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IInnffoorrmmaattiiee--  eenn  CCoommmmuunniiccaattiiee--
tteecchhnnoollooggiiee  ((IICCTT))::  wwaaddiissddaa??    

Is het een obscure wereld voorbehou-
den aan een beperkt aantal genieën,
specialisten en vooral mannen?

NEEN! ICT is er voor iedereen: man en
vrouw, jong en minder jong, ongeacht
de etnische origine. ICT krijg je zonder
veel problemen onder de knie en heb
je bijna altijd nodig bij het zoeken
naar of het uitoefenen van een job.

In deze brochure leer je meer oovveerr  IICCTT--
bbeerrooeeppeenn  eenn  oovveerr  ddee  iinnvvllooeedd  ddiiee  IICCTT
uuiittooeeffeenntt  oopp  eeeerrddeerr  ‘‘ttrraaddiittiioonneellee’’
bbeerrooeeppeenn.. Je leest ook meer over de
beroepsmogelijkheden, de vereiste
vaardigheden en de verschillende oplei-
dingsmogelijkheden voor beroepen in
de ICT-sector.

Draai de bladzijde om 

en treed binnen 

in de wereld van de ICT. 

Je zal er geen spijt van hebben!

   kansen en beroepen
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“Ik ontwerp Internet- en
Intranetsites voor een gemeente.

Mijn werkomgeving is heel 
aangenaam en ik moet geen 

overuren kloppen. Gelukkig, want
ik heb vier kinderen. 

Ik hou van mijn werk.
Programmeren is voor mij hetzelfde

als een roman lezen: spannend! 
Als ik ontwerp, schrijf ik veel
codes, soms met syntactische

onvolkomenheden en logicafouten,
maar als ik na wat testwerk 
en correcties het gewenste 

resultaat bereik, geeft me dat 
echt voldoening.”

Concilia Bagaragaza, 
Web Developer, 

Seneffe Interactive

De ICT-beroepen evolueren voortdurend.
Enkele voorbeelden:
> Webmaster m/v (onderhoudt de website),
> Web Developer m/v (ontwikkelt 

webapplicaties), 
> Helpdeskmedewerk-st-er (assistentie) 
> Verantwoordelijke netwerkbeheer m/v

(installeert en onderhoudt netwerken),
> Verantwoordelijke Webserver Administration

m/v (onderhoudt de webserver-s),
> Informatica-us (ontwikkelt 

ICT-toepassingen), 
> Call center medewerk-st-er (technisch 

of verkoopsbediende in een call center),
> Computertechnica-us, 
> E-business Consultant m/v,
> Telecommunicatiespecialist-e, 
> Analist-programmeur m/v, 
> Internet Projectverantwoordelijke m/v,
> Ingenieur elektrotechniek m/v,…

Welke beroepen?

Meer info?

ICT-beroepen
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“In mijn beroep van kinesist
gebruik ik ICT om mijn patiënten

en hun behandeling op te volgen. 
In mijn praktijk is alles geïnfor-

matiseerd: een dossier raadplegen,
een consultatie factureren, het

adres van een patiënt opzoeken…
hier gebeurt alles met de computer.

Om mensen met zware benen of
armen te behandelen, gebruik ik
een machine die ik programmeer 
in functie van hun type oedeem
(zacht of hard). Voor chronische

patiënten doen we een beroep op
apparaten die elektrische impulsen

geven. We moeten zelf 
de intensiteit en de duur van de

impulsen instellen.” 

Margot Courtois, 
Kinesitherapeut, Bordet

Verscheidene beroepen evolueren onder
invloed van de introductie van ICT.
Voorbeelden: 

> Kap(p)-st-er (gelaatsverzorging, 
klantenbestand, producten),

> Secretariaatsmedewerk-st/er 
(gebruik bureautica, internet, 
databases en updaten van websites), 

> Verta(a)l-st/er (vertaalprogramma's 
op de computer), 

> Tolk m/v (audioconferenties),
> Communicatieverantwoordelijke m/v

(websites voor intranet en internet),
> Personeelsverantwoordelijke m/v 

(internet en intranet, databases),
> Verko(o)p-st-er (telesales, e-sales, 

direct marketing), 
> Arts m/v (medische beeldverwerking),
> Modeontwerp-st-er (ontwikkelen van

ideeën m.b.v. computersimulaties),…

www.technoport.be, www.career-space.com

Beroepen beïnvloed door ICT
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“Ik had een kandidaatsdiploma 
in kunstgeschiedenis en een 

licentiaatsdiploma communicatie.

Ik heb verschillende losse jobs
gehad en dan ben ik 
werkloos geworden. 

Ik heb een opleiding programmeren
gevolgd en een maand 

na het einde van de opleiding 
ben ik als systeemanaliste 

aan de slag gegaan 
in een onderneming 

die me erg aansprak.”

Alexandrine Demblon, 
Business Analyst, 

Federale Groepering 
voor informaticaontwikkeling

In België is het aantal betrekkingen in de
ICT-sector tussen 1995 en 2002 gestegen
van 80.000 naar 110.000. Ondanks de
slechte economische perspectieven kende
de sector in 2001 nog een groei van 4%.
En ondanks de algemene economische
recessie en een daling ten opzichte van de
vorige jaren, blijven er nog heel wat
mogelijkheden over in de sector. Nochtans
vindt men er slechts 20% vrouwen.

Welke beroepsmogelijkheden?

Meer info? 

ICT-beroepen  
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“Toen ik afstudeerde, wist ik 
helemaal niets over 

computerondersteunde vertaling. 

In mijn eerste jobs in vertaal-
bureaus heb ik heel wat 

ICT-toepassingen leren kennen,
zoals databases voor terminologie,

glossaria, internet en e-mail. 

Dankzij mijn ervaring en kennis
heb ik me als zelfstandig 

vertaalster kunnen vestigen 
en kan ik mijn leven zelf indelen.
Je kan natuurlijk ook zonder ICT

vertalen, maar dan gaat het vaak
zo traag dat het niet 

meer rendabel is.”

Joanne O’Donnell,
zelfstandig vertaalster 

Ook in andere sectoren, onder andere 
in sectoren waar overwegend vrouwen
werken, krijgt ICT steeds meer invloed.
Mee zijn met de technologische toepassin-
gen wordt een basisvoorwaarde om werk te
vinden of om zich te heroriënteren. 

www.vacature.be,  www.ada-onl ine.be

Beroepen beïnvloed door ICT
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“Voor mij zijn leergierigheid, 
sociale vaardigheden en autonomie

de voornaamste kwaliteiten 
van een IT Support Manager 

(verantwoordelijke voor 
technische en informatica- 

ondersteuning). 

Je moet natuurlijk je werk 
kunnen beheren, maar het is 

ook belangrijk dat je op je collega’s 
kan rekenen en vice versa.”

Stéphanie Wittebol, 
IT Support Manager, 

Boehringer Ingelheim

Verschillende beroepen in de sector verei-
sen een zekere technische kennis. In
tegenstelling tot wat vele mensen denken,
is die kennis niet aangeboren bij mannen
en “tegennatuurlijk” bij vrouwen. 

Kennis is het resultaat van een leerproces.
Bovendien vereisen deze beroepen heel
wat meer dan alleen technische vaardig-
heden. Zonder communicatieve vaardighe-
den kan je niet volgen en kunnen je colle-
ga’s jou niet volgen. De meeste beroepen
in de ICT-sector vereisen verschillende en
uiteenlopende vaardigheden.

Welke vaardigheden?

Meer info?

ICT-beroepen
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“In mijn reisbureau gebruik ik
voortdurend een computer met
internetverbinding en speciale 
programma’s voor reisbureaus. 

Zo kan ik tickets bestellen 
(vliegtuig, trein), georganiseerde

reizen boeken, hotels of auto-
verhuur reserveren, enz. 

Dankzij mijn goede kennis van ICT
kan ik mijn klanten 

vooruithelpen en hen 
een service op maat bieden.”

Mélanie Saussez, 
bediende in een reisbureau, 

VIP travel

In de dienstensector moet je steeds meer
kennen van ICT. Beroepen in de dien-
stensector worden in de eerste plaats als 
communicatieve beroepen beschouwd, maar
toch is technische kennis erg belangrijk.

www.vdab.be, www.technopolis.be

Beroepen beïnvloed door ICT
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“Ik heb niet de kans gehad om het
secundair onderwijs af te maken.

Later heb ik een aanvullende 
opleiding sociale bemiddeling

gevolgd en in het kader van die
opleiding heb ik stage gedaan in 
een ICT-opleidingscentrum waar 

ik kennis heb kunnen maken 
met de verschillende beroepen 

in de sector en met de bijhorende
toekomstmogelijkheden. 

Daarna heb ik gedurende één jaar
een helpdeskopleiding gevolgd. En

nu is het mijn beroep. Informatica-
problemen oplossen is ook een

vorm van sociale dienstverlening.”

Emsal Gokce, 
System Support IT, Waslet

Er bestaan heel wat verschillende opleidin-
gen voor jobs in de ICT. Zelfs zonder een
basisopleiding informatica kan je voor deze
beroepen in aanmerking komen, als je een
aanvullende opleiding hebt genoten.

Welke opleidingen?

Meer info?

ICT-beroepen
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“Informatica is in ons bureau 
geïntroduceerd toen we 

een stagiaire hadden aangenomen
die in de ban was 

van al die technologieën. 

Ik heb kennis gemaakt met 
informatica toen ik 45 was. 

Ik moest alles ontdekken 
door samenwerking en 

door het uit te proberen.
In het begin was het 

echt moeilijk maar nu 
zou ik de technologie 

niet meer kunnen missen.”

Brigitte Hazard, 
zelfstandig architecte

Er bestaan verschillende opleidingen met
betrekking tot ICT. Inhoud en vorm kunnen
erg verschillen. Al doende leert men, met
vallen en opstaan… Dat geldt voor veel
mensen, of men nu met collega’s samen-
werkt of alleen aan de slag gaat.

www.bfia.be/infobelvl.html, www.ictopleidingen.be

Beroepen beïnvloed door ICT
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www.ada-online.be (FR/NL)

Deze site richt zich tot vrouwen die een
beroep in de ICT-sector zoeken of die al in
de sector werken. De site biedt hen even-
eens tools, informatie en bedenkingen
over ICT-beroepen en over de plaats van
vrouwen in de sector.

www.bfia.be/infobelvl.html (NL)

Federatie van Belgische Verenigingen 
voor Informatica

De site geeft een overzicht van informati-
caopleidingen in Vlaanderen. Komen aan
bod: universitaire opleidingen, interuniver-
sitaire cursussen, opleidingen in hogescho-
len, master programma's aan hogescholen,
volwassenenopleidingen, postacademische
opleidingen van 1 jaar. De lijst is niet vol-
ledig, maar biedt al een uitgebreid over-
zicht. Regelmatig is er ook een link naar
het programma of de opleiding in kwestie.

www.career-space.com (EN)

De slogan van de site luidt: “Discover
what the job entails & what is expected of
you”. Een Europese jobdatabank die voor
elke job info over de inhoud en de “job
lifestyle” bevat. Interviews met personen
die de job in kwestie uitoefenen maken
de beschrijvingen wat levendiger en 
duidelijker.

www.ictopleidingen.be (NL)

De site geeft een overzicht van lang-
lopende en officieel erkende opleidingen
binnen de provincie Antwerpen. Via een
databank kan je op zoek naar een ICT-
opleiding die je interesse wegdraagt. Je
kan er ook gewoon meer informatie
opzoeken over een opleiding waarover je
reeds elders hebt gehoord.

Korte beschri jving van de 

www.ada-online.be

www.career-space.com
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www.technopolis.be (FR/NL/EN)

Deze site verschaft info over het initiatief
Technopolis, dat de interesse van jonge-
ren voor wetenschap en technologie moet
aanwakkeren.

www.technoport.be (NL)

Via de rubriek “Beroepenwijzer” 
kom je terecht in een jobdatabank. Je
kan per categorie of alfabetisch zoeken.
Voor elke job die je aanklikt, krijg je een
uitgebreide beschrijving over de inhoud,
de werkomgeving, het profiel en de
opleidingen. Een interview met een
werkne(e)m-st-er illustreert het geheel.

www.vacature.be (FR/NL)

Op deze site vind je vacatures,
maar ook allerlei achtergrond-
informatie over werken, HRM
en carrière. Via de rubriek

“Carrièreadvies” en de subrubriek
“Profielschets” kom je terecht in een job-
databank. Voor elke job die je aanklikt,
krijg je een uitgebreide beschrijving: 

informatie over takenpakket, studie 
en ervaring, salaris enz.; een interview
met een persoon die de job in kwestie
uitoefent, illustreert het geheel.

www.vdab.be (FR/NL/EN/DE)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Op deze site kan je de vacatureberichten
van VDAB consulteren, je cv on line plaat-
sen, info over specifieke bedrijven en de
arbeidsmarkt in het algemeen opzoeken
enz. Je vindt er ook allerlei achtergrond-
info over HRM, gelijke kansen, carrière,
opleidingen en wetgeving.

vermelde sites
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GGeelliijjkkaaaarrddiiggee  ssiitteess  bbeessttaaaann  
ooookk  iinn  hheett  FFrraannss::

www.awt.be (FR)

Waalse portaalsite over ICT. Op deze site
vind je bijvoorbeeld een lijst van oplei-
dingscentra, educatieve sites en on line
cursussen.

www.fmtic.be (FR)

Deze site stelt een vijftiental beroepen
voor uit de sector van de grafische kunst
en de pers- en uitgeverijwereld. Je vindt
er ook meer info over de nodige
bekwaamheden en kennis om de jobs uit
te oefenen, over het professionele kader,
het opleidingsaanbod en over de impact
van ICT.

www.hotjob.be (FR/NL/DE/EN)

Op deze site kan je de werkaanbiedingen
van FOREM (het Waalse parallel van
VDAB) bekijken, ondernemingen ontdek-
ken die vacatures hebben, on line een CV
insturen, je inschrijven bij FOREM, infor-
matie zoeken over de arbeidsmarkt, een
opleiding zoeken. Kortom: een “jonge”
website die jongeren helpt om aan werk
te geraken.

www.metiers.be (FR)

In de rubriek “Tous les métiers” kan je
beroepen opzoeken in een database 
en krijg je een berg informatie over 
elk beroep dat op de site vermeld staat:
beroepsfiche, interview met professio-
nals, studierichting(en), publicaties…
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www.orientation.be (FR)

Oriëntatieportaal van de Waalse Gemeen-
schap, onderverdeeld in vier secties:
“Métiers” beschrijft de verschillende
beroepen en hun werkmogelijkheden;
“Formation” bespreekt de verschillende
opleidingen; “Talent” nodigt je uit om je
in te zetten voor projecten in het kader
van vrijwilligerswerk, artistieke expres-
sie, reizen; “Initiatives” verwijst je door 
naar verschillende oriëntatiecentra.

www.technopass.be (FR)

Deze site is een portaal voor de beroe-
pen en opleidingen in de technologische
industrie. Je vindt er onder meer infor-
matie over verschillende beroepen, 
studierichtingen, stagebeurzen en werk-
aanbiedingen. Er wordt bovendien een
overzicht van bronnen met betrekking
tot wetenschappelijke bewustwording en
technologie aangeboden.
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Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang 
voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, 
tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. 
Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld 
onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor 
de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces:

☛ “Kansen & Beroepen” richt zich tot meisjes en vrouwen; 
☛ “Studie & Vorming” richt zich tot studievoorlichters en opleiders; 
☛ “Rekrutering & Plaatsing” is bestemd voor wervings- 

en selectiekantoren en arbeidsbemiddelaars; 
☛ “Diversiteit: Een Toegevoegde Waarde” is bestemd voor werkgevers.

Hoewel de instrumenten inhoudelijk zijn afgestemd op een 
specifieke groep, lopen een aantal opdrachten als een rode 
draad doorheen de reeks: het helpen ontwikkelen van een groter
bewustzijn met betrekking tot de genderthematiek, het doorbreken
van stereotypen en het verschaffen van nuttige info en tips. 

De instrumenten – brochures en CD-ROM – zijn gratis te bestellen 
bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
en de downloadbare versies zijn beschikbaar op www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ is een project van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, met de steun van het Europees Sociaal Fonds 
Belliardstraat 51 - 1040 Brussel - tel. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be
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