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Voorwoord 

Dit handboek is ontwikkeld om de behoeften in kader van het project 

‘Transfer of Innovative VET System in Wind Energy Technologies’ – 

TrainWind in kaart te brengen. Het project is ontwikkeld in het kader van 

het Europese (EU) programma Levenslang Leren - Leonardo da Vinci. 

Dit handboek dient als middel om de belangrijkste kwesties toe te lichten 

met betrekking tot het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding op vlak 

van windenergietechnologie. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op 

kennis en ervaring verzameld door de projectpartners  en op de resultaten 

van een specifieke sociale studie.  

Het boek is opgesplists in vier delen, elk in overeenkomst met een 

bepaald EU-land. De landen en de partners die de ontwikkeling van het 

handboek ondersteunden zijn vermeld in Tabel 1.  

Tabel 1. Ontwikkelaars van het Handboek/Behoefteanalyse 

Land  Partner 

BULGARIJE 

Technical University of Varna (TUV) 

Association of Producers of Ecological Energy (APEE) 

ABC Wind Farm 

BELGIË Syntra West 

SPANJE CENIFER 

GROOT-BRITTANNIË Embrace Cooperation 

Dit rapport is een samenvatting van de verschillende individuele 

rapporten per land. Indien u meer informatie wenst over een van de landen 

raden wij u aan om het specifieke landrapport te raadplegen. Hierin is meer 

diepgaande informatie opgenomen.   
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Transfer van Innovatie - TrainWind 

Doelstellingen  

De doelstelling van het TrainWind partnerschap is om samen te werken 

aan het realiseren van de doelstellingen van de Lissabon-strategie van 

2000 i.v.m. onderwijs en opleiding. D.w.z. het creëren van een 

competitieve en dynamische, op kennis gebaseerde, EU en het opzetten 

van opleidings- en trainingssystemen die als wereldwijde 

kwaliteitsreferentie kunnen dienen. In het bijzonder zijn onderstaande 

onderwerpen en doelstellingen belangrijk.  

TrainWind heeft volgende specifieke doelstellingen: 

 bijdragen tot opleidingsgerichte acties m.b.t. het bepalen van de 

nodige sectorcompetenties  

 bijdragen tot de Hernieuwbare Energie sector a.d.h.v. 

opleidingsprogramma’s  

 bijdragen tot het verstrekken van bekwame en gemotiveerde 

werknemers in de HE sector. 

 bijdragen tot een betere dialoog tussen stakeholders en 

onderwijsinstellingen binnen de HE sector; 

 ICT-technologieën invoeren en gebruiken in het beroepsgericht 

onderwijs; 

 uiteindelijk het gebruik van HE promoten. 

Het project is relevant voor volgende DOELGROEPEN: 

 Heropleiding / bijscholing van technici in de sector die nog geen 

formele cursus volgden. 

 Bijdragen tot de ontwikkeling van competenties bij jongeren tijdens 

hun opleiding, en het aanpassen van deze competenties aan de 

standaarden en wensen van de bedrijven uit de sector (gezien er 

een constante samenwerking plaats zal vinden  tussen de 

projectleider en de Bulgaarse bedrijven in de wind sector). 

Type van transfer 

Het huidig voorstel is gebaseerd op en probeert de resultaten over te 

dragen van een vorig project, het e-WindTech project. Dit is een Transfer 

van een innovatieve ICT-gebaseerde opleiding in de HE- sector. De 
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innovatie van TrainWIND zit in de uitgebreide doelgroep (niet enkel 

technici), de implementatie in verschillende landen, het in acht nemen van 

de noden van de stakeholders en de aanpassing van de ICT-gebaseerde 

opleiding. 

Alle projectpartners betrokken bij het project hebben enige ervaring 

binnen de HE-sector en zullen een stakeholdersnetwerk creëren in eigen 

land. De overgedragen ICT-gebaseerde cursus over Windenergie zal 

worden aangepast en verbeterd overeenkomstig de vastgestelde 

behoeften van de doelgroep op lokaal niveau. 

De project output is: aangepaste online cursussen, CD ROMs, research 

rapporten, blog & website. Deze resultaten zullen verspreid worden binnen 

de partnerlanden in Europa. 

e-WindTech 

Dit project is gebaseerd op de resultaten van een vorig LLP project - e-

WindTech: 

 Online cursus rond windenergietechnologieën: 5 

opleidingsmodules met theoretische uitleg, ondersteunend 

fotomateriaal, technische tekeningen, videomateriaal, simulaties, 

voorbeelddocumenten, technische instructies en vragen 

 Gebruikershandleiding voor docenten en studenten voor het 

gebruik van de online modules.  
 

De keuze van overdracht van de resultaten van het e-WindTech Project 

is gebaseerd op de volgende redenen: 

 De ICT- cursussen en de handleidingen zijn duidelijk en 

gemakkelijk te gebruiken om kennis te verkrijgen over de 

windenergie sector als onderdeel van de HE sector; 

 De materialen zijn een multidisciplinair instrument om analytische 

richtlijnen te geven bij het plannen van een project of opleiding 

binnen de sector van de hernieuwbare energie; 

 De overgedragen resultaten zijn een goede basis voor verdere 

aanpassing aan verschillende doelgroepen in andere landen en 

voor het aanvullen met nieuwe elementen. 
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De resultaten van het e-WindTech project zullen als volgt worden 

gebruikt: 

 De overgedragen ICT-cursussen worden aangepast aan de 

behoeften van nieuwe doelgroepen; 

 De ICT-cursussen zullen vertaald worden in de talen van de 

partners voor verder gebruik ervan;  

 De handleidingen voor docenten en studenten zullen vertaald 

worden in de talen van de partners voor een betere kwaliteit van 

het beroepsonderwijs en -opleiding;  

 Alle overgedragen resultaten worden geupload in het e-learning 

platform, dat deel uitmaakt van het project.   

De toegevoegde waarde van het project is:  

 Het bevorderen van samenwerking en synergie tussen alle 

deelnemers met ervaring in verschillende aspecten van 

beroepsonderwijs en opleiding in de RE - sector. 

 Oprichting van lokaal stakeholdersnetwerk dat zal bijdragen tot de 

uitwisseling van kennis en ervaring binnen de HE sector. 

 Overgenomen en aangepaste instrumenten die in de partnerlanden 

zullen worden gebruikt voor een duurzame ontwikkeling van hun 

beroepsonderwijs en -opleiding binnen de HE-sector.  

 Een meertalige projectwebsite die als universeel e-learning portaal 

zal dienen. Dit laat het brede publiek toe meer informatie in te 

winnen over opleidingen binnen de windenergiesector. 

