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Inleiding 

 
1. Wat is een instapcompetentieprofiel? 

 Een instapcompetentieprofiel  

 is een doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend calculator. 

 komt tot stand op basis van twintig gestandaardiseerde interviews met bedrijven. 

 is geen opleidingsprofiel. 

 biedt ondersteuning bij het inhoudelijk en structureel uitwerken van opleidingen.  

 kan gelezen worden als een verzameling leerdoelstellingen. 

 is kwantitatief onderbouwd. 

 

 

 

2. Concrete uitwerking 

 Een instapcompetentieprofiel  

 deelt de competenties voor een calculator in volgens het tijdstip waarop ze van een 

beginnend beroepsbeoefenaar verwacht worden. 

 geeft per competentie een indicatie van belang voor de dagelijkse uitoefening van het 

beroep, gebaseerd op tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 

 peilt naar mogelijke evoluties in het beroep die een impact kunnen hebben op het 

profiel. 

 

 Dit rapport bevat verder de analyse van de antwoorden op enkele supplementaire vragen 

die belangrijk zijn voor de opleidingsverantwoordelijke. Het betreft: 

 de gangbare functiebenamingen voor calculator; 

 de gebruikte calculatiesoftware; 

 het al dan niet bestaan van een verschil in het leertraject van een calculator en een 

assistent-calculator. 
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Advies 

Het gemiddelde leertraject verbergt veel variatie — Het gemiddelde leertraject dat in dit 

rapport wordt gepresenteerd, maskeert een grote verdeeldheid van de respondenten. Over de 

situering van de competenties uit de aanwervingsdrempel en de eerste vier maanden na 

aanwerving bestaat voldoende overeenstemming onder de bedrijven. Maar over de 

competenties die resten, zijn bedrijven het oneens. Sommige oordelen dat beginnende 

beroepsbeoefenaars de competenties reeds bij aanwerving moeten beheersen, terwijl anderen 

diezelfde competenties pas na een jaar of meer verwachten. Het gemiddelde leertraject dient 

dus met de nodige zorg geïnterpreteerd te worden. 

Een totaalopleiding is een dure maar veilige keuze — Het gebrek aan consensus over het 

leertraject suggereert een totaalopleiding als dure, maar veilige keuze. Het organiseren van een 

basisopleiding die voor een aanzienlijk deel van de bedrijven zelfs niet voorbereidt op de 

aanwervingsdrempel is immers niet opportuun. Bij gebrek aan structurele verklaring voor de 

verschillen in leertrajecten, is het aanbieden van doelgroepspecifieke opleidingen evenmin een 

optie. Een totaalopleiding die alle competenties aanleert, lijkt bijgevolg het beste alternatief. In 

het verlengde daarvan geldt dat beperktere opleidingspakketten waardevoller worden 

naarmate ze meer competenties aanleren. 

Kernvaardigheden voor een calculator verdienen prioriteit — De totaalopleiding legt het best 

het accent op de competentieclusters die klassiek tot de kern van het beroep behoren. De 

bevraagde bedrijven ondersteunen deze prioriteit via de door hen toegekende 

belangrijkheidsscores. Volgende clusters springen eruit: 

 vooronderzoek; 

 opstellen meetstaat; 

 opstellen begroting; 

 prijsbepaling. 
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1. Een instapcompetentieprofiel 

1.1. Concept 

Doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend medewerker — Dit 

onderzoek brengt de instapcompetenties van een calculator in kaart. De instapcompetenties zijn 

de competenties die bedrijven verwachten van een beginnend medewerker. Een beginnend 

medewerker wordt gedefinieerd als een persoon zonder specifieke beroepservaring tijdens het 

eerste jaar voltijdse tewerkstelling in de nieuwe functie. Bij instapcompetenties gaat het 

enerzijds om een pakket competenties die werkgevers verwachten vanaf de eerste werkdag, en 

anderzijds om competenties die de beginneling gaandeweg aanleert, terwijl hij het beroep in 

kwestie al uitoefent. Samen vormen zij het geheel van competenties dat gedurende het eerste 

jaar noodzakelijk is. 

Het leertraject — Dit rapport belicht het leertraject van een calculator. Het leertraject biedt een 

overzicht van de competenties die in de praktijk achtereenvolgens van een beginnend calculator 

verwacht worden: 

 Welke competenties zijn noodzakelijk om kans te maken op aanwerving? 

 Welke competenties dient de beginnende calculator als eerste onder de knie te krijgen? 

 Hoe verloopt het verdere leerproces? 

Het belang van competenties op basis van tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad — Sommige 

competenties vergen in de uitoefening van het beroep van calculator meer tijd dan andere of 

zijn moeilijker. De mate waarin een calculator precies deze competenties vlot beheerst is 

bepalend voor zijn rendement binnen het bedrijf. Daarom is het gerechtvaardigd zulke 

tijdsintensieve en moeilijke competenties binnen het instapcompetentieprofiel een groter belang 

toe te kennen. De gemeten tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de verschillende 

competenties worden in dit rapport verwerkt naar een schaal voor het relatieve belang van elke 

competentie. Deze vormt in het kader van opleiding een belangrijke aanvulling op het 

leertraject. Waar het leertraject enkel de volgorde van aanleren van de diverse competenties 

blootlegt, geeft het relatieve belang bijkomende informatie: het brengt een rangorde onder de 
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competenties aan en maakt bijgevolg duidelijk op welke competenties een opleiding de nadruk 

dient te leggen.  

Geen geïdealiseerd beeld — Het leertraject stelt géén ideaalbeeld voorop. Het leertraject 

beschrijft de realistische verwachtingen die in de praktijk door bedrijven gehanteerd worden. 

Geen statisch gegeven — Competentieprofielen evolueren. Innovatie en herdefiniëring van de 

functie kan ervoor zorgen dat de verhoudingen tussen de competenties wijzigen. Daarom peilt 

dit onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen. De analyse wijst uit welke competenties in de 

nabije toekomst waarschijnlijk in belang zullen afnemen dan wel toenemen. Daarnaast speelt er 

een tweede dynamisch element: ook de situatie op de arbeidsmarkt heeft invloed. In tijden van 

arbeidsschaarste zullen bedrijven immers aan een beginnend calculator lagere eisen stellen dan 

wanneer er een groot aantal sollicitanten beschikbaar is. Het is dus goed voor ogen te houden 

dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een bepalende rol spelen in de reële verwachtingen ten 

aanzien van de (kandidaat-)beroepsbeoefenaars. 



P A G I N A  7  

1.2. Gebruikswaarde 

Basis voor opleiding — Een instapcompetentieprofiel is een basisinstrument voor het 

uitwerken en verfijnen van een opleidingsaanbod voor kandidaat- of beginnende 

beroepsbeoefenaars. Het baseert zich op de huidige verwachtingen op de arbeidsmarkt ten 

aanzien van een beginnend beroepsbeoefenaar om de noodzakelijke competenties tegenover 

elkaar af te wegen en te rangschikken. Het overzicht van welke competenties op welk ogenblik 

in het leertraject belangrijk zijn, biedt een uitgebreide basis voor het uitstippelen van een nieuw 

opleidingsaanbod of het evalueren en actualiseren van een bestaand programma. 

Het bevat informatie die helpt bij het beantwoorden van volgende vragen: 

 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een vervolmakingsopleiding?; 

Kiest men best voor een intensief totaalpakket?; Moet men de opleiding beperken tot een 

selectie van competenties?; … 

 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 

 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te komen? 

 Op welke competenties moet een (eventuele) totaalopleiding de nadruk leggen? 

 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het aanbod? 

Instrument voor screening — Een instapcompetentieprofiel is eveneens een handig instrument 

bij het screenen van werkzoekenden en het detecteren van opleidingsbehoeftes bij beginnende 

beroepsbeoefenaars. Ook bij het evalueren van startende werknemers kan het 

instapcompetentieprofiel een nuttige controlelijst zijn.  

Geen opleidingsprogramma 

 
Een instapcompetentieprofiel is geen opleidingsprogramma. De 

doorlichting van de noodzakelijke competenties levert informatie over 

wanneer welke competenties belangrijk zijn, maar zegt niets over hoe 

dergelijke competenties aangeleerd moeten worden.  

 

Het profiel resulteert in leerdoelstellingen. Het leertraject zegt 

wanneer een bepaalde competentie verworven moet zijn, en de 

schaal voor het relatieve belang vertelt iets over het belang van de 

competentie in het profiel. Als een opleiding niet alle competenties 

kan aanleren, is het belang het beste criterium om bepaalde 

competenties als leerdoelstelling te weerhouden en andere te 

schrappen. 

 

Hoe die leerdoelstellingen finaal in een opleidingsprogramma moeten 

worden omgezet is het werk van pedagogen. 
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1.3. Gegevensverzameling 

Stap 1: competentielijst gebaseerd op bestaand beroepsprofiel en op beroepsstandaard — Dit 

instapcompetentieprofiel vertrekt vanuit eerder onderzoek van de SERV, het Hiva en Cevora 

(zie margetekst). Dat omschrijft in detail de inhoud van de verschillende vaardigheden van een 

calculator. Via het samenleggen van de bestaande documenten werd toegewerkt naar een 

competentielijst die bruikbaar is voor interviews met bedrijven. De uitgebreide beschrijvingen 

uit de brondocumenten werden gereduceerd tot compacte tekst. Extra uitleg en 

deelvaardigheden werden geschrapt, de krachtlijnen behouden. De beschrijvingen hanteren een 

vaste zinsopbouw en zijn daardoor haast in één oogopslag te begrijpen. 

Stap 2: consultatie van experts leidt tot bijsturingen — Ter correctie en aanvulling werd de 

ontwerplijst besproken met een expert en vervolgens nogmaals per mail voorgelegd aan een 

tweede expert. Dit leidde tot een verfijning en vervollediging van de competentielijst. Het 

resultaat is een lijst van 39 competenties. Deze vormt de basis voor de analyse van de 

instapcompetenties. 

Stap 3: steekproef van twintig Belgische bedrijven — Het onderzoek selecteerde twintig 

Belgische bedrijven, tien Nederlandstalige en tien Franstalige ondernemingen (zie bijlage). De 

bedrijven werden gekozen in functie van hun geografische spreiding en hun uiteenlopende 

werknemersaantal. Op aangeven van de experts werd ook een minimum van tien 

personeelsleden als ondergrens gesteld voor opname in de steekproef. Bij dergelijke kleine 

ondernemingen is de calculatie immers door de band genomen niet de bevoegdheid van een 

bediende, maar wel van de zaakvoering. 

Stap 4: gestandaardiseerde interviews — Het onderzoek steunt op kwantitatieve 

gegevensverzameling. Dit gebeurde aan de hand van gestandaardiseerde interviews in de 

twintig geselecteerde bedrijven. Elk interview leverde soortgelijke gegevens op rond het 

leertraject, en de relatieve tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de verschillende 

competenties. Dit verzekert de onderlinge vergelijkbaarheid van de interviews. De interviews 

Basis voor de competentielijst 

 
De gehanteerde lijst van competenties ontstond op basis van het 

samenleggen van enerzijds het ‘Beroepsprofiel Calculator’ 

(SERV/Cevora/HIVA, 2001) en anderzijds de ‘Standaard 

Ervaringsbewijs Calculator Bouw (m/v)’ (SERV, 2007). 

 

Een eerste ontwerp werd ter toetsing besproken met expert Daniël 

Petit (KAHP Sint-Lieven – Aalst).  

De bijgestuurde lijst werd vervolgens voor bijkomend advies naar dhr. 

Chris Slaets (Directeur Confederatie Bouw Vlaams-Brabant) gestuurd. 
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vonden plaats in de periode december 2009-januari 2010 en werden afgenomen bij de 

zaakvoerder of het hoofd van de dienst waaronder de calculatie ressorteert. 
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2. De instapcompetenties doorgelicht 

2.1. Een leertraject 

Leervolgorde — Op de volgende bladzijden staat het leertraject van een calculator beschreven. 

Het geeft aan in welke fase een beginnend calculator een bepaalde competentie onder de knie 

heeft. Om te berekenen wanneer een calculator een competentie heeft aangeleerd, wordt de 

mediaan van de inschatting van het leertraject door de bedrijven gehanteerd. De mediaan is de 

middelste waarde van een verdeling. De mediaan werd boven het rekenkundig gemiddelde 

verkozen, omdat afwijkende scores bij het rekenkundig gemiddelde een veel groter gewicht 

krijgen. De competenties worden opgedeeld in competenties te beheersen bij aanwerving, en 

nadien per leerperiode van twee maanden tot het tweede semester.  

Voor de calculator resulteert dit in vijf onderscheiden leerfases: 

 competenties te beheersen bij aanwerving; 

 competenties aangeleerd na 2 maanden; 

 competenties aangeleerd na 4 maanden; 

 competenties aangeleerd na 6 maanden; 

 competenties aangeleerd in het tweede semester. 

 

Uitdieping gebaseerd op belang — Het beschreven leertraject wordt aangevuld met info over 

het relatieve belang van de competenties. In de tabellen op de volgende bladzijden geeft de 

kolom uiterst rechts het belang van een competentie weer. Dit belang is gebaseerd op de 

tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de competenties. Aan bedrijven werd gevraagd een 

‘tijdsscore’ en een ‘moeilijkheidsscore’ toe te kennen aan de verschillende competenties (zie 

bijlage). Het gemiddelde van beide scores resulteerde in een schaal voor het relatieve belang 

van de competenties. De schaal verdeelt de competenties in vier groepen. De belangrijkste 

competenties krijgen vier zwarte bolletjes naast hun omschrijving, de minst belangrijke één. 

Competenties die zich tussenin situeren, krijgen naargelang hun belang in het profiel twee of 

De mediaan in plaats van het rekenkundig gemiddelde 

 
Een voorbeeld verduidelijkt waarom de mediaan te verkiezen is:  

 

Een vaardigheid krijgt van zeven geïnterviewden de volgende 

scores: 

 

5 maanden  

 

Mediaan = 6 

 

Rekenkundig gemiddelde = 7,1 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

7 maanden 

14 maanden 

 
Slechts één bedrijf situeert het aanleren van de vaardigheid na 

14 maanden. Werken met de mediaanwaarde nuanceert het 

gewicht van dit bedrijf, terwijl het rekenkundig gemiddelde dit 

afwijkende bedrijf een zodanig belang toekent, dat het 

gemiddelde hoger eindigt dan het oordeel van de zes overige 

bedrijven.  

 

De competenties ingedeeld op basis van hun relatief belang 

Het belang van competenties binnen het profiel wordt afgeleid 

uit hun score voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. Via het 

gemiddelde van beide waardes worden de competenties van 

hoog naar laag gerangschikt in vier groepen die telkens een 

kwart van het totale aantal competenties vertegenwoordigen. 

Het aantal zwarte bolletjes geeft aan tot welk kwart een 

competentie behoort: 

Minst belangrijk 

         || 

         || 

         || 

         \/ 

Meest belangrijk 

●●●● 

●●●● 

●●●● 

●●●● 
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drie zwarte bolletjes. De schaal geeft in een oogopslag een indicatie van het belang van elke 

competentie binnen het leertraject en vormt dus een belangrijke inhoudelijke uitdieping. 

Alle competenties volgens meer dan een derde van de bedrijven noodzakelijk — Een 

competentie behoort tot de instapcompetenties als een substantieel aantal geïnterviewden vindt 

dat ze behoort tot het takenpakket van een calculator in hun bedrijf én de vaardigheid 

gemiddeld binnen de eerste twaalf maanden na aanwerving wordt geleerd. Een substantieel 

aantal geïnterviewden werd vertaald als meer dan een derde van de bevraagde bedrijven. Alle 

competenties die via de lijst werden voorgelegd aan de bedrijven, voldeden aan beide criteria.  

Dit rapport onderscheidt verder twee soorten vaardigheden: 

 competenties die minstens 14 van de 20 bedrijven vernoemen in het takenpakket van een 

calculator, geldig voor hun bedrijf. Dit zijn de vaardigheden waarover grotendeels 

consensus bestaat dat een volleerd calculator ze moet beheersen. Deze vaardigheden staan 

in de tabellen tegen een witte achtergrond vermeld. 

 

 competenties die 7 tot en met 13 bedrijven aanduiden in het takenpakket van een 

calculator, geldig voor hun bedrijf. Het zijn de vaardigheden waarvan meer dan één derde 

maar niet meer dan twee derde van de ondervraagde bedrijven vindt dat een volleerd 

calculator ze moet beheersen. Aangezien maximaal dertien op twintig bedrijven het een 

taak vinden voor een calculator, is er bij de geïnterviewden geen overeenstemming over de 

noodzaak van deze vaardigheid. Toch zijn deze vaardigheden gevraagd op de 

arbeidsmarkt — meer dan één derde van de bedrijven vindt ze essentieel — en daarom is 

het logisch dat de taken in een opleiding voor calculator figureren. Zulke vaardigheden 

krijgen een grijze kleur.  

 

Interpretatie van de tabellen 

 

De tabellen met het leertraject geven per competentie 

informatie over drie elementen: 

 

 de chronologische plaats in het leertraject, bij aanwerving, en 

per verdere leerperiode; 

 het relatieve belang van elke competentie op basis van 

tijdsintensiteit en moeilijkheid (het aantal zwarte bolletjes); 

 het al dan niet bestaan van een consensus over de 

noodzaak van de competentie binnen het profiel (de witte of 

grijze achtergrondkleur). 

 

De gecombineerde resultaten voor de drie elementen maken 

het mogelijk de sleutelcompetenties duidelijk te onderscheiden 

van de minder belangrijke competenties. Voor sommige 

competenties stemmen de drie elementen minder overeen. In 

dat geval is het uiteindelijke gewicht van een competentie 

binnen het profiel voor interpretatie vatbaar. Een grijze 

achtergrondkleur of een plaats verderop in het leertraject 

nuanceren immers enigszins het belang van een competentie 

met veel zwarte bolletjes. Hoewel dus niet alle bedrijven zo’n 

competentie (bij aanvang) van calculator verwachten, is ze op 

basis van tijdsintensiteit en moeilijkheid nog steeds van belang.  
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2.2. Het leertraject van de calculator 

Hoge aanwervingsdrempel — Voor de calculator bestaat er een aanzienlijke 

aanwervingsdrempel. Bij aanwerving moeten 13 van de 39 competenties beheerst zijn. Dit komt 

overeen met 33,3 procent van het totale aantal competenties. Tabel 1 geeft een overzicht. Vijf 

van de dertien competenties zijn zeer belangrijk (vier zwarte bolletjes). Vier andere 

competenties krijgen elk drie zwarte bolletjes en behoren dus eveneens tot de belangrijkste helft 

competenties. Over twee competenties bestaat geen consensus of ze noodzakelijk zijn voor een 

calculator. Zij staan tegen een grijze achtergrond. De prioritair te beheersen competenties 

spreiden zich over verschillende competentieclusters, gaande van het verzamelen van 

projectinformatie, over vooronderzoek, opstellen meetstaat en begroting, en het samenstellen 

van offerte-prijsbieding, tot opvolging. Van geen enkele van deze competentieclusters wordt 

echter verwacht dat de beginnende beroepsbeoefenaar hem reeds volledig beheerst. Het 

kunnen plannen van het eigen werk en het beschikken over leerbereidheid en –vermogen 

worden wel als startvereiste beschouwd. 

Tabel 1: De aanwervingsdrempel voor een beginnend calculator  

Categorie Competentie     Belang 
 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

1. kan de bouwmarkt opvolgen en contacten met (potentiële) klanten onderhouden om op 
de hoogte te blijven van mogelijke projecten ●●●● 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

3. kan noodzakelijke documenten (plannen, lastenboek, eventueel meetstaat) aanvragen 
om te beschikken over alle informatie nodig om te kunnen meedingen naar een project ●●●● 

VOORONDERZOEK 5. kan de bouwtechnische aspecten van een aanbestedingsdossier of offertevraag (plan, 
lastenboek, eventueel meetstaat) beoordelen om de nood aan verduidelijking of verder 
onderzoek (t.a.v. de bouwheer) af te bakenen en dit in te plannen  

●●●● 

VOORONDERZOEK 6. kan aan de hand van het plan en het lastenboek te weten komen welke bouwtechnieken 
en materialen voorgeschreven of aangewezen zijn om de uitvoering conform de bepalingen 
te realiseren of om uitvoeringsvarianten gemotiveerd voor te stellen 

●●●● 
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OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

10. kan, aan de hand van de opgelegde meetcodes en de meetregels in het bijzonder 
bestek, en op basis het lastenboek en de plannen, de meetstaatposten bepalen en typeren 
om een meetstaat voor te bereiden 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

11. kan, rekening houdend met de opgelegde meetcodes en meetregels, de hoeveelheden 
nodig voor de uitvoering koppelen aan de meetstaatposten om de prijsberekening en de 
eventuele opvolging van de realisatie nadien, voor te bereiden 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

13. kan de meetresultaten ingeven in een gestandaardiseerd formulier om de meetstaat 
klaar te hebben voor de begroting ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

14. kan artikels afbakenen waarvoor een prijs moet aangevraagd worden om tijdig 
prijsaanvragen te kunnen lanceren bij leveranciers of onderaannemers ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

15. kan prijsaanvragen doen bij onderaannemers en leveranciers om een inschatting te 
kunnen maken van de kosten waarover binnen het bedrijf geen kostengegevens 
beschikbaar zijn 

●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

26. kan tijdig en conform de regels de offerte indienen om mee te dingen naar het beoogde 
project   ●●●● 

OPVOLGING 34. kan, o.a. aan de hand van inzicht in prijsherzieningsformules, vorderingsstaten opmaken 
om facturatie mogelijk te maken ●●●● 

BESTUURLIJK-
ORGANISATORISCHE 
COMPETENTIES 

38. kan het eigen werk plannen om de gemaakte afspraken na te komen en offertes tijdig te 
kunnen indienen ●●●● 

LEERBEREIDHEID- EN 
–VERMOGEN 

39. kan zich op eigen initiatief op de hoogte houden van evoluties op de bouwmarkt op het 
gebied van materialen, materieel en bouwprocessen, van nieuwe reglementeringen inzake 
bouwvoorschriften, van sociale wetgeving en van ICT (o.a. via internet) om steeds bij de 
uitvoering van de eigen vaktechnische opdrachten te kunnen inspelen op de actuele en 
geldende omgevingsfactoren op elk van de genoemde vlakken  

●●●● 

 

Meer dan twee derde van de competenties na twee maanden — Tabel 2 geeft een overzicht 

van de competenties die een beginnend calculator moet verwerven tijdens de eerste twee 

maanden voltijds werken. Het gaat om 14 van de in totaal 39 noodzakelijke competenties voor 

een calculator. Drie competenties daarvan zijn zeer belangrijk (vier zwarte bolletjes). Drie 
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andere competenties behoren eveneens tot de belangrijkste helft competenties (drie zwarte 

bolletjes). Over één competentie van de veertien bestaat geen consensus of ze tot het profiel van 

een calculator behoren. Ze wordt afgebeeld tegen een grijze achtergrond. Samen met de 

competenties uit de aanwervingsdrempel beheerst de beginnende beroepsbeoefenaar na twee 

maanden werkervaring dus 27 van de 39 competenties, of 69 procent van het totale pakket. Tot 

de reeds te beheersen competenties hoort alles wat te maken heeft met het opstellen van de 

meetstaat en het samenstellen van de offerte-prijsbieding. Ook zowat alle competenties onder 

de noemer ‘opstellen van de begroting’ en ‘vooronderzoek’, worden tegen die tijd reeds 

verwacht. 

Tabel 2: Het leertraject van een beginnend calculator tijdens de eerste en de tweede maand  

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

VOORONDERZOEK 7. kan de administratieve bepalingen rond de eigenlijke indiening van de offerte beoordelen 
om de planning voor het opstellen en indienen van de offerte daarop af te stemmen en om 
fouten of onduidelijkheden op te merken 

●●●● 

VOORONDERZOEK 8. kan de administratieve bepalingen die een invloed hebben op de prijsberekening en de 
uitvoering aanduiden om daar bij de prijsberekening, en nadien bij de vorderingsstaten en de 
nacalculatie, rekening mee te houden 

●●●● 

VOORONDERZOEK 9. kan, aan de hand van een checklist, bepalen wat nodig is voor de bouwplaatsinrichting om 
daar bij de prijsberekening rekening mee te houden ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

12. kan de markttypes onderscheiden om, indien er reeds een meetstaat beschikbaar is, de 
meetstaat te controleren en zonodig bij te stellen ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

16. kan offertes van onderaannemers en leveranciers controleren om na te gaan of ze 
conform zijn met de prijsaanvraag en de bepalingen in het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

17. kan een analytisch verslag maken van offertes van onderaannemers en leveranciers 
(vergelijken van offertes) om de beste aanbieder te kiezen in functie van een latere 
samenwerking 

●●●● 
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OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

18. kan onderhandelen over aangeboden prijsoffertes van leveranciers en onderaannemers 
om een betere prijs te kunnen bieden voor het totaalproject ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

19. kan aan de hand van een ‘prijsbibliotheek’ en/of technische fiches van producten en 
posten de eenheidsprijs van artikels (materiaal, materieel, arbeidskost, ook specifieke 
bouwplaatskosten) bepalen om de kostprijsberekening aan de hand van eenheidsprijzen 
mogelijk te maken 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

21. kan aan de hand van de calculatiesoftware de meetstaat en de eenheidsprijzen 
verwerken om de directe kosten post per post te begroten ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

23. kan aan de hand van een checklist bijlages (bankverzekeringen, …) aanvragen om deze 
tijdig aan de offerte toe te voegen ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

24. kan de prijsbieding op de daartoe bestemde formulieren (ook elektronisch) invullen om 
conform de administratieve bepalingen de offerte in te dienen ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

25. kan de offerte controleren om te garanderen dat de offerte foutloos en conform de 
bepalingen wordt ingediend ●●●● 

OPVOLGING 27. kan de aanbesteding of offertevraag opvolgen om zicht te hebben op de beoordeling van 
de offerte ●●●● 

OPVOLGING 28. kan afgekeurde offertes archiveren om deze later, indien nodig, snel terug te vinden 
●●●● 

 

Twee bijkomende competenties na vier maanden — Tabel 3 geeft een overzicht van de 

competenties die een calculator verwerft tijdens maand drie en vier voltijdse tewerkstelling. Het 

gaat om 2 van de 39 competenties. Na de eerste twee maanden liggen de verwachtingen naar 

nieuwe competenties toe, in maanden drie en vier, dus wat lager. Bovendien gaat het tweemaal 

om competenties die als minder belangrijk gescoord worden. 
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Tabel 3: Het leertraject van een beginnend calculator tijdens de derde en de vierde maand 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

OPVOLGING 32. kan een goedgekeurd dossier verspreiden naar de relevante diensten en personen om de 
werkzaamheden vlot te starten ●●●● 

OPVOLGING 33. kan een goedgekeurd dossier toelichten aan de relevante personen en diensten van het 
bedrijf om de werkzaamheden vlot te starten ●●●● 

 

Nog een aanzienlijke horde na zes maanden — Tabel 4 bevat de zeven competenties die de 

beginnende calculator in maanden vijf en zes moet verwerven. Daarmee stelt zich in die periode 

nog een behoorlijke drempel na enkele maanden waarin slechts twee nieuwe competenties 

bijgeleerd moesten worden. De bijkomende competenties uit maanden vijf en zes scoren 

bovendien vrij hoog op vlak van belang. Vier van de zeven behoren tot de belangrijkste helft 

competenties. Twee competenties hebben vier zwarte bolletjes, twee hebben er drie. Slechts 

over één competentie van de zeven bestaat geen consensus of ze tot het profiel van een 

calculator behoort (grijze achtergrond).  

Gemiddelde situering in leertraject verbergt zeer veel onderlinge variatie — Toch dient er 

ook een nuancering bij deze drempel na zes maanden. Over alle zeven de competenties 

verschillen de respondenten namelijk aanzienlijk van mening. Telkens zijn er minstens drie die 

de competentie helemaal vooraan in het leertraject opnemen (te beheersen bij aanwerving) en 

minstens drie die de competenties slechts na een jaar of meer tewerkstelling situeren. Dit is 

uitzonderlijk en de uitkomst van de mediaanberekening valt dus te relativeren. Kennelijk 

verschillen bouwbedrijven grondig van mening over de plaats die de competenties in het 

leertraject dienen in te nemen. Het is niet duidelijk waaraan deze uiteenlopende beoordelingen 

te wijten zijn. Noch de regio, de ondernemingsgrootte, het aantal calculatoren of de 

marktoriëntatie van de bedrijven (privé of publieke markt) leveren soelaas. 
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Tabel 4: Het leertraject van een beginnend calculator tijdens de vijfde en de zesde maand 

 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

2. kan een gemotiveerde keuze maken om mee te dingen naar projecten om opdrachten te 
selecteren in functie van de missie, visie en strategie van het bedrijf ●●●● 

VOORONDERZOEK 4. kan, aan de hand van een verkenning van het terrein waarop het beoogde project zal 
plaatsvinden, de terreingebonden parameters die niet uit het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag afgeleid kunnen worden inschatten om hun impact op de projectrealisatie en de 
prijszetting te bepalen. 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

20. kan de aangewezen toerekeningsmethodieken toepassen om specifieke 
bouwplaatskosten toe te rekenenen aan bestaande meetstaatkosten ●●●● 

PRIJSBEPALING 22. kan in overleg met de zaakvoering of de hoofdcalculator de ontwerpbegroting 
bespreken, de algemene ondernemingskosten begroten en de winst- en risicomarge 
incalculeren om tot een aanbiedingsprijs te komen 

●●●● 

OPVOLGING 35. kan assisteren bij de projectuitvoering en de nacalculatie om bijwerken of meer- of 
minkosten in rekening te brengen ●●●● 

ONDERSTEUNENDE 
ADMINISTRATIEVE 
COMPETENTIES 

36. kan, aan de hand van doorzichtige coderingssystemen, het bestand van 
onderaannemers en leveranciers en eenheidsprijzen aanvullen en corrigeren om deze info 
steeds vlot doorzoekbaar en up to date te houden 

●●●● 

LEIDINGGEVENDE 
COMPETENTIES 

37. kan de projecten of delen ervan toewijzen aan medewerkers om het opstellen van de 
offerte efficiënt te organiseren ●●●● 

 

Laatste drie competenties in tweede semester — Tabel 5 bevat de resterende drie competenties 

die de beginnende beroepsbeoefenaar onder de knie krijgt in het tweede halfjaar voltijds werk. 

De competenties hebben alle drie te maken met het opvolgen van een eerder uitgevoerde 

calculatie. De respondenten verschillen echter van mening over de plaats van de competenties 

in het profiel. Twee van de drie figureren op een grijze achtergrond. Van de derde verraadt het 

antwoordpatroon evenzeer een grote onenigheid (ook voor competentie 30 zijn er zowel drie 

respondenten die de competentie aan het begin van het leertraject situeren, als drie die ze na 

een jaar of meer plaatsen). 
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Tabel 5: Het leertraject van een beginnend calculator tijdens het tweede semester 

tewerkstelling 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

OPVOLGING 29. kan onderhandelingen voeren met de bouwheer om tot een akkoord te komen over de 
uiteindelijke uitvoering van het project (o.a. beslissing over uit te voeren variant) ●●●● 

OPVOLGING 30. kan afspraken van een onderhandelingsprocedure na gunning verwerken om een 
uitvoeringsbudget op te stellen ●●●● 

OPVOLGING 31. kan de budgetten voor het te realiseren project opstellen in functie van de uitvoering om 
de werkvoorbereiding (o.a. materiaalbestelling), de planning en de nacalculatie te 
optimaliseren  

●●●● 

 

Alle competenties na één jaar — Ongeacht de onenigheid over de situering van een aantal 

competenties in het leertraject kan wel gesteld worden dat een beginnend calculator alle 

competenties moet verworven hebben in de loop van het eerste jaar voltijdse tewerkstelling.  

Geen verrassingen in de klemtonen — In de tabellen hierboven vallen enkele 

competentieclusters op door hun relatieve belang. Het mag niet echt verbazen dat volgende 

punten er voor een calculator uitspringen: 

 vooronderzoek; 

 opstellen meetstaat; 

 opstellen begroting; 

 prijsbepaling. 
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2.3. Samenvatting: het twaalfmaandenprofiel 

Consensus over meer dan viervijfde van de competenties — Over de meerderheid van de 

instapcompetenties zijn bedrijven het eens dat een volleerd calculator deze moet beheersen. 

Geen enkele competentie werd door minder dan één derde van de bedrijven genoemd. Over 

meer dan viervijfde van de competenties (33 van de 39 of 85 procent) zijn meer dan tweederde 

van de bedrijven het eens dat ze tot het profiel behoren. De mate van overeenkomst over het 

beroepsprofiel toont aan dat de gehanteerde lijst van competenties representatief is zowel ten 

aanzien van het onderzochte beroep als ten aanzien van de geïnterviewde personen. Dit geeft 

deze studie een grote geldigheid. 

Plausibele verklaring voor randgevallen — Voor vijf van de zes competenties die minder vaak 

verwacht worden van de calculator (meer dan één derde maar minder dan twee derde van de 

bedrijven in het takenprofiel opgenomen)  dient zich bovendien een plausibele verklaring aan. 

Het zijn enerzijds enkele cruciale commerciële vaardigheden (marktprospectie en 

onderhandelen met opdrachtgever) en anderzijds vaardigheden die in het opvolgproces 

thuishoren. Vermoedelijk gaat het om competenties die in bepaalde bedrijven respectievelijk 

door de zaakvoering zelf, en door andere bedienden worden opgenomen. Ook leidinggeven 

behoort minder vaak tot het takenpakket van de calculator. Dit hangt vermoedelijk samen met 

de grootte van de calculatiedienst en de mate waarin de zaakvoerder de leiding van de dienst al 

dan niet zelf opneemt. 

Steile verwachtingen voor de beginner — Het leertraject biedt een overzicht van de 

competenties die verwacht worden van een beginnend calculator tijdens het eerste jaar voltijdse 

tewerkstelling. Hieruit blijkt dat bij aanwerving en in de eerste twee maanden tewerkstelling 

reeds tot meer dan twee derde van de competenties verwacht worden. Alle competenties zijn 

verworven na één jaar. 

Over groot aantal competenties onenigheid over plaats in leertraject — Anderzijds blijkt over 

een goed deel van de competenties (met name deze die na meer dan vier maanden in het 
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leertraject gesitueerd worden) onenigheid in de inschatting van de bedrijven. De studie laat niet 

toe daarvoor een redelijke hypothese ter verklaring te formuleren. 

Schematische voorstelling van het leertraject — Grafiek 1 stelt het leertraject van een 

calculator voor. De X-as onderscheidt de verschillende leerperiodes, de Y-as geeft het aantal te 

beheersen competenties voor een calculator weer. De grafiek illustreert dat het zwaartepunt 

voor het leertraject voor of vlak na aanwerving ligt. 

      Grafiek 1: Het leertraject visueel voorgesteld 
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3. Het instapcompetentieprofiel en opleiding 

Van instapcompetentieprofiel naar opleiding — Het instapcompetentieprofiel is een 

vertrekpunt voor het uitwerken van een opleidingsaanbod. Via de selectie van 

instapcompetenties uit het beroepsprofiel en het bepalen van de onderlinge 

waardeverhoudingen tussen die instapcompetenties, levert het informatie op die helpt bij het 

beantwoorden van een aantal cruciale vragen: 

 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een vervolmakingsopleiding? 

Kiest men best voor een intensief totaalpakket?; Moet men de opleiding beperken tot een 

selectie van competenties?; … 

 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 

 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te komen? 

 Welke competenties verdienen tijdens een opleiding extra aandacht? 

 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het aanbod? 

 

Leerdoelstellingen 

In het kader van opleidingen laten de competenties zich lezen 

als leerdoelstellingen. Ze omschrijven wat iemand op het einde 

van een opleiding moet beheersen. Hoe een bepaalde 

competentie aangeleerd moet worden, is niet gespecifieerd. 

Het instapcompetentieprofiel is dus geen kant-en-klaar 

opleidingsprogramma, maar verduidelijkt wel de doelen en 

prioriteiten. Een opleidingsprogramma moet deze doelen en 

prioriteiten vervolgens vertalen in vorming en training. 
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3.1. Eén totaalopleiding 

Onenigheid over leertraject laat splitsing opleidingstraject niet toe — De opvallende variatie 

in situering in het leertraject van een resem competenties maakt dat het opleidingstraject niet 

kan opgedeeld worden in een basis- en een vervolgopleiding. De verdeeldheid is immers groot. 

Verschillende bedrijven oordelen soms totaal anders over de plaats van competenties in het 

leertraject. Sommigen situeren de competentie bij aanwerving, anderen verwachten ze na een 

jaar of meer. Een splitsing zou er onvermijdelijk toe leiden dat de basiscursus volgens een 

aanzienlijk aantal bedrijven niet eens voorbereidt op de aanwervingsdrempel. 

Afbakening van specifieke doelgroepen evenmin mogelijk — Het onderscheiden van 

verschillende doelgroepen met elk een verschillend leertraject is evenmin mogelijk. Er dient 

zich immers geen structurele verklaring aan voor de verschillen in leertraject. Een analyse van 

de antwoorden per bedrijf leert bovendien dat bedrijven competenties niet per se consequent 

laat of vroeg in het leertraject situeren. De situering varieert dus van bedrijf tot bedrijf en van 

competentie tot competentie. Parallelle opleidingstrajecten die elk mikken op specifieke 

doelgroepen met andere leertrajecten is dus geen optie. 

Een totaalopleiding als duur alternatief — Een opleiding die ineens het volledig profiel 

aanleert is een optie. Zo wordt vermeden dat cursisten de opleiding afsluiten en nog altijd 

bepaalde competenties die sommige bedrijven als aanwervingsdrempel stellen niet aangeleerd 

kregen. Anderzijds is het een duur alternatief. Voor heel wat cursisten zal de totaalopleiding 

immers meer aanbieden dan hun (toekomstige) werkgevers op korte termijn verwachten. Als 

sommige werkgevers beginnende beroepsbeoefenaars op heel wat competenties tot één jaar of 

meer geven om deze onder de knie te krijgen, had de startopleiding daar voor hen immers nog 

niet op hoeven in te zetten. Anderzijds bestaat er onder de werkgevers wel grote consensus 

over het totaalpakket (ooit) te verwerven competenties. Een totaalopleiding leert dus geen 

vaardigheden aan die men wellicht nooit nodig heeft. Wanneer toch keuzes gemaakt moeten 

worden, lijkt het adagium ‘hoe ruimer het opleidingsprogramma, hoe beter’ op zijn plaats. 
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3.2. Leerdoelstellingen voor de calculator 

Extra aandacht voor belangrijke competenties — Tabel 6 lijst de competenties op die een 

dergelijke totaalopleiding aanbiedt en rangschikt ze volgens hun belang op basis van 

tijdsintensiteit en moeilijkheid. Competenties die het moeilijkst en meest tijdsintensief zijn 

verdienen immers extra aandacht in een opleiding.  

Krachtlijnen — Gezien de voorgestelde opleiding alle competenties uit het profiel omvat, 

gelden de krachtlijnen die reeds naar voren kwamen in het leertraject ook als dusdanig voor de 

opleiding. Dit betekent dat de volgende competentieclusters erg belangrijk zijn: 

 vooronderzoek; 

 opstellen meetstaat; 

 opstellen begroting; 

 prijsbepaling. 

Tabel 6: Leerdoelstellingen van een opleiding ‘calculator’ 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

VOORONDERZOEK 4. kan, aan de hand van een verkenning van het terrein waarop het beoogde project zal 
plaatsvinden, de terreingebonden parameters die niet uit het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag afgeleid kunnen worden inschatten om hun impact op de projectrealisatie en de 
prijszetting te bepalen. 

●●●● 

VOORONDERZOEK 5. kan de bouwtechnische aspecten van een aanbestedingsdossier of offertevraag (plan, 
lastenboek, eventueel meetstaat) beoordelen om de nood aan verduidelijking of verder 
onderzoek (t.a.v. de bouwheer) af te bakenen en dit in te plannen  

●●●● 

VOORONDERZOEK 6. kan aan de hand van het plan en het lastenboek te weten komen welke bouwtechnieken 
en materialen voorgeschreven of aangewezen zijn om de uitvoering conform de bepalingen 
te realiseren of om uitvoeringsvarianten gemotiveerd voor te stellen 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

10. kan, aan de hand van de opgelegde meetcodes en de meetregels in het bijzonder 
bestek, en op basis het lastenboek en de plannen, de meetstaatposten bepalen en typeren 
om een meetstaat voor te bereiden 

●●●● 
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OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

11. kan, rekening houdend met de opgelegde meetcodes en meetregels, de hoeveelheden 
nodig voor de uitvoering koppelen aan de meetstaatposten om de prijsberekening en de 
eventuele opvolging van de realisatie nadien, voor te bereiden 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

17. kan een analytisch verslag maken van offertes van onderaannemers en leveranciers 
(vergelijken van offertes) om de beste aanbieder te kiezen in functie van een latere 
samenwerking 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

19. kan aan de hand van een ‘prijsbibliotheek’ en/of technische fiches van producten en 
posten de eenheidsprijs van artikels (materiaal, materieel, arbeidskost, ook specifieke 
bouwplaatskosten) bepalen om de kostprijsberekening aan de hand van eenheidsprijzen 
mogelijk te maken 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

21. kan aan de hand van de calculatiesoftware de meetstaat en de eenheidsprijzen 
verwerken om de directe kosten post per post te begroten ●●●● 

PRIJSBEPALING 22. kan in overleg met de zaakvoering of de hoofdcalculator de ontwerpbegroting 
bespreken, de algemene ondernemingskosten begroten en de winst- en risicomarge 
incalculeren om tot een aanbiedingsprijs te komen 

●●●● 

OPVOLGING 34. kan, o.a. aan de hand van inzicht in prijsherzieningsformules, vorderingsstaten opmaken 
om facturatie mogelijk te maken ●●●● 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

1. kan de bouwmarkt opvolgen en contacten met (potentiële) klanten onderhouden om op de 
hoogte te blijven van mogelijke projecten ●●●● 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

2. kan een gemotiveerde keuze maken om mee te dingen naar projecten om opdrachten te 
selecteren in functie van de missie, visie en strategie van het bedrijf ●●●● 

VOORONDERZOEK 8. kan de administratieve bepalingen die een invloed hebben op de prijsberekening en de 
uitvoering aanduiden om daar bij de prijsberekening, en nadien bij de vorderingsstaten en 
de nacalculatie, rekening mee te houden 

●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

13. kan de meetresultaten ingeven in een gestandaardiseerd formulier om de meetstaat 
klaar te hebben voor de begroting ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

14. kan artikels afbakenen waarvoor een prijs moet aangevraagd worden om tijdig 
prijsaanvragen te kunnen lanceren bij leveranciers of onderaannemers ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

15. kan prijsaanvragen doen bij onderaannemers en leveranciers om een inschatting te 
kunnen maken van de kosten waarover binnen het bedrijf geen kostengegevens 
beschikbaar zijn 

●●●● 
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OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

16. kan offertes van onderaannemers en leveranciers controleren om na te gaan of ze 
conform zijn met de prijsaanvraag en de bepalingen in het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag 

●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

25. kan de offerte controleren om te garanderen dat de offerte foutloos en conform de 
bepalingen wordt ingediend ●●●● 

OPVOLGING 29. kan onderhandelingen voeren met de bouwheer om tot een akkoord te komen over de 
uiteindelijke uitvoering van het project (o.a. beslissing over uit te voeren variant) ●●●● 

ONDERSTEUNENDE 
ADMINISTRATIEVE 
COMPETENTIES 

36. kan, aan de hand van doorzichtige coderingssystemen, het bestand van 
onderaannemers en leveranciers en eenheidsprijzen aanvullen en corrigeren om deze info 
steeds vlot doorzoekbaar en up to date te houden 

●●●● 

VOORONDERZOEK 7. kan de administratieve bepalingen rond de eigenlijke indiening van de offerte beoordelen 
om de planning voor het opstellen en indienen van de offerte daarop af te stemmen en om 
fouten of onduidelijkheden op te merken 

●●●● 

VOORONDERZOEK 9. kan, aan de hand van een checklist, bepalen wat nodig is voor de bouwplaatsinrichting 
om daar bij de prijsberekening rekening mee te houden ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

18. kan onderhandelen over aangeboden prijsoffertes van leveranciers en onderaannemers 
om een betere prijs te kunnen bieden voor het totaalproject ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

24. kan de prijsbieding op de daartoe bestemde formulieren (ook elektronisch) invullen om 
conform de administratieve bepalingen de offerte in te dienen ●●●● 

OPVOLGING 27. kan de aanbesteding of offertevraag opvolgen om zicht te hebben op de beoordeling van 
de offerte ●●●● 

OPVOLGING 31. kan de budgetten voor het te realiseren project opstellen in functie van de uitvoering om 
de werkvoorbereiding (o.a. materiaalbestelling), de planning en de nacalculatie te 
optimaliseren  

●●●● 

OPVOLGING 32. kan een goedgekeurd dossier verspreiden naar de relevante diensten en personen om 
de werkzaamheden vlot te starten ●●●● 

OPVOLGING 35. kan assisteren bij de projectuitvoering en de nacalculatie om bijwerken of meer- of 
minkosten in rekening te brengen ●●●● 
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BESTUURLIJK-
ORGANISATORISCHE 
COMPETENTIES 

38. kan het eigen werk plannen om de gemaakte afspraken na te komen en offertes tijdig te 
kunnen indienen ●●●● 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

3. kan noodzakelijke documenten (plannen, lastenboek, eventueel meetstaat) aanvragen om 
te beschikken over alle informatie nodig om te kunnen meedingen naar een project ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

12. kan de markttypes onderscheiden om, indien er reeds een meetstaat beschikbaar is, de 
meetstaat te controleren en zonodig bij te stellen ●●●● 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

20. kan de aangewezen toerekeningsmethodieken toepassen om specifieke 
bouwplaatskosten toe te rekenenen aan bestaande meetstaatkosten ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

23. kan aan de hand van een checklist bijlages ( bankverzekeringen, …) aanvragen om 
deze tijdig aan de offerte toe te voegen ●●●● 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

26. kan tijdig en conform de regels de offerte indienen om mee te dingen naar het beoogde 
project   ●●●● 

OPVOLGING 28. kan afgekeurde offertes archiveren om deze later, indien nodig, snel terug te vinden 
●●●● 

OPVOLGING 30. kan afspraken van een onderhandelingsprocedure na gunning verwerken om een 
uitvoeringsbudget op te stellen ●●●● 

OPVOLGING 33. kan een goedgekeurd dossier toelichten aan de relevante personen en diensten van het 
bedrijf om de werkzaamheden vlot te starten ●●●● 

LEIDINGGEVENDE 
COMPETENTIES 

37. kan de projecten of delen ervan toewijzen aan medewerkers om het opstellen van de 
offerte efficiënt te organiseren ●●●● 

LEERBEREIDHEID- EN 
–VERMOGEN 

39. kan zich op eigen initiatief op de hoogte houden van evoluties op de bouwmarkt op het 
gebied van materialen, materieel en bouwprocessen, van nieuwe reglementeringen inzake 
bouwvoorschriften, van sociale wetgeving en van ICT (o.a. via internet) om steeds bij de 
uitvoering van de eigen vaktechnische opdrachten te kunnen inspelen op de actuele en 
geldende omgevingsfactoren op elk van de genoemde vlakken  

●●●● 
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3.3. Opleiding en beroepsevoluties 

Verwachte evoluties — De respondenten gaven bij hun inschatting van het leertraject aan 

welke evolutie het profiel volgens hen zal doormaken. Op die manier peilde het onderzoek naar 

trends binnen het competentieprofiel van een calculator. De respondenten duidden met een pijl 

de competenties aan die volgens hen in de nabije toekomst in belang zullen afnemen dan wel 

toenemen. De nabije toekomst werd gedefinieerd als de komende vijf jaar. 

Afnemend belang: geen trends — Vier van de twintig bevraagde bedrijven voorspelden een 

afnemend belang voor één of meerdere competenties. In totaal werden 12 pijlen uitgedeeld. 

Slechts één competentie kreeg twee pijlen, tien andere competenties kregen elk één pijl. De 

resultaten verraden dus geen betekenisvolle trends. 

Toenemend belang: leerbereidheid en – vermogen en vooronderzoek — Tien van de twintig 

bedrijven voorspelden een toenemend belang van in totaal dertien competenties. Van deze 

dertien werden er drie meer dan twee maal genoemd. Vooral de verwachting dat 

leerbereidheid en leervermogen zal toenemen aan belang springt in het oog. Daarnaast zijn ook 

telkens drie bedrijven die competenties die te maken hebben met het vooronderzoek 

aanduidden. Tabel 7 geeft een overzicht de meest genoemde competenties 

Tabel 7: Competenties die volgens meer dan twee bedrijven in belang zullen toenemen 

   Categorie                             Competentie Aantal pijlen 

   

VOORONDERZOEK 5. kan de bouwtechnische aspecten van een aanbestedingsdossier of offertevraag (plan, 
lastenboek, eventueel meetstaat) beoordelen om de nood aan verduidelijking of verder 
onderzoek (t.a.v. de bouwheer) af te bakenen en dit in te plannen  

3 

VOORONDERZOEK 8. kan de administratieve bepalingen die een invloed hebben op de prijsberekening en de 
uitvoering aanduiden om daar bij de prijsberekening, en nadien bij de vorderingsstaten en de 
nacalculatie, rekening mee te houden 

3 
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LEERBEREIDHEID- EN 
–VERMOGEN 

39. kan zich op eigen initiatief op de hoogte houden van evoluties op de bouwmarkt op het 
gebied van materialen, materieel en bouwprocessen, van nieuwe reglementeringen inzake 
bouwvoorschriften, van sociale wetgeving en van ICT (o.a. via internet) om steeds bij de 
uitvoering van de eigen vaktechnische opdrachten te kunnen inspelen op de actuele en 
geldende omgevingsfactoren op elk van de genoemde vlakken  

5 
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3.4. Andere bijzonderheden 

Calculator is de gangbare functietitel — Alle Vlaamse bedrijven uit de steekproef benoemen 

hun calculator ook als dusdanig. Calculator is dus de gangbare functiebenaming. Die ene 

betiteling dient zich aan als duidelijk en voldoende om de doelgroep van een opleiding voor 

calculators te benoemen. In Franstalig België geldt ‘deviseur’ als enig vermelde 

functiebenaming. 

Grote variatie, maar Excel en Gebat vaakst gebruikte software — In de interviews werd 

gepeild naar de software die gebruikt wordt voor de kostprijsberekening. Daaruit blijkt in 

eerste instantie de grote variatie aan gehanteerde softwarepakketten. Twintig bedrijven 

leverden elf geregistreerde pakketten op en drie op maat uitgewerkte programma’s. Excel is 

echter het populairst, ongeveer één derde van de bedrijven geeft aan het Microsoft programma 

te gebruiken. Gebat springt er ook uit. Vier van de tien bevraagde Franstalige bedrijven 

gebruikt het programma. In Vlaanderen vermeldt echter geen enkel bedrijf Gebat. Gebat lijkt 

dus enkel in de Franstalige bedrijven weerklank te vinden. Excel geldt daarentegen in 

Vlaanderen en Wallonië als een courante calculatiesoftware. 

Verschil in de inschatting van het leertraject voor ‘assistent calculator’ — Acht bedrijven 

hebben behalve de ‘hoofd’calculator ook nog één of meerdere ‘nevencalculatoren’ of assistent-

calculatoren in dienst. Een zogenaamde ‘nevencalculator’ is slechts bevoegd is voor één of 

meerdere deelaspecten van de job van een hoofdcalculator. Zes daarvan oordelen dat het 

leertraject van de assistent-calculator anders is dan dat van hoofdcalculator, voor de twee 

resterende bedrijven geldt het omgekeerde. De verschillende inschatting verklaart zich als 

volgt: in de eerste bedrijven staat de assistent-calculator slechts in voor een aantal aspecten van 

de kostprijsberekening. Bijgevolg moeten ook enkel deze zaken aangeleerd worden (vooral de 

administratieve aspecten). Anderzijds combineert een assistent-calculator deze functie ook vaak 

met een aantal andere (administratieve) jobs (boekhouding, facturatie, algemene administratie) 

wat impliceert dat het leertraject doorspekt is met competenties die wel verwacht worden, maar 

niet in de hoedanigheid van assistent-calculator. Bedrijven die geen onderscheid maken tussen 

Gebruikte calculatiesoftware 

PROGRAMMA AANTAL BEDRIJVEN 

 Vlaanderen Wallonië Totaal 

Excel 4 2 6 

Gebat 0 4 4 

Batigest 0 1 1 

Klaes 0 1 1 

Chacal 1 0 1 

Schetsup 1 0 1 

Lotus 1 0 1 

Innocalc 1 0 1 

Cafca 1 0 1 

Handsoft 1 0 1 

Bouwoffice 1 0 1 

Eigen op maat 

pakket 
2 1 3 

Geen software 0 1 1 
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beide leertrajecten, zien de job van assistent-calculator als een opstap in de richting van 

calculator. Eens volleerd, wordt de assistent een volwaardige calculator. 



P A G I N A  3 1  

Bijlage 1: Lijst van competenties die werden voorgelegd aan de 

respondenten  

     Categorie                                    Competentie 
 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

1. kan de bouwmarkt opvolgen en contacten met (potentiële) klanten onderhouden om op de hoogte te blijven van mogelijke 
projecten 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

2. kan een gemotiveerde keuze maken om mee te dingen naar projecten om opdrachten te selecteren in functie van de missie, 
visie en strategie van het bedrijf 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

3. kan noodzakelijke documenten (plannen, lastenboek, eventueel meetstaat) aanvragen om te beschikken over alle informatie 
nodig om te kunnen meedingen naar een project 

VOORONDERZOEK 4. kan, aan de hand van een verkenning van het terrein waarop het beoogde project zal plaatsvinden, de terreingebonden 
parameters die niet uit het aanbestedingsdossier of de offertevraag afgeleid kunnen worden inschatten om hun impact op de 
projectrealisatie en de prijszetting te bepalen. 

VOORONDERZOEK 5. kan de bouwtechnische aspecten van een aanbestedingsdossier of offertevraag (plan, lastenboek, eventueel meetstaat) 
beoordelen om de nood aan verduidelijking of verder onderzoek (t.a.v. de bouwheer) af te bakenen en dit in te plannen  

VOORONDERZOEK 6. kan aan de hand van het plan en het lastenboek te weten komen welke bouwtechnieken en materialen voorgeschreven of 
aangewezen zijn om de uitvoering conform de bepalingen te realiseren of om uitvoeringsvarianten gemotiveerd voor te stellen 

VOORONDERZOEK 7. kan de administratieve bepalingen rond de eigenlijke indiening van de offerte beoordelen om de planning voor het opstellen en 
indienen van de offerte daarop af te stemmen en om fouten of onduidelijkheden op te merken 

VOORONDERZOEK 8. kan de administratieve bepalingen die een invloed hebben op de prijsberekening en de uitvoering aanduiden om daar bij de 
prijsberekening, en nadien bij de vorderingsstaten en de nacalculatie, rekening mee te houden 

VOORONDERZOEK 9. kan, aan de hand van een checklist, bepalen wat nodig is voor de bouwplaatsinrichting om daar bij de prijsberekening 
rekening mee te houden 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

10. kan, aan de hand van de opgelegde meetcodes en de meetregels in het bijzonder bestek, en op basis het lastenboek en de 
plannen, de meetstaatposten bepalen en typeren om een meetstaat voor te bereiden 
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OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

11. kan, rekening houdend met de opgelegde meetcodes en meetregels, de hoeveelheden nodig voor de uitvoering koppelen 
aan de meetstaatposten om de prijsberekening en de eventuele opvolging van de realisatie nadien, voor te bereiden 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

12. kan de markttypes onderscheiden om, indien er reeds een meetstaat beschikbaar is, de meetstaat te controleren en zonodig 
bij te stellen 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

13. kan de meetresultaten ingeven in een gestandaardiseerd formulier om de meetstaat klaar te hebben voor de begroting 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

14. kan artikels afbakenen waarvoor een prijs moet aangevraagd worden om tijdig prijsaanvragen te kunnen lanceren bij 
leveranciers of onderaannemers 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

15. kan prijsaanvragen doen bij onderaannemers en leveranciers om een inschatting te kunnen maken van de kosten waarover 
binnen het bedrijf geen kostengegevens beschikbaar zijn 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

16. kan offertes van onderaannemers en leveranciers controleren om na te gaan of ze conform zijn met de prijsaanvraag en de 
bepalingen in het aanbestedingsdossier of de offertevraag 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

17. kan een analytisch verslag maken van offertes van onderaannemers en leveranciers (vergelijken van offertes) om de beste 
aanbieder te kiezen in functie van een latere samenwerking 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

18. kan onderhandelen over aangeboden prijsoffertes van leveranciers en onderaannemers om een betere prijs te kunnen 
bieden voor het totaalproject 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

19. kan aan de hand van een ‘prijsbibliotheek’ en/of technische fiches van producten en posten de eenheidsprijs van artikels 
(materiaal, materieel, arbeidskost, ook specifieke bouwplaatskosten) bepalen om de kostprijsberekening aan de hand van 
eenheidsprijzen mogelijk te maken 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

20. kan de aangewezen toerekeningsmethodieken toepassen om specifieke bouwplaatskosten toe te rekenenen aan bestaande 
meetstaatkosten 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

21. kan aan de hand van de calculatiesoftware de meetstaat en de eenheidsprijzen verwerken om de directe kosten post per 
post te begroten 

PRIJSBEPALING 22. kan in overleg met de zaakvoering of de hoofdcalculator de ontwerpbegroting bespreken, de algemene ondernemingskosten 
begroten en de winst- en risicomarge incalculeren om tot een aanbiedingsprijs te komen 
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SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

23. kan aan de hand van een checklist bijlages ( bankverzekeringen, …) aanvragen om deze tijdig aan de offerte toe te voegen 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

24. kan de prijsbieding op de daartoe bestemde formulieren (ook elektronisch) invullen om conform de administratieve 
bepalingen de offerte in te dienen 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

25. kan de offerte controleren om te garanderen dat de offerte foutloos en conform de bepalingen wordt ingediend 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

26. kan tijdig en conform de regels de offerte indienen om mee te dingen naar het beoogde project   

OPVOLGING 27. kan de aanbesteding of offertevraag opvolgen om zicht te hebben op de beoordeling van de offerte 

OPVOLGING 28. kan afgekeurde offertes archiveren om deze later, indien nodig, snel terug te vinden 

OPVOLGING 29. kan onderhandelingen voeren met de bouwheer om tot een akkoord te komen over de uiteindelijke uitvoering van het project 
(o.a. beslissing over uit te voeren variant) 

OPVOLGING 30. kan afspraken van een onderhandelingsprocedure na gunning verwerken om een uitvoeringsbudget op te stellen 

OPVOLGING 31. kan de budgetten voor het te realiseren project opstellen in functie van de uitvoering om de werkvoorbereiding (o.a. 
materiaalbestelling), de planning en de nacalculatie te optimaliseren  

OPVOLGING 32. kan een goedgekeurd dossier verspreiden naar de relevante diensten en personen om de werkzaamheden vlot te starten 

OPVOLGING 33. kan een goedgekeurd dossier toelichten aan de relevante personen en diensten van het bedrijf om de werkzaamheden vlot 
te starten 

OPVOLGING 34. kan, o.a. aan de hand van inzicht in prijsherzieningsformules, vorderingsstaten opmaken om facturatie mogelijk te maken 
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OPVOLGING 35. kan assisteren bij de projectuitvoering en de nacalculatie om bijwerken of meer- of minkosten in rekening te brengen 

ONDERSTEUNENDE 
ADMINISTRATIEVE 
COMPETENTIES 

36. kan, aan de hand van doorzichtige coderingssystemen, het bestand van onderaannemers en leveranciers en eenheidsprijzen 
aanvullen en corrigeren om deze info steeds vlot doorzoekbaar en up to date te houden 

LEIDINGGEVENDE 
COMPETENTIES 

37. kan de projecten of delen ervan toewijzen aan medewerkers om het opstellen van de offerte efficiënt te organiseren 

BESTUURLIJK-
ORGANISATORISCHE 
COMPETENTIES 

38. kan het eigen werk plannen om de gemaakte afspraken na te komen en offertes tijdig te kunnen indienen 

LEERBEREIDHEID- EN 
–VERMOGEN 

39. kan zich op eigen initiatief op de hoogte houden van evoluties op de bouwmarkt op het gebied van materialen, materieel en 
bouwprocessen, van nieuwe reglementeringen inzake bouwvoorschriften, van sociale wetgeving en van ICT (o.a. via internet) 
om steeds bij de uitvoering van de eigen vaktechnische opdrachten te kunnen inspelen op de actuele en geldende 
omgevingsfactoren op elk van de genoemde vlakken  
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Bijlage 2: Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de competenties voor 

calculator (op basis van het twaalfmaandenprofiel). Volledige resultaten 

Elke respondent werd verzocht om twintig tijdmuntjes en twintig moeilijkheidsmuntjes over 

de competenties te verdelen. De gemiddelde scores voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad 

verwijzen naar het gemiddelde aantal ‘muntjes’ dat een competentie kreeg toegewezen door de 

bedrijven. Hoe hoger de scores, hoe tijdrovender en moeilijker de competentie. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht. 

 

Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. Volledige resultaten. 
 

     Categorie                                    Competentie        Tijd    Moeilijkheid  
 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

1. kan de bouwmarkt opvolgen en contacten met (potentiële) klanten onderhouden om op 
de hoogte te blijven van mogelijke projecten 0,7 0,5 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

2. kan een gemotiveerde keuze maken om mee te dingen naar projecten om opdrachten te 
selecteren in functie van de missie, visie en strategie van het bedrijf 0,6 0,6 

VERZAMELEN VAN 
PROJECTINFORMATIE 

3. kan noodzakelijke documenten (plannen, lastenboek, eventueel meetstaat) aanvragen 
om te beschikken over alle informatie nodig om te kunnen meedingen naar een project 0,5 0,1 

VOORONDERZOEK 4. kan, aan de hand van een verkenning van het terrein waarop het beoogde project zal 
plaatsvinden, de terreingebonden parameters die niet uit het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag afgeleid kunnen worden inschatten om hun impact op de projectrealisatie en 
de prijszetting te bepalen. 

1,5 1,1 

VOORONDERZOEK 5. kan de bouwtechnische aspecten van een aanbestedingsdossier of offertevraag (plan, 
lastenboek, eventueel meetstaat) beoordelen om de nood aan verduidelijking of verder 
onderzoek (t.a.v. de bouwheer) af te bakenen en dit in te plannen  

1,3 1,4 

VOORONDERZOEK 6. kan aan de hand van het plan en het lastenboek te weten komen welke bouwtechnieken 
en materialen voorgeschreven of aangewezen zijn om de uitvoering conform de bepalingen 
te realiseren of om uitvoeringsvarianten gemotiveerd voor te stellen 

0,8 1,8 

VOORONDERZOEK 7. kan de administratieve bepalingen rond de eigenlijke indiening van de offerte beoordelen 
om de planning voor het opstellen en indienen van de offerte daarop af te stemmen en om 
fouten of onduidelijkheden op te merken 

0,4 0,2 
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VOORONDERZOEK 8. kan de administratieve bepalingen die een invloed hebben op de prijsberekening en de 
uitvoering aanduiden om daar bij de prijsberekening, en nadien bij de vorderingsstaten en 
de nacalculatie, rekening mee te houden 

0,3 1,0 

VOORONDERZOEK 9. kan, aan de hand van een checklist, bepalen wat nodig is voor de bouwplaatsinrichting 
om daar bij de prijsberekening rekening mee te houden 0,4 0,4 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

10. kan, aan de hand van de opgelegde meetcodes en de meetregels in het bijzonder 
bestek, en op basis het lastenboek en de plannen, de meetstaatposten bepalen en typeren 
om een meetstaat voor te bereiden 

1,9 1,3 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

11. kan, rekening houdend met de opgelegde meetcodes en meetregels, de hoeveelheden 
nodig voor de uitvoering koppelen aan de meetstaatposten om de prijsberekening en de 
eventuele opvolging van de realisatie nadien, voor te bereiden 

1,2 0,9 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

12. kan de markttypes onderscheiden om, indien er reeds een meetstaat beschikbaar is, de 
meetstaat te controleren en zonodig bij te stellen 0,2 0,1 

OPSTELLEN VAN DE 
MEETSTAAT 

13. kan de meetresultaten ingeven in een gestandaardiseerd formulier om de meetstaat 
klaar te hebben voor de begroting 0,9 0,1 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

14. kan artikels afbakenen waarvoor een prijs moet aangevraagd worden om tijdig 
prijsaanvragen te kunnen lanceren bij leveranciers of onderaannemers 0,7 0,5 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

15. kan prijsaanvragen doen bij onderaannemers en leveranciers om een inschatting te 
kunnen maken van de kosten waarover binnen het bedrijf geen kostengegevens 
beschikbaar zijn 

0,8 0,5 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

16. kan offertes van onderaannemers en leveranciers controleren om na te gaan of ze 
conform zijn met de prijsaanvraag en de bepalingen in het aanbestedingsdossier of de 
offertevraag 

0,7 0,4 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

17. kan een analytisch verslag maken van offertes van onderaannemers en leveranciers 
(vergelijken van offertes) om de beste aanbieder te kiezen in functie van een latere 
samenwerking 

1,0 1,2 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

18. kan onderhandelen over aangeboden prijsoffertes van leveranciers en onderaannemers 
om een betere prijs te kunnen bieden voor het totaalproject 0,5 0,5 
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OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

19. kan aan de hand van een ‘prijsbibliotheek’ en/of technische fiches van producten en 
posten de eenheidsprijs van artikels (materiaal, materieel, arbeidskost, ook specifieke 
bouwplaatskosten) bepalen om de kostprijsberekening aan de hand van eenheidsprijzen 
mogelijk te maken 

0,9 0,9 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

20. kan de aangewezen toerekeningsmethodieken toepassen om specifieke 
bouwplaatskosten toe te rekenenen aan bestaande meetstaatkosten 0,3 0,3 

OPSTELLEN VAN DE 
BEGROTING 

21. kan aan de hand van de calculatiesoftware de meetstaat en de eenheidsprijzen 
verwerken om de directe kosten post per post te begroten 1,0 0,7 

PRIJSBEPALING 22. kan in overleg met de zaakvoering of de hoofdcalculator de ontwerpbegroting 
bespreken, de algemene ondernemingskosten begroten en de winst- en risicomarge 
incalculeren om tot een aanbiedingsprijs te komen 

0,8 1,9 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

23. kan aan de hand van een checklist bijlages ( bankverzekeringen, …) aanvragen om 
deze tijdig aan de offerte toe te voegen 0,2 0,1 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

24. kan de prijsbieding op de daartoe bestemde formulieren (ook elektronisch) invullen om 
conform de administratieve bepalingen de offerte in te dienen 0,3 0,4 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

25. kan de offerte controleren om te garanderen dat de offerte foutloos en conform de 
bepalingen wordt ingediend 0,5 0,6 

SAMENSTELLEN 
OFFERTE - 
PRIJSBIEDING 

26. kan tijdig en conform de regels de offerte indienen om mee te dingen naar het beoogde 
project   0,4 0,2 

OPVOLGING 27. kan de aanbesteding of offertevraag opvolgen om zicht te hebben op de beoordeling 
van de offerte 0,3 0,6 

OPVOLGING 28. kan afgekeurde offertes archiveren om deze later, indien nodig, snel terug te vinden 
0,1 0,3 

OPVOLGING 29. kan onderhandelingen voeren met de bouwheer om tot een akkoord te komen over de 
uiteindelijke uitvoering van het project (o.a. beslissing over uit te voeren variant) 0,2 1,1 
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OPVOLGING 30. kan afspraken van een onderhandelingsprocedure na gunning verwerken om een 
uitvoeringsbudget op te stellen 0,5 0,1 

OPVOLGING 31. kan de budgetten voor het te realiseren project opstellen in functie van de uitvoering om 
de werkvoorbereiding (o.a. materiaalbestelling), de planning en de nacalculatie te 
optimaliseren  

0,3 0,4 

OPVOLGING 32. kan een goedgekeurd dossier verspreiden naar de relevante diensten en personen om 
de werkzaamheden vlot te starten 0,2 0,6 

OPVOLGING 33. kan een goedgekeurd dossier toelichten aan de relevante personen en diensten van het 
bedrijf om de werkzaamheden vlot te starten 0,2 0,3 

OPVOLGING 34. kan, o.a. aan de hand van inzicht in prijsherzieningsformules, vorderingsstaten 
opmaken om facturatie mogelijk te maken 0,5 0,8 

OPVOLGING 35. kan assisteren bij de projectuitvoering en de nacalculatie om bijwerken of meer- of 
minkosten in rekening te brengen 0,4 0,4 

ONDERSTEUNENDE 
ADMINISTRATIEVE 
COMPETENTIES 

36. kan, aan de hand van doorzichtige coderingssystemen, het bestand van 
onderaannemers en leveranciers en eenheidsprijzen aanvullen en corrigeren om deze info 
steeds vlot doorzoekbaar en up to date te houden 

0,5 0,6 

LEIDINGGEVENDE 
COMPETENTIES 

37. kan de projecten of delen ervan toewijzen aan medewerkers om het opstellen van de 
offerte efficiënt te organiseren 0,3 0,2 

BESTUURLIJK-
ORGANISATORISCHE 
COMPETENTIES 

38. kan het eigen werk plannen om de gemaakte afspraken na te komen en offertes tijdig te 
kunnen indienen 0,3 0,5 

LEERBEREIDHEID- EN 
–VERMOGEN 

39. kan zich op eigen initiatief op de hoogte houden van evoluties op de bouwmarkt op het 
gebied van materialen, materieel en bouwprocessen, van nieuwe reglementeringen inzake 
bouwvoorschriften, van sociale wetgeving en van ICT (o.a. via internet) om steeds bij de 
uitvoering van de eigen vaktechnische opdrachten te kunnen inspelen op de actuele en 
geldende omgevingsfactoren op elk van de genoemde vlakken  

0,2 0,2 



P A G I N A  3 9  

Bijlage 3: Bevraagde bedrijven  

Bedrijf              Plaats        Provincie       # werknemers # calculatoren 

 

AMS Schaarbeek Brussel 17 2. 

Biotrade Elsene Brussel 12 1 

Bouwbedrijf Joosten nv Maaseik Limburg 17 1 

Buyse Bouwt nv Nederzwalm - Hermelgem Oost-Vlaanderen 50 1 

Cheron Branchon Namen 10 1 

Construma bvba (Matthys) Lo West-Vlaanderen 45 1 

Electrolyse bvba Menen West-Vlaanderen 15 1 

Entreprise Frabçois Moureau Ans Luik 115 1 

Entro nv Nazareth Oost-Vlaanderen 30 3 

EZ Technics Duffel Antwerpen 220 6 

Fabribois Waimes Luik 32 3 

Jaraco nv Opglabeek Limburg 21 2 

Liégeois SA Bure Luxemburg 19 1 

S A Demoitié Harre Luxemburg 11 2 

Société belge de pavage Colfontaine Henegouwen 20 2 

TM Bouw nv Diest Vlaams-Brabant 28 1 

Troiani Chatelineau Henegouwen 47 1 
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VE-RA-B0 nv Aarschot Vlaams-Brabant 40 2 

Wastiau Evere Brussel 22 1 

Woningbouw Verelst nv Rumst Antwerpen 140 6 

 

 


