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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Contactcentermedewerker behoort tot het studiegebied HANDEL. 
 
Als referentiekaders werden gebruikt: 

- de Competent-fiches D1408 Callcenter inbound-outbound en D140801 Medewerker callcenter 
(SERV); 

- het Instapcompetentieprofiel van een callcenter-operator  (Tempera in opdracht van Cevora, 
2008); 

- Het Belgische contactcenter landschap. Sectormonografie en beroepsprofielen van de con-
tactcenter agent en de supervisor (CeSO-KU Leuven  in opdracht van Cevora, 2012). 

 
Tevens werden geconsulteerd: 

- Standaard Ervaringsbewijs Call center operator (SERV, 2006) 
- Beroepsprofielen Call center operatoren sector Call centers (Cevora, 1999) 
- Co.Br.A-fiche Medewerker Call center (VDAB). 

 
De contactcentermedewerker is verantwoordelijk voor het afhandelen van telefonische en/of elektroni-
sche communicatie met klanten. 
 
De opleiding Contactcentermedewerker heeft als doel contactcentermedewerkers op te leiden die 
kunnen instaan voor de klantenondersteuning en opvolging in een niet-(technisch) gespecialiseerde 
context. Dit impliceert zowel het geven van advies en informatie op vraag van de klant, het opnemen 
van bestellingen en het antwoorden op klachten, alsook het zelf contact opnemen met (potentiële) 
klanten in functie van een enquête- of verkoopactiviteit. De contactcentermedewerker krijgt te maken 
met (al dan niet doorgedreven) vormen van telefoon-computerintegratie. 
 
Dit opleidingsprofiel kwam tot stand in overleg met Cevora en de federatie Contactcentres.be. 
 
De hierboven beschreven uitgangspunten en het opleidingsprofiel werden tevens door Cevora en door 
Contactcentres.be gevalideerd. 

1.2 Inhoud 

In de opleiding Contactcentermedewerker leert de cursist volgens afgesproken procedures: 
- met contactcenterapparatuur werken 
- contactcenterapparatuur simultaan gebruiken 
- klantgericht communiceren 
- telefonisch informatie geven en inwinnen 
- een verkoopgesprek voeren 
- een advies- en servicegesprek voeren 
- antwoorden op klachten 
- een klantencontact administratief afhandelen 
- rapporteren over problemen of procedures 
- product- en bedrijfskennis verwerven. 

De cursist leert vlot in Standaardnederlands communiceren, gebruik makend van hedendaagse me-
dia. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
De opleiding leidt tot het certificaat CONTACTCENTERMEDEWERKER. 
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1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding Contactcentermedewerker omvat in totaal 440 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Referentiekader 

1 Bedrijfsbeheer BO HA 001 160 Het Koninklijk Besluit van 7 juni 2007 
tot wijziging van het Koninklijk besluit 
van 21 oktober 1998 tot uitvoering van 
Hoofdstuk I van Titel II van de pro-
grammawet van 10 februari 1998 tot 
bevordering van het zelfstandig onder-
nemerschap  

2 Meertalig polyvalent be-
diende 

BO HA 002 1120 SERV BP Polyvalent bediende 
(D/2003/4665/31) 
Malfait en Sels, Het opstellen van een 
beroepsprofiel. Het proces van A tot Z. 
Leuven HIVA 
Common European Framework of 
Reference for Languages, Learning; 
Teaching, Assessment 

3 Secretariaatsmedewerker BO HA 003 920 HIVA-studie – Validering CEVORA - 
2010 

4 Telefonist-receptionist BO HA 004 400 SERV BP Receptionist-telefonist 
(D/2000/4665/28) 

5 Medisch administratief 
bediende 

BO HA 005 660 BCP Ecabo (NL) “Medisch secretares-
se” van 23 december 2003 
Validering WMS – 2010  

6 Boekhoudkundig bedien-
de 

BO HA 006 920 SERV BP Boekhoudkundig bediende 
(D/1997/4665/52) 

7 Transport- en logistiek 
medewerker 

BO HA 007 940 Samenwerking met LOGOS 

8 Polyvalent verkoper BO HA 008 520 SERV BP Winkelbediende (1997) en  
Tempera – Rapport Kwalificatie-
structuur distributiesector (2007) + 
validering door Comeos 

9 Contactcentermedewerker BO HA 009 440 SERV Competent D1408 en D140801 
+ Instapcompetentieprofiel contact-
centeroperator (Tempera, 2008) + 
Onderzoek CeSO (2012) + validering 
door Cevora en Contactcenters.be 

10 Magazijnmedewerker BO HA 010 120 Erkende beroepskwalificatie 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Klaviervaardigheden M HA G026 20 

Nederlandstalige communicatie voor contactcentermedewerkers M HA 080 80 

Stembeheersingstechnieken M HA 081 20 
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Werkplekleren initiatie werken in het contactcenter M HA 082 80 

Werkplekleren advies, service en klachtenbehandeling in het con-
tactcenter 

M HA 083 80 

Werkplekleren verkoop en verkoopbevordering in het contactcenter M HA 084 80 

Werkplekleren simultaan werken in het contactcenter M HA 085 80 

1.8 Leertraject 

Nederlandstalige 

communicatie 

voor contactcenter-

medewerkers

80

Klavier-

vaardigheden

20

Werkplek-

leren initiatie 

werken in het 

contactcenter

80

Werkplekleren 

simultaan 

werken in het 

contactcenter

80

Stem-

beheersings-

technieken

20
Werkplekleren 

verkoop en 

verkoopbevordering, 

 in het contactcenter

80

Werkplekleren 

advies, service 

en klachten-

behandeling in het 

contactcenter

80

{naam}

CONTACTCENTER-

MEDEWERKER

440 LT
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1.9 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Commercieel inzicht Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en 
diensten gekocht en verkocht worden. 

SV05 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onder-
houden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen 
met verschillende opvattingen en achtergrond). 

SV06 

Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip 
voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. 

SV11 

Flexibiliteit 
 

In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende om-
standigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en 
procedures. 

SV12 

Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen 
in te schatten. 

SV13 

Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook 
in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van 
het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). 

SV21 

Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een voor-
opgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van 
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV28 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Communicatieve vaardigheden 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 001 een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. 

HA 009 BC 002 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch 
communiceren. 

HA 009 BC 003 face-to-face in het Nederlands communiceren.  

HA 009 BC 004 stembeheersingstechnieken toepassen. 

HA 009 BC 005 de basisprocessen van communicatie begrijpen. 

HA 009 BC 006 de basisprincipes van communicatie toepassen. 

HA 009 BC 007 de basisgespreksstructuur toepassen. 

HA 009 BC 008 naar de gesprekspartner actief luisteren. 

HA 009 BC 009 aan de gesprekspartner gerichte vragen stellen. 

HA 009 BC 010 ontvangen e-berichten analyseren. 

HA 009 BC 011 e-berichten beantwoorden. 

HA 009 BC 012 het gebruik van sociale media in contactcenters begrijpen. 

HA 009 BC 013 de terminologie van contactcenters correct begrijpen en gebruiken. 

2.2 Contactcenterapparatuur gebruiken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 014 de benodigde contactcenterapparatuur in werking zetten. 

HA 009 BC 015 communicatieapparatuur op een adequate wijze bedienen. 

HA 009 BC 016 door de beschikbare applicaties navigeren om de gewenste informatie te vin-
den. 

HA 009 BC 017 tijdens het gesprek de benodigde computerbestanden en gegevens opzoeken. 

HA 009 BC 018 tijdens het gesprek de afgesproken regels of voorgeschreven scripts opzoeken 
en toepassen. 

HA 009 BC 019 tijdens het gesprek tegelijkertijd de schermnavigatie toepassen en de informa-
tie die op het scherm verschijnt, volgen. 

HA 009 BC 020 tijdens het gesprek op een efficiënte en nauwkeurige manier de informatie 
registreren.  

HA 009 BC 021 vlot typen met aangepaste vingerzetting en rekening houdend met ergonomi-
sche aspecten. 

2.3 Verkoop,- advies- en servicegesprekken voeren en klachten behandelen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 022 klanttypes onderscheiden.  

HA 009 BC 023 een aan het klanttype aangepaste communicatie voeren. 

HA 009 BC 024 over producten of diensten van het bedrijf of de bedrijven informeren. 

HA 009 BC 025 over producten of diensten van het bedrijf of de bedrijven adviseren. 

HA 009 BC 026 gesprekspartners over het doel van de enquête informeren. 

HA 009 BC 027 gesprekspartners overtuigen om aan de enquête deel te nemen. 

HA 009 BC 028 de basisprincipes van een goed verkoopgesprek toepassen.  

HA 009 BC 029 in functie van een mogelijke verkoop of actie, bedrijfsmailings opvolgen. 

HA 009 BC 030 een klantenwervingsgesprek voeren, afsluiten en registreren. 

HA 009 BC 031 een adviesgesprek voeren, afsluiten en registreren. 

HA 009 BC 032 een servicegesprek voeren, afsluiten en registreren. 
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HA 009 BC 033 in advies- en servicegesprekken cross- en upselling toepassen. 

HA 009 BC 034 op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier klachten afhandelen.  

HA 009 BC 035 indien hij niet zelf kan antwoorden, de vraag, het probleem of de klacht con-
form de afgesproken procedures aan de gepaste persoon of dienst doorspe-
len. 

2.4 Administratieve vaardigheden 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 036 via de ter beschikking gestelde middelen, product- en bedrijfskennis verwer-
ven. 

HA 009 BC 037 nieuwe kennis omtrent producten of diensten toepassen in het eigen werk. 

HA 009 BC 038 een gesprek of ander klantencontact administratief afhandelen (after call work). 

HA 009 BC 039 acties uitvoeren om het klantenbestand bij te werken. 

HA 009 BC 040 gegevens op fouten controleren. 

HA 009 BC 041 foutieve gegevens verbeteren. 

HA 009 BC 042 de kwaliteitsafspraken respecteren. 

2.5 Rapportering 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 043 de eigen werkzaamheden evalueren. 

HA 009 BC 044 de eigen werkzaamheden zo nodig bijsturen. 

HA 009 BC 045 eventuele fouten of onmogelijkheden in de planning, in scripts of in interne 
afspraken rapporteren.  

HA 009 BC 046 over opgevangen signalen met betrekking tot de kwaliteit en verkoopvoor-
waarden van producten of diensten rapporteren. 

2.6 Ondersteunende kennis 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

HA 009 BC 047 soorten contactcenters onderscheiden. 

HA 009 BC 048 het contactcenter als customerservice- en marketinginstrument begrijpen. 

HA 009 BC 049 de diensten die een contactcenter aanbiedt, omschrijven. 

HA 009 BC 050 de organisatiestructuur van een contactcenter beschrijven. 

HA 009 BC 051 het hoe en waarom van kwaliteitsmonitoring in een contactcenter begrijpen. 

HA 009 BC 052 het belang van de functie van contactcentermedewerker situeren. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Klaviervaardigheden (M HA G026) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module maakt de cursist kennis met het computerklavier. Hij leert, op basis van tastschrijven, 
de juiste vingerzettingen voor de gidsrij, de bovenrij en de benedenrij, gecombineerd met de hoofdlet-
terzetting. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module  

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 

20 lestijden  

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Klaviervaardigheden Code 

De cursist kan  

vlot typen met aangepaste vingerzetting en rekening houdend met ergonomi-
sche aspecten. 

HA 009 BC 021 

3.2 Module Nederlandstalige communicatie voor contactcentermedewerkers 
(M HA 080) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de basisprincipes van een correcte en efficiënte communicatie hante-
ren. Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als 
mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse commu-
nicatie in een contactcenteromgeving. In deze module leert de cursist eveneens e-berichten correct 
interpreteren en beantwoorden. 
 
De door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en ont-
haal worden bereikt in het Nederlands. Concreet betekent dit dat de cursist zich in de mondelinge en 
telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… op een juiste manier kan uiten en vol-
gens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van het Nederlands. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.2.3 Studieduur 

80 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Nederlandstalige communicatie voor contactcentermedewerkers Code 

De cursist kan  

de basisprocessen van communicatie begrijpen. HA 009 BC 005 

de basisprincipes van communicatie toepassen. HA 009 BC 006 

de basisgespreksstructuur toepassen. HA 009 BC 007 

klanttypes onderscheiden. HA 009 BC 022 

een aan het klanttype aangepaste communicatie voeren. HA 009 BC 023 
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naar de gesprekspartner actief luisteren. HA 009 BC 008 

aan de gesprekspartner gerichte vragen stellen. HA 009 BC 009 

een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. HA 009 BC 001 

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch 
communiceren. 

HA 009 BC 002 

face-to-face in het Nederlands communiceren. HA 009 BC 003 

ontvangen e-berichten analyseren. HA 009 BC 010 

e-berichten beantwoorden. HA 009 BC 011 

3.3 Module Stembeheersingstechnieken (M HA 081) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerft de cursist de voor een contactcentermedewerker noodzakelijke vaardigheden 
inzake stemhygiëne en –technieken. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

20 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Stembeheersingstechnieken Code  

De cursist kan  

stembeheersingstechnieken toepassen. HA 009 BC 004 

3.4 Module Werkplekleren initiatie werken in het contactcenter (M HA 082) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerft de cursist inzicht in de werking en de organisatie van contactcenters. Hij leert 
op een efficiënte manier telefoon- en computerapparatuur en -applicaties gebruiken in functie van de 
telefonische en/of elektronische communicatie met klanten. 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert alge-
mene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. 

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cur-
sisten leren in levensechte contexten. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module  

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 

80 lestijden  

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Werkplekleren initiatie werken in het contactcenter Code 

De cursist kan  

soorten contactcenters onderscheiden. HA 009 BC 047 

het contactcenter als customerservice- en marketinginstrument begrijpen. HA 009 BC 048 

de diensten die een contactcenter aanbiedt, omschrijven. HA 009 BC 049 

de organisatiestructuur van een contactcenter beschrijven. HA 009 BC 050 
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het hoe en waarom van kwaliteitsmonitoring in een contactcenter begrijpen. HA 009 BC 051 

het belang van de functie van contactcentermedewerker situeren. HA 009 BC 052 

de terminologie van contactcenters correct begrijpen en gebruiken. HA 009 BC 013 

het gebruik van sociale media in contactcenters begrijpen.  HA 009 BC 012 

communicatieapparatuur op een adequate wijze bedienen. HA 009 BC 015 

gegevens op fouten controleren.  HA 009 BC 040 

foutieve gegevens verbeteren. HA 009 BC 041 

3.5 Module Werkplekleren advies, service en klachtenbehandeling in het con-
tactcenter (M HA 083) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist binnenkomende klachten registreren, rapporteren en – afhankelijk van 
de afgesproken procedures ter zake - zelf afhandelen. Hij leert eventuele problemen m.b.t. de dienst-
verlening van het contactcenter signaleren. De cursist leert eveneens een advies- en servicegesprek 
voeren (customer care). 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert alge-
mene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. 

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cur-
sisten leren in levensechte contexten. 
 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Nederlandstalige communicatie voor con-
tactcentermedewerkers” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel 
geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

80 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Werkplekleren advies, service en klachtenbehandeling in het con-
tactcenter 

Code  

De cursist kan  

over producten of diensten van het bedrijf of de bedrijven informeren. HA 009 BC 024 

over producten of diensten van het bedrijf of de bedrijven adviseren. HA 009 BC 025 

een adviesgesprek voeren, afsluiten en registreren. HA 009 BC 031 

een servicegesprek voeren, afsluiten en registreren. HA 009 BC 032 

in advies- en servicegesprekken cross- en upselling toepassen. HA 009 BC 033 

een gesprek of ander klantencontact administratief afhandelen (after call work). HA 009 BC 038 

acties uitvoeren om het klantenbestand bij te werken. HA 009 BC 039 

via de ter beschikking gestelde middelen, product- en bedrijfskennis verwer-
ven. 

HA 009 BC 036 

nieuwe kennis omtrent producten of diensten toepassen in het eigen werk. HA 009 BC 037 

op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier klachten afhandelen.  HA 009 BC 034 

indien hij niet zelf kan antwoorden, de vraag, het probleem of de klacht con-
form de afgesproken procedures aan de gepaste persoon of dienst doorspe-
len. 

HA 009 BC 035 

eventuele fouten of onmogelijkheden in de planning, in scripts of in interne 
afspraken rapporteren.  

HA 009 BC 045 

over opgevangen signalen met betrekking tot de kwaliteit en verkoopvoor-
waarden van producten of diensten rapporteren. 

HA 009 BC 046 
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3.6 Module Werkplekleren verkoop en verkoopbevordering in het contactcen-
ter (M HA 084) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier producten of dien-
sten verkopen. Hij leert een enquête afnemen. Hij leert deze acties administratief correct opvolgen 
en/of afhandelen. 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert alge-
mene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. 

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cur-
sisten leren in levensechte contexten. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Nederlandstalige communicatie voor con-
tactcentermedewerkers” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel 
geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

80 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Werkplekleren verkoop en verkoopbevordering in het contactcen-
ter 

Code  

De cursist kan  

de basisprincipes van een goed verkoopgesprek toepassen. HA 009 BC 028 

in functie van een mogelijke verkoop of actie, bedrijfsmailings opvolgen. HA 009 BC 029 

een klantenwervingsgesprek voeren, afsluiten en registreren. HA 009 BC 030 

gesprekspartners over het doel van de enquête informeren. HA 009 BC 026 

gesprekspartners overtuigen om aan de enquête deel te nemen. HA 009 BC 027 

een gesprek of ander klantencontact administratief afhandelen (after call work). HA 009 BC 038 

via de ter beschikking gestelde middelen, product- en bedrijfskennis verwer-
ven. 

HA 009 BC 036 

nieuwe kennis omtrent producten of diensten toepassen in het eigen werk. HA 009 BC 037 

3.7  Module Werkplekleren simultaan werken in het contactcenter (M HA 085) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist multitasken. Hij leert intensieve interactie met een klant combineren 
met intensief beeldschermwerk. Hij leert bellen en luisteren combineren met het opzoeken en noteren 
van informatie. Hij verwerft de nodige vaardigheden om sociale media te gebruiken in functie van de 
opdrachten van een contactcentermedewerker. 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert alge-
mene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. 

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cur-
sisten leren in levensechte contexten. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over de deelcertificaten van de modules “Klaviervaardigheden”, Werkplekleren 
initiatie werken in het contactcenter”, “Werkplekleren advies, service en klachtenbehandeling in het 
contactcenter”  en “Werkplekleren verkoop en verkoopbevordering in het contactcenter” of voldoet aan 
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één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.7.3 Studieduur 

80 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties 

Module Werkplekleren simultaan werken in het contactcenter Code  

De cursist kan  

de benodigde contactcenterapparatuur in werking zetten. HA 009 BC 014 

door de beschikbare applicaties navigeren om de gewenste informatie te vin-
den. 

HA 009 BC 016 

tijdens het gesprek de benodigde computerbestanden en gegevens opzoeken. HA 009 BC 017 

tijdens het gesprek de afgesproken regels of voorgeschreven scripts opzoeken 
en toepassen. 

HA 009 BC 018 

tijdens het gesprek tegelijkertijd de schermnavigatie toepassen en de informa-
tie die op het scherm verschijnt, volgen. 

HA 009 BC 019 

tijdens het gesprek op een efficiënte en nauwkeurige manier de informatie 
registreren.  

HA 009 BC 020 

de kwaliteitsafspraken respecteren. HA 009 BC 042 

de eigen werkzaamheden evalueren. HA 009 BC 043 

de eigen werkzaamheden zo nodig bijsturen. HA 009 BC 044 

 