 Alle projectactiviteiten zullen uiteindelijk hernieuwbare energie als 

een alternatieve bron promoten en initiatieven van de EU in die 

richting ondersteunen. 
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I Informatie landen 

I.1 Landgegevens 

Tabel 2 – Belangrijke gegevens van de vier partnerlanden 

 België Bulgarije Spanje GB 

Oppervlakte 30 528 km² 110 510 km² 505 990 km2 243 610 km2 

Inwoners 10.431.477 7 364 570 47,190,493 62,262,000 

BBP € 412 300m € 42 560m € 1 073 383m € 1 816 345m 

BBP per hoofd € 39 524 € 5 779 € 22 745 € 29 172 

BBP groei 1,9 % (est.2011) 0,2 % 0,7% (2011) - 0,2%  (Mei12) 

Valuta Euro € Lev Euro € Pound (£) 

Werkloosheid
sgraad  

7,2% (Feb. 2012) 12,4% 
24.44% (April 

2012) 
8.2% (Mar 2012) 

Wisselkoers 1€ = 1.245$ 1lev  = 1,956€ 1€ = 1.245$ 1£ = 1,24€ 

I.2 GB – Landgegevens /Wetgeving/ Strategie/ Politiek 

De totale capaciteit van de geïnstalleerde hernieuwbare energie steeg in 

2010 tot 9,2 GW, waarvan 58% afkomstig is van onshore en offshore 

windenergie. Dit betekende een stijging van 15% geïnstalleerd vermogen in 

vergelijking met het vorig jaar.  

Tabel 3 - UK progressie in  hernieuwbare energie 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

% hernieuwbare elektriciteit 
t.o.v. de totale productie 

4.6 4.9 5.7 6.8 6.9 

% hernieuwbare energie 
t.o.v. de totale productie 

1.6 1.8 2.4 3.0 3.3 
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I.2.1 Wet van 2008 inzake Klimaatsverandering 

De Wet inzake Klimaatsverandering werd van kracht in november 2008. 

Hij stelt een juridisch bindende doelstelling vast om de broeikasgassen in 

GB te verminderen met 34% tegen 2020, en 80% tegen 2050 (in 

vergelijking met het referentiejaar 1990). Ook werd de Commissie 

Klimaatsverandering gesticht, een onafhankelijke instantie die de regering 

adviseert over ecologische budgettering en kosteneffectieve ecologische 

besparingen. 

I.2.2 ROCs en FITs 

In 2010 lanceerde de Britse regering een systeem van feed-in tarieven 

(FITs) om de opwekking van kleinschalige (minder dan 5 MW), 

koolstofarme elektriciteit te stimuleren. Volgens dit schema zijn 

energiebedrijven verplicht een preferentieel tarief te betalen voor 

elektriciteit van hernieuwbare bronnen, zelfs als deze ter plaatse verbruikt 

wordt door de eigenaar. Hernieuwbare energie projecten van meer dan 5 

MW kunnen ROC's (Renewable Obligation Certificates) bekomen voor elke 

gegenereerde MWh. De prijs van ROC's schommelt op de energie-markt, 

maar meestal worden ze voor dezelfde prijs verkocht als de ermee 

verkochte elektriciteit. In april 2012 bedroeg de prijs van de ROC's £42,87 - 

dit is in aanvulling op eender welke aankoopovereenkomst met een 

energieleverancier. Energieleveranciers zijn verplicht om een percentage 

van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen, en ROC's 

worden gebruikt als bewijs hiervan. 

Vorig jaar werd voor meer dan £ 1.1billion aan ROC’s uitbetaald 

(oplopend tot ca. £ 26 per jaar op een huishoudelijke elektriciteitsrekening.) 

Algemeen wordt verwacht dat deze subsidie zal afnemen in de komende 

jaren (onshore geleidelijk met 10%, offshore met 5% per jaar na 2015). 

(Telegraph 2012). 

I.2.3 Hernieuwbare Energie Strategie (RES) 

De RES werd ontwikkeld als reactie op de EU-richtlijn rond hernieuwbare 

energie. Het is een strategie die beschrijft hoe het Verenigd Koninkrijk de 

doelstelling kan halen om tegen 2020  15% van de totale energie uit 

hernieuwbare bronnen te halen. Deze doelstelling komt overeen met een 7-
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voudige toename van consumptie in het Verenigd Koninkrijk van 

hernieuwbare energie in vergelijking met 2008. Dit betekent dat:  

 Meer dan 30% van de elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk 

geproduceerd zal moeten worden door hernieuwbare 

energiebronnen, in vergelijking met de 5.5% uit 2008.  

 12% van de verwarming in het Verenigd Koninkrijk dient 

geproduceerd te worden uit hernieuwbare energiebronnen, ten 

opzichte van een zeer laag niveau vandaag.  

 10% van de transportenergie uit hernieuwbare bronnen. 

I.2.4 Belemmeringen voor de ontwikkeling van de wind sector 

Ondanks het huidig aantal geïnstalleerde windmolenparken in het 

Verenigd Koninkrijk, is er nog steeds veel weerstand bij het publiek. 

Concessies en vergunningen zijn moeilijk te bekomen en zijn onderworpen 

aan hindernissen, zoals de strenge milieu-effect beoordeling, interferentie 

met militaire en civiele radar, visuele impact en vele andere. De centrale 

overheid - ten gevolge van de RES – voert een beleid dat de ontwikkeling 

stimuleert, maar de lokale planningsdiensten zijn  vaak tegen op basis van 

lokale regelingen en argumenten. 

Het Planningsbeleid in het Verenigd Koninkrijk is nogal complex, maar 

een nieuw wetsvoorstel - National Planning Policy Framework - is bedoeld 

om alles administratief te vereenvoudigen en een algemeen oordeel in het 

voordeel van duurzame ontwikkeling te formuleren. Het is nog niet duidelijk 

of dit een grote invloed zal hebben op nieuwe projecten. 

Een ander probleem ligt bij het bestaande National Grid Netwerk: de 

meest winderige gebieden liggen vaak ook het verst, en worden 

momenteel niet bediend door een hoogspanningsnetwerk. Nieuwe 

aansluitingen worden vaak vertraagd (of soms geannuleerd) omwille van 

de kosten en de milieu-impact van het bouwen van mijlen aan 

hoogspanningsmasten doorheen het landschap. 
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I.3 Bulgarije – Landgegevens /Wetgeving/ Strategie/ 
Politiek 

I.3.1 Wetgeving 

Algemene juridische bepalingen m.b.t. energie worden bepaald door de 

Bulgaarse Wet op Energie, Staatsblad № 74/08.09.2006, van kracht sinds 

08.09.2006, terwijl de juridische aspecten m.b.t. hernieuwbare 

energiebronnen (RES) voor Bulgarije ingesteld zijn door de "Wet op 

energie uit hernieuwbare bronnen" – Staatsblad № 35/03.05.2011. De wet 

is van kracht sinds 03.05.2011. De tweede wet is degene die interessant is 

voor het huidig rapport. 

Het algemeen doel van deze wet is om basisregels en maatregelen 

m.b.t. productie en consumptie te bepalen voor: 

 Elektrische, thermische en koelingsenergie uit hernieuwbare 

bronnen 

 Gas uit hernieuwbare bronnen. 

 Biobrandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in transport. 

Belangrijkste doelstellingen van de wet voor RES, die direct met dit 

rapport en het TrainWind project kunnen correleren zijn o.a.:  

 Het promoten van de productie en het gebruik van hernieuwbare 

energie. 

 Oprichting van een omgeving voor een duurzaam energiebeleid en 

economische groei via innovatie en introductie van nieuwe 

producten en technologieën. 

 Oprichting van een omgeving voor duurzame ontwikkeling op 

regionaal en lokaal niveau. 

 De zekerheid van energieproductie, levering en technische 

veiligheid. 

 Verhoging van de levensstandaard van de bevolking via 

economisch efficiënt gebruik van energie uit duurzame 

energiebronnen. 

 Het verstrekken van informatie m.b.t.: ondersteunings- en 

financieringsschema’s, voordelen en praktische zaken m.b.t. de 

ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energie voor alle 

personen die betrokken zijn bij het proces van productie en 
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consumptie van elektrische, thermische en koelingsenergie uit 

hernieuwbare energiebronnen, alsmede de productie en het 

verbruik van biobrandstoffen en energie uit hernieuwbare bronnen 

in transport. 

I.3.2 Strategie en Politiek 

Belangrijkste strategieën en politiek ten aanzien van hernieuwbare 

energie voor Bulgarije zijn opgenomen in de Bulgaarse energiestrategie - 

"Bulgaarse energiestrategie tot 2020". 

De strategie is ontwikkeld door het Bulgaars ministerie van Economie, 

Energie en Toerisme (MEET) en is goedgekeurd door het Bulgaars 

parlement op basis van paragraaf 4, artikel 2, punt 1, van de Bulgaarse 

Wet op Energie.  

Deze strategie is het basisdocument van de Bulgaarse nationale 

energiepolitiek. Het document weerspiegelt de politieke visie van de EC als 

strategie in de synchronisatie van het Europees energiekader en de 

wereldtrends in de ontwikkeling van energietechnologieën. 

De voornaamste prioriteiten in de Bulgaarse energiestrategie kunnen 

worden teruggebracht tot: 

 Het verstrekken van zekerheid voor de distributie van energie  

 Het bereiken van de doelstellingen voor RES 

 Verbetering van de energie-efficiëntie  

 Ontwikkeling van de markt en politiek om de energiebehoeften 

veilig te stellen  

 Bescherming van de consumentenbelangen 

Die prioriteiten zetten de visie voor de ontwikkeling van de energiesector, 

namelijk:  

 ondersteunen van een veilig, stabiel en betrouwbaar 

energiesysteem 

 Accent op de productie met lage uitstoot - kernenergie en 

hernieuwbare energieproductie   

 De energiesector blijft een leidende deel van de Bulgaarse 

economie met duidelijk focus op externe markt  
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 Balans tussen de hoeveelheid, kwaliteit en prijzen van de 

elektrische energie uit de hernieuwbare energiebronnen, 

kernenergie, kool en aardgas 

 Transparante en zeer effectieve controle over de energiebedrijven. 

I.3.3 Conclusies 

De Bulgaarse wetgeving en nationale strategie heeft een duidelijke en 

positieve visie op energie uit hernieuwbare bronnen, waaronder wind. De 

wetgeving en politiek stimuleren productie in de vorm van RES als een 

middel voor economische ontwikkeling en welvaart. In die termen 

correleren de doelstellingen van het project TrainWind zowel met de 

juridische als met de strategische planning van het energieverbruik van 

Bulgarije, sinds beide de noodzaak tonen tot groei in de hernieuwbare 

energie sector. 

I.4 Spanje – Landgegevens /Wetgeving/ Strategie/ 
Politiek 

I.4.1 De huidige energiesituatie van hernieuwbare energie in Spanje 

Continuïteit van de voorziening, respect voor het milieu en de 

economische concurrentiepositie zijn de fundamentele basis van de 

Spaanse en Europese energie- politiek. Daarnaast moet deze laatste 

bepaalde uitdagingen overwinnen: een hoger energieverbruik per eenheid 

BBP dan het gemiddelde in Europa, grotere externe energie-

afhankelijkheid en verhoogde uitstoot van broeikasgassen, die verbonden 

zijn met de groei van de elektriciteitsproductie en transport sector. 

In de afgelopen jaren is de reactie op de specifieke uitdagingen van de 

Spaanse energiemarkt geconcentreerd op het promoten van de 

liberalisering en het stimuleren van transparantie van de markt, de 

ontwikkeling van energie-infrastructuren en het promoten van besparing en 

energie-efficiëntie in aanvulling tot hernieuwbare energie. Met betrekking 

tot dit laatste, zijn de voordelen voor ons land geweldig t.o.v. de kosten die 

bovendien de neiging hebben te dalen door de technologische vooruitgang. 

Spanje heeft de opstartfase van hernieuwbare energie achter de rug en 

is in de fase van consolidatie en ontwikkeling. In overeenstemming met de 
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wet 2/2011 van 4 maart op duurzame economische ontwikkeling, moet de 

ondersteuningsstructuur gebaseerd zijn op de concepten stabiliteit, 

flexibiliteit om technologische vooruitgang op te nemen, internalisatie van 

de energiesysteemkosten en het prioriseren van innovatie. Mits altijd de 

bevoegde configuratie van de Staat in het oog houdend. 

I.4.2 Wetgeving / Strategie / Politiek 

Spanje heeft een stevig regelgevingskader, m.b.t. hernieuwbare 

energiebronnen dat evolueerde doorheen de jaren. 

Enkele van de fundamentele mijlpalen zijn de Wet 54/1997 op de 

elektriciteitssector, die de productie van energie reguleert en het Koninklijk 

Besluit 661/2007 waarin hij werd ontwikkeld. 

Deze wet is de omzetting in de Spaanse interne codes van Richtlijn 

96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november, 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en is de regelgeving die de basis voor de vrije energiemarkt 

controleert en de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen gegarandeerde toegang tot het netwerk geeft en de 

economische en duidelijk omschreven technische voorwaarden tussen 

producenten en distrubutors verzekert. 

Het Koninklijk Besluit 661/2007 is de wet, die de elektrische 

energieproductie onder speciale tarieven regelt.  

De activiteit van energieopwekking onder deze bijzondere tarieven zijn 

inclusief de opwekking van elektriciteit lager dan 50 MW die een 

hernieuwbare bron als primaire energiebron hebben, en anderen, zoals 

warmtekrachtkoppeling, die een technologie met een aanzienlijke niveau 

van efficiëntie en energiebesparing impliceren.  

De bovengenoemde activiteit heeft een gunstig economisch en juridisch 

regime in vergelijking met de gewone regeling opgesteld voor de 

conventionele technologieën. 

In 2010 werden de tarieven, premies en aanvullingen uit het Koninklijk 

Besluit 661/2007 herzien.  

Uiteindelijk, gezien de ingewikkelde economische en financiële situatie in 

Spanje, werd op 27 januari 2012 de Koninklijke Wet van 1/2012 

goedgekeurd om de opschorting te starten van de procedures van het 
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vooraf toekennen van compensaties en de onderdrukking van de 

economische stimulans voor nieuwe elektrische productie-installaties uit 

warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energie en afvalstoffen, de 

compensatie initiatieven vastgesteld in de wettelijke verordening voor reeds 

werkende installaties in stand houdend. 

I.4.3 Hernieuwbare Energie Strategie (RES) 

Als resultaat van het beleid inzake hernieuwbare energie in kader van 

het Hernieuwbaar Energie Plan 2005-2010 (PER 2005-2010) is de groei 

ervan de laatste jaren opmerkelijk, in termen van het primaire 

energieverbruik, zijn ze gestegen van een quotum van 6,3% in 2004 tot 

11,3% in 2010. Dit percentage voor 2010 stijgt naar 13,2% indien de 

bijdrage tot hernieuwbare energie wordt berekend op het laatste bruto-

energieverbruik, in overeenstemming met de methodologie van de Richtlijn 

2009/28/CE. De volgende afbeelding toont de structuur van dit verbruik. 

 

Figuur 1 : Bruto energieverbruik in 2010 Bron: IDAE 

Wat de rol van hernieuwbare ergiebronnen in de elektriciteitsproductie 

betreft, is de bijdrage aan het totale energieverbruik gestegen van 18,5% in 

2004 tot 29,2% in 2010. Deze data komen overeen met een 

genormaliseerd jaar; de echte gegevens laten groei van 17,9% in 2004 tot 

33,3% in 2010 zien.  
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Figuur 2: 2010 Struktuur van electriciteitsproductie Bron: IDAE 

Hernieuwbare energiebronnen in transport hebben een grote stap vooruit 

gezet de laatste jaren, omwille van de stimulans voor verbruik van 

biobrandstoffen in de sector. Op die manier leidde de gunstige fiscale 

behandeling en de verplichting van het gebruik tot een constante toename 

van het verbruik van biobrandstoffen (berekend in energie-inhoud) t.o.v. het 

verbruik van gas en diesel (methodologie gedefinieerd in de 2005-2010 

PER), dat gestegen is van 0,39% in 2004 tot 4,99% in 2010. 

I.5 Belgie – Landgegevens /Wetgeving/ Strategie/ 
Politiek 

I.5.1 Wetgeving 

De wetgeving in België ter ondersteuning van hernieuwbare energie (RE) 

houdt zich vooral bezig met de rechten van de toegang tot het 

elektriciteitsnet, en met de oprichting van een mechanisme voor 

verhandelbare Groen Certificaten om de markten te stimuleren.  

Er zijn ook belastingsvoordelen, die het mogelijk maken de kosten voor 

fotovoltaïsche (PV) en warmtepompen te verrekenen in de 

inkomstenbelasting. 
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I.5.2 Aansluiting op het net 

De netbeheerdeer is wettelijk verplicht een contract te maken met RE 

generatoren om aansluiting op het net mogelijk te maken en hun 

elektriciteit te kopen. Deze verbinding is ten koste van de RE generator. 

Hernieuwbare energiesystemen zullen met voorrang verbonden worden, 

tenzij de veiligheid van het net in het gedrang komt. De netbeheerder is 

niet verplicht om het net uit te breiden om aansluiting te vergemakkelijken, 

maar ze moeten een ontwerp-ontwikkelingsplan voor het netwerk indienen 

in samenwerking met het Federaal Planbureau en het DG Energie. 

I.5.3 Overzicht van het ondersteuningssysteem 

België en het Verenigd Koninkrijk hanteren beiden 

stimuleringsregelingen voor hernieuwbare energie op basis van 

certificaten. In België worden ze Groenestroomcertificaten genoemd, en in 

het Verenigd Koninkrijk - ROC's (Renewable Energy Certificates). Het 

systeem omvat de toekenning van een certificaat aan een 

electriciteitsproducent die elektriciteit (meestal 1 MWh) heeft geproduceert 

- en dan moeten energieleveranciers de nodige energie uit hernieuwbare 

bronnen inleveren met deze certificaten als bewijs. 

Een leverancier die niet aan dit quotum voldoet moet een hogere prijs 

voor een boete certificaat (in België) of een “buy-out prijs '(in het Verenigd 

Koninkrijk) betalen. Dit quotum is vastgesteld iets boven de werkelijke 

hoeveelheid uit hernieuwbare energie bronnen geproduceerd in dat jaar, 

waardoor energieleveranciers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk 

energie uit de hernieuwbare bronnen te leveren, en ook om in nieuwe 

hernieuwbare bronnen te investeren om het betalen van hoge prijzen in de 

komende jaren te voorkomen. 

Het Belgisch schema stelt een minimumbedrag voor certificaten voor 

verschillende vormen van productie. Zo zullen de certificaten voor PV 

(fotovoltaïsche) generator minimum € 150, onshore wind minimum € 50, 

offshore wind € 107 van windparken tot 216MW, of € 90 van grotere 

windparken kosten. 

Noot: Alle informatie over de Belgische wetgeving, netaansluiting, 

ondersteuningssystemen,… zijn uitgebreid opgenomen in het specifieke 

landrapport. 
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II Windpotentieel  

De opwekking van windenergie  wordt bepaald door de snelheid en 

turbulentie van de wind, de hoogte van de turbine en de dichtheid van de 

lucht in de omgeving.  Zo is de  kennis over de mogelijkheden en 

voorwaarden van de installatiesites van cruciaal belang voor de productie 

van de windenergie.  

Momenteel is windenergie één van de hernieuwbare bronnen, waar de 

technologie een hoger niveau heeft bereikt, in het bijzonder wat onshore 

windparken betreft. Daarom wordt verwacht dat deze een belangrijke 

bijdrage in de interne energievoorziening, op nationaal en Europees niveau 

zal leveren. 

  

Fig 3. Offshore en onshore windkaarten voor West-Europa (bron: European Wind 
Atlas. 1989) 

II.1 UK Windpotentieel 

Het Verenigd Koninkrijk wordt geschat over meer dan één derde van de 

totale Europese offshore windenergiebronnen te beschikken, dat betekent 

drie keer meer van de elektriciteitsbehoefte van het land t.ov. het huidige 
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elektriciteitsverbruik. Het Verenigd Koninkrijk is op zeven na 's werelds 

grootste producent van windenergie geworden en is de op één na grootste 

bron van hernieuwbare energie, met de capaciteit van elektriciteit voor 3,3 

miljoen woningen. (Guardian 29 februari 2012) 

De Strategie van de regering voor hernieuwbare energie stelt vast dat de 

ambitieuze doelstelling van productie van 15% van alle energie van het 

Verenigd Koninkrijk uit hernieuwbare bronnen in 2020 betekent dat 35-45% 

van de elektriciteit uit groene bronnen zal moeten komen. Het grootste deel 

van de hernieuwbare energie moet afkomstig zijn uit wind, een capaciteit 

van ongeveer 33GW. Dit staat gelijk aan een investering van meer dan £60 

biljoen en de creatie van zo’n 160.000 jobs (www.bwea.com). 

II.2 Bulgaars Windpotentieel 

Het Bulgaars windenergiepotentieel is vooral geconcentreerd langs de 

kustgebieden en in plaatsen die meer dan 1000m boven de zeespiegel 

liggen. Eenmaal de mogelijke zones in de kustgebieden uitgeput zijn kan 

de toekomstige ontwikkeling van de sector bepaald worden door nieuwe 

technologieën die geschikt zijn voor bergketens of turbines die in staat zijn 

bij lage windsnelheden te werken. 
 

 

Fig 4 Windplan van Bulgarije 
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Bulgarije wordt geëvalueerd door meer dan 119 meteorologische 

stations die windsnelheid en -richting registreren. Datasets zijn beschikbaar 

voor een periode tot meer dan 30 jaar terug. Op basis van deze datasets 

worden verschillende kaarten met windpotentieel ontwikkeld, één ervan is 

zichtbaar op figuur 4. Windenergiepotentieel voor Bulgarije kan 

systematisch verdeeld worden over drie hoofdgebieden: 

 Het eerste gebied (zone A) bestaat uit uitgestrekte valleien, waar 

de jaarlijkse windsnelheid gewoonlijk niet meer is dan 2 m/s.  

 Het tweede gebied (Zone B) omvat de kustgebieden - vooral het 

noordoosten van de Zwarte Zee kust en gebieden met een hoogte 

boven de zeespiegel rond 1000m. Jaarlijkse windsnelheid in Zone 

B ligt tussen 2 m/s en 4 m/s.  

 Derde gebied (Zone C) bestaat uit bergketens met toppen boven 

de zeespiegel hoger dan 1000 meter. De jaarlijkse windsnelheden 

voor de zone C zijn meer dan 4 m/s. 

Meer gedetailleerde informatie over potentieel voor windenergie in 

Bulgarije is ontwikkeld voor de Noordelijke regio van het land. Deze 

informatie wordt verzameld en onderzocht door de TU-Varna in  kader van 

een wetenschappelijk project, gefinancierd door de Bulgaarse Nationale 

Wetenschappelijke Stichting. 

II.3 Spaanse Windpotentieel 

Door analyse van de gebieden die gemiddelde jaarlijkse windsnelheden 

hebben van meer dan 6 m/s op 80 m hoogte, is het mogelijk een gebied te 

bepalen die in eerste instantie geschikt zijn voor windenergie productie. Dit 

laat bovendien toe de meest winderige gebieden in Spanje duidelijk te 

definiëren: 

 Galicië, onder de invloed van het front uit de Atlantische Oceaan, 

met maxima in de Noord-West-top, die afnemen naarmate ze naar 

het binnenland gaan. 

 De Ebro Vallei ligt rond de gemeenten van Castilië en León, 

Navarra, Aragon en Catalonië, onder de invloed van de noordelijke 

Wind, die verschijnt in situaties met wind uit het Noord-Oosten. 
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 Het uiterste noordoosten van Catalonië en het eiland Menorca, 

onder invloed van sterke noordenwind, met de naam 

"Tramontane". 

 Castilië-La Mancha, voornamelijk in het westen van de provincie 

Albacete, waar de Ponente winden worden gekanaliseerd aan de 

grenzen van de Iberische en Baetic Systemen. 

 Westelijke eilanden van de Canarische eilanden, door hun 

blootstelling aan de Trade Winden uit het noord-oosten. 

 Het zuiden van Andalusië, waar de Straat van Gibraltar de 

noordelijke winden kanaliseert. 

 

Fig 5: Windplan van Spanje (Bron: IDAE) 

II.4 Belgisch Windpotentieel 

België moet 13% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen tegen 

2020. Volgens een recente studie uitgevoerd door EDORA en ODE, 

kunnen hernieuwbare bronnen 16 tot 18% van het bruto energieverbruik in 

België verzekeren. De 2020-doelstellingen voor windenergie zijn 
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vastgesteld op 1.500 MW in Vlaanderen, 2.000 MW in Wallonië en 2.825 

MW in de Belgische Noordzee kust, gezamenlijk 16,7 TWh/y in 2020. 

Als deze doelstellingen worden bereikt, zou windenergie meer dan 50% 

van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen leveren, wat gelijk is aan 

ongeveer 15% van het verwachte elektriciteitsverbruik in België in 2020.  

Het Windplan voor Vlaanderen werd in 2000 ontwikkeld door de Vrije 

Universiteit Brussel en ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie in 

Vlaanderen. Het plan is ontwikkeld door middel van een ruimtelijke en 

meteorologische analyse van Vlaanderen. 

Het wind plan bestaat uit twee kaarten: een kaart met een overzicht van 

de gemiddelde windsnelheden op verschillende hub hoogtes (50 en 75 m) 

en een kaart met het Vlaams grondgebied ingedeeld op basis van 4 

klassen van geschiktheid voor de ontwikkeling van windenergie 

 klasse 0 zones zijn niet geschikt voor de ontwikkeling van 

windenergie. Dit zijn woonwijken en natuurgebieden waar de 

impact van windturbines wordt geacht als zeer negatief. 

  Klasse 1 zones zijn zeer geschikt voor de ontwikkeling van 

windenergie en hebben de hoogste prioriteit. Dit zijn industriële 

gebieden of gebieden met gemeenschappelijke doeleinden waar 

windturbines kunnen geplaatst worden zonder extra belasting van 

het milieu 

 Klasse 2 zones zijn geschikt voor de ontwikkeling van windenergie, 

maar met enkele beperkingen met betrekking tot visuele en 

milieueffecten. Deze zones zijn landbouw-en recreatiegebieden. 

  Klasse 3 zones zijn ook nog steeds geschikt voor windturbines, 

maar alleen als de milieu-en visuele effecten van windturbines 

grondig geanalyseerd zijn omwille van de kwetsbaarheid en het 

belang van het landschap van voornamelijk agrarische gebieden. 
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Tabel 5. Overzicht ruimtelijk potentieel per km² en in % per Vlaamse provincie: 
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III Huidige staat van windenergieproductie 

De grafiek hieronder toont de huidige en geplande capaciteit voor 

windenergie in de verschillende landen. Alle landen tonen een aanzienlijke 

capaciteitsgroei. 

Tabel 6. De huidige en geplande capaciteit voor onshore en offshore wind in de 4 

partnerlanden 

 

Totale 

geïnstalleerde 

capaciteit 

Onshore Offshore 

Geplande 

capaciteit 

2020 

Onshore Offshore 

GB 
6,615 MW 4757 MW 1858 MW 30-42 GW 16-20 GW 14-22 GW 

Bulgarije 
502 MW 502 MW n/a 2,420 MW 2,420 MW n/a 

Spanje 
20,774 MW 1,750 MW 0 35,750 MW 35,000 MW 750 MW 

België 
978 MW 883 MW 195 MW 1,500 MW   

III.1 Windenergieproductie - GB 

Volgens Renewable UK is de windenergieproductie zoals weergegeven 

in onderstaande tabel. 

Tabel 7. Windenergie in het Verenigd Koninkrijk - mei 2012 

 Totaal Onshore Offshore 

Totale geïnstalleerde capaciteit 6,615 MW   

Totaal in aanbouw 3,825 MW 1,466 MW 2,359 MW 

Ingestemde Regelingen 5,854 MW 4,629 MW 1,225 MW 

Projecten in planning  12,081 MW 7,057 MW 5,024 MW 

III.1.1 Geplande capaciteit (2020/ 2030) 

Een verslag van de Electricity Networks Strategy Group (ENSG), dat het meest 

actuele beeld van overheidsambtenaren, Ofgem en toonaangevende 
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investeerders geeft, schat dat 28.3GW van onshore en offshore 

windenergie kan  gebouwd worden tegen 2020. (Jowitt, 2012) 

III.2 Windenergieproductie - Bulgarije 

Het totaal nominaal vermogen, geïnstalleerd t/m juni 2011 is 502MW. 

De elektrische energie die wordt opgewekt op basis van windenergie 

voor de eerste helft van 2011 is 417GWh. 

Het aantal geïnstalleerde windturbines is 349. Waar het gemiddeld 

vermogen per generator 1.2MW is. 

III.2.1 Geplande capaciteit (2020/ 2030) 

De geplande capaciteit voor windgeneratoren voor Bulgarije tegen 2020 

zijn o.a.: 

 Nieuwe contracten - 620MW 

 Betaalde garanties - 1800MW 

 

Fig. 6 Geïnstalleerd vermogen voor windenergie voor de periode 2005-2011 
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III.3 Windenergieproductie - Spanje 

Spanje is de vierde grootste producent van windenergie. De dato 1 

januari 2011, windenergie levert een geaccumuleerd vermogen van een 

20.774 MW met een elektriciteitsproductie meer dan 43.700 GWh, en een 

bijdrage van ongeveer 16% aan het totale nationale elektriciteitsverbruik – 

op sommige momenten overschreed de windenergie de 50% in termen van 

dekking per uur. 

III.3.1 Geplande capaciteit (2020/ 2030) 

Met zicht op de beschikbare windenergie in Spanje, evenals de 

technisch-economische bepalende factoren en het verwacht effect van het 

pakket voorstellen in de wind sector, binnen het Plan van Duurzame 

Energie, voor windenergie geaccumuleerd in 2020, is het volgende 

vastgesteld: 

 Onshore windenergie: 35.000 MW, onderverdeeld in: 

o Middelgroot en groot vermogen: 34.700 MW, inclusief de 

wederopbouw van verouderde windparken. 

o Klein vermogen: 300 MW  

 Offshore windenergie: 750 MW  

III.4 Windenergieproductie België 

Eind 2011 waren er 191 windturbines onshore in Vlaanderen 

geïnstalleerd  die 341,7 MW genereren. Dit kan energie leveren voor 

195.000 families. In Wallonië zijn er al 541.5MW aangesloten op het net. 

Offshore zijn er twee gedeeltelijke windparken in gang die 195MW 

genereren. 

III.4.1 Offshore windparken 

Er zijn 7 domeinconcessies in het Belgische deel van de Noordzee 

bestemd als zones voor offshore windparken. 

III.4.2 Geplande capaciteit (2020/2030) 

De offshore capaciteit is momenteel beperkt tot de 7 concessies. 
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Onshore capaciteit heeft tot nu toe zijn potentieel niet bereikt. Het doel 

voor 2010 voor Vlaanderen was 550MW, dit is anno 2011 nog niet 

gerealiseerd. Zelfs met de verwachte 50 MW in 2012 zal deze doelstelling 

niet gehaald worden. Een interne studie van ODE en EDORA toont dat 

1500mW in 2020 mogelijk zou zijn, maar er moeten enkele maatregelen 

genomen worden om dit tot doel te stellen. Een unificatie van de benodigde 

vergunningen (bouw en milieu) zou een stap in de goede richting zijn. 

Er zijn ook onzekerheden op de markt wat betreft het groene 

energiebeleid van de overheid en de financieringsmogelijkheden. Daarom 

zijn de investeringen laag. 

IV Werkgelegenheidsstatistieken en -trends 

in de windsector 

IV.1 Werkgelegenheid binnen de EU 

In Tabel 8 is te zien dat in heel Europa windturbine en 

onderdelenfabrikanten rond 64.000 direct en 43.000 indirect 

tewerkgestelden telden in 2007. Windpark ontwikkeling, installatie, 

exploitatie en onderhoud (O & M) stelden 29.000 werknemers direct in 

dienst en nog eens 15.000 werden tewerkgesteld in andere windenergie 

gerelateerde banen. 

Banen worden gecreëerd als een factor van: 

 (A) het aantal geïnstalleerde  windprojecten (vacatures per jaar 

MW), en 

 (B) de totale hoeveelheid actieve windcapaciteit (vacatures per 

cumulatief MW). 

De laatste zijn waarschijnlijk die banen die gerelateerd zijn aan 

onderhoud en de instandhouding van windparken. 

Uit de tabel blijkt dat 0,4 banen worden gecreëerd per MW van 

cumulatieve capaciteit binnen het domein onderhoud en gerelateerde 

activiteiten. Het suggereert dat er één blijvende job zal zijn voor een 

onderhoudstechnicus voor elke 3 MW aan geïnstalleerde capaciteit. 
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Werkgelegenheid in andere sectoren van de industrie zal alleen worden 

gehandhaafd zolang de installatie van de turbines wordt voortgezet. 

Deze cijfers houden geen rekening met het hogere 

werkgelegenheidseffect van het installeren, bedienen en onderhouden van 

offshore windturbines. De extra werkgelegenheidseffect van het opnemen 

van de hogere kosten (en meer werkgelegenheid per MW geïnstalleerd) 

van offshore capaciteit wordt geschat op 2.800 banen, waardoor de totale 

werkgelegenheid in windenergie in de EU tot 154.000 komt in 2007. 

Tabel 8 Totaal voltijdse werknemers (FTEs) in de Windindustrie in 2007 

Werkgelegenheid/
MW (2007)  

Jobs 
Jobs / 

Jaarlijks MW 
Jobs / 

Cumulatief MW 
Basis 

WT Productie – 
Direct 

64,074 7.5  Jaarlijks 

WT Productie – 
Indirect  

42,716 5.0  Jaarlijks 

Installatie 10,665 1.2  Jaarlijks 

Exploitatie en 
onderhoud  

18,657  0.33 Cumulatief 

Andere directe 
werkgelegenheid*  

15,204 1.3 0.07 
75% jaarlijks / 

25% cumulatief 

Totale 
werkgelegenheid  

151,316 15.1 0.40  

Van „Wind in de Zeilen - De komst van Europa’s offshore windenergie 

industrie” - een rapport van de European Wind Energy Association - 2011 

„Offshore wind, creating high-skilled jobs“ 

De offshore-industrie zal naar verwachting een sterke 

stijging maken in de werkgelegenheid in de loop van het 

volgend decennium. Er wordt geschat dat de 

windenergiesector 462.000 personen in dienst zal stellen 

in 2020. Hiervan 169.500, bijna 40% in de offshore. Tegen 

2030 zullen banen in de offshore naar verwachting 62% 

van de totale werkgelegenheid uitmaken in de windenergie 

sector: ongeveer 300.000 banen op een totaal van 

480.000. 

Bovendien, in navolging  van het groot succes in de 

onshore windindustrie, zou Europa als een first-mover 

toekomstige exportmogelijkheden naar andere opkomende 
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markten kunnen benutten. De hernieuwbare energie-

industrie heeft in het algemeen een groter deel aan banen 

geclassificeerd als "hoog opgeleid" t.o.v. de economie als 

geheel. Bedrijven vinden het moeilijk deze werkplaatsen in 

te vullen. Dit wijst nog eens op het belang van een focus 

op opleiding en onderwijs om toekomstig tekort te 

voorkomen. 

IV.2 Werkgelegenheidsstatistieken en -trends in GB  

IV.2.1 Prognoses van de werkgelegenheid in het Verenigd 

Koninkrijk 

Tabel 9 geeft prognoses voor de werkgelegenheid op basis van 3 

verschillende scenario's van de groei in deze sectoren. Offshore wind 

wordt verwacht onshore in te halen tegen die tijd, ondanks de veel hogere 

kosten per MW. De bouw, installatie-en onderhoudskosten in een zee-

omgeving tellen voor de meeste van deze verhoogde kosten, maar hun 

lagere visuele impact en schaalvoordelen leiden ertoe dat veel grotere 

projecten mogelijk zijn. 

Maatschappelijke weerstand tegen windenergie op land in termen van 

planning en aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen in afgelegen of 

gevoelige gebieden zal naar verwachting een beperkende factor voor de 

bouw van onshore wind projecten vormen. Daarbij zijn projecten vaak 

beperkt tot slechts een paar turbines als gevolg van de complexiteit in het 

omgaan met eigendomsproblemen van bepaalde gebieden in geval van 

eigendom met meerdere eigenaars. 

Tabel 9. Werkgelegenheidsprognoses voor de windindustrie in het Verenigd Koninkrijk 

in 2020, op basis van Laag, Medium en Hoog Scenario's voor groei van de industrie. 

Bron: (RenewableUK, 2011b) 

 Laag Medium Hoog 

Offshore Wind 
13 GW 

11,800 direct VTEs 
6,400 indirect VTEs 

23 GW 
29,700 direct VTEs 

17,500 indirect VTEs 

31 GW 
42,400 direct VTEs 

25,300 indirect VTEs 

Onshore Wind 
10 GW 

6,500 direct VTEs 
3,500 indirect VTEs 

15 GW 
10,300 direct VTEs 
6,100 indirect VTEs 

16 GW 
11,900 direct VTEs 
7,100 indirect VTEs 
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Kleinschalige wind 
1.0 GW 

5,400 direct VTEs 
3,900 indirect VTEs 

1.3 GW 
7,800 direct VTEs 

4,600 indirect VTEs 

2.2 GW 
8,900 direct VTEs 

5,300 indirect VTEs 

„Working for a Green Britain“, gepubliceerd door RenewableUK, een 

overkoepelende brancheorganisatie voor de windindustrie en andere 

hernieuwbare energie- industrieën, is een belangrijke studie van de 

bestaande werkgelegenheid, alsook van de werkgelegenheidsprognoses 

voor de Wind en Mariene industrie. 

Tabel 10 Prognose van de VTEs voor de windindustrie in het Verenigd Koninkrijk tegen 

2020 - op basis van 'Medium Groei' Scenario. (Bron: RenewableUK, 2011b) 

 
 

Offshore Wind 
688MW 

Onshore Wind 
3.5GW 

Kleinschalige Wind 
28.7MW 

Bouw en Installatie 41% 16% 21% 

Exploitatie en Onderhoud 17% 21% 9% 

Planning en Ontwikkeling 15% 49% 28% 

Ontwerp en Productie  7% 5% 23% 

‘Ondersteunende diensten 
/ Andere’ 

20% 10% 18% 

Totaal 
100 % 

(3,100 VTEs) 
100% 

(6,000 VTEs) 
100% 

(800 VTEs) 

IV.3 Werkgelegenheidsstatistieken en -trends in  
Bulgarije  

Een speciale enquête voor het TrainWind project werd uitgevoerd om de 

behoefte voor werkgelegenheid en opleiding in de wind sector te 

beoordelen. De resultaten zijn hieronder terug te vinden.  

Tabel 11 Overzicht van de Windsector bedrijven bevraagd door de Bulgaarse partners 

Aantal bevraagde bedrijven 5 

Totaal geïnstalleerd vermogen in de windgeneratoren door de 
bevraagde bedrijven 

469MW 

Totaal onderhouden vermogen in de windgeneratoren door de 
bevraagde bedrijven 

462MW 
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Gemiddelde betrokkenheid in de wind sector 7,6 jaar 

Aantal bedrijven met internationale werkomvang 5 

Totaal # personeelsleden bij de bevraagde bedrijven. 94 

Totaal aantal tewerkgestelde technici 58 

Op basis van een vergelijking tussen de samenvatting van dit onderzoek 

en de gegevens uit hoofdstuk "3. Huidige stand van windenergie 

productie", kan gesteld worden dat de bevraagde bedrijven in de eigen 

enquête ongeveer 93% van het totaal geïnstalleerd vermogen voor 

Bulgarije vertegenwoordigen. Gezien de gemiddelde ervaring van de 

bedrijven in Bulgarije (7,2 jaar) kan gesteld worden dat het onderzoek de 

juiste tijdlijn van de ontwikkeling van de Bulgaarse windenergiesector 

weergeeft – een evolutie die begon in 2005.    

Op basis van de samenvatting kan een meer gedetailleerde evaluatie 

worden gemaakt - weergegeven in tabel 12. 
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Tabel 12. Gedetailleerde evaluatie van de werkgelegenheid in windenergie bedrijven 

Gemiddeld aantal werknemers 19 

Gemiddeld aantal technici 12 

Verhouding tussen technici en andere werkgelegenheid 3:2 

Aantal werknemers nodig per MW geïnstalleerd vermogen 
1 werknemer per 

5 MW  

Aantal technici nodig per MW geïnstalleerd vermogen 
1 technicus per 

8MW  

IV.4 Werkgelegenheidsprognose voor de 
windenergiesector 

IV.4.1 Algemene prognose voor de windsector door de bevraagde 

bedrijven 

Over het algemeen zijn alle ondervraagde bedrijven optimistisch 

ingesteld t.o.v. de ontwikkeling van de windenergie sector. De vijf bedrijven 

die de vragenlijst ingevuld hebben, voorspellen groei in de sector op zowel 

internationaal als nationaal niveau. 

Over de huidige wetgeving zijn wel gemengde gevoelens gezien 

sommige bedrijven de huidige wet als gunstig beoordelen, terwijl anderen 

ontevreden zijn. 

Voorspelling is wel dat met de groei en verdere ontwikkeling van de 

sector de grotere bedrijven de kleinere zullen overnemen.  

IV.4.2 Werkgelegenheidsprognose voor de windenergiesector 

door de bevraagde bedrijven 

Hoewel de bevraagde bedrijven in het algemeen optimistisch zijn over de 

verdere ontwikkeling van de sector, spreken ze zich niet expliciet uit over 

hun aanwervingspolitiek. 

Slechts twee bedrijven stelden dat ze met zekerheid nieuwe mensen 

zouden aanwerven in het komende jaar. Eén van de bedrijven geeft een 

aantal van 10 nieuwe werknemers voor Bulgarije en 5 nieuwe werknemers 
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voor internationale projecten, terwijl het tweede bedrijf enkel stelt dat ze 

verwachten nieuwe mensen aan te werven. Beide bedrijven zijn van 

gemiddelde grootte in vergelijking met de andere bevraagde bedrijven. 

Twee bedrijven antwoordden dat ze zeker een nieuw project zullen 

ontwikkelen, maar dat ze het aanwerven van nieuwe mensen zouden 

uitstellen. 

Eén bedrijf kan hier voorlopig geen uitspraak over doen en stelt dat hun 

aanwervingspolitiek afhankelijk is van de economische ontwikkeling. 

IV.4.3 Werkgelegenheidsprognose voor de windenergiesector op 

basis van de enquête en de geplande capaciteit voor 2020/2030.  

Een statistische prognose is mogelijk op basis van de resultaten van de 

enquête en de geplande capaciteit in paragraaf 3.5. Deze prognose kan 

worden gegeven voor de overeenkomstige periode 2020/2030. 

De prognose wordt afgeleid door het berekenen van het product van 

"Het aantal werknemers nodig per MW geïnstalleerd vermogen" of "Aantal 

technici nodig per MW geïnstalleerd vermogen" van tabel 4 en "Betaalde 

Garanties" of "Nieuwe contracten" uit paragraaf 3.5. De resultaten worden 

weergegeven in tabel 13. 

Tabel 13. Werkgelegenheidsprognose voor de windenergiesector op basis van de 

enquête en de geplande capaciteit voor 2020/2030 

Verwacht aantal werknemers op basis van de capaciteit door 
nieuwe afgesloten contracten 

124 

Verwacht aantal werknemers op basis van de capaciteit door 
betaalde garanties 

77 

Verwacht aantal technici op basis van de capaciteit door nieuwe 
afgesloten contracten 

360 

Verwacht aantal technici op basis van de capaciteit door 
betaalde garanties 

225 

IV.4.4 Conclusies  

De gepresenteerde resultaten op basis van de speciale enquête voor de 

werkgelegenheid in de windenergiesector in Bulgarije toont aan dat: 

 Een groot aantal werknemers betrokken is bij de 

windenergiesector, waarvan een groot deel uit technici bestaat. 
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 Windenergie bedrijven over het  algemeen optimistisch ingesteld 

zijn tegenover de ontwikkeling van de sector. 

 Hoewel de geschatte nieuwe werkgelegenheid in de bedrijven voor 

het komend jaar over het algemeen laag is, toont de geplande 

capaciteit voor 2020/2030 een enorme toename aan energie en 

een proportionele vraag naar werknemers. 

IV.5 Werkgelegenheidsstatistieken en -trends in 
Spanje  

De huidige crisis in combinatie met financiële beperkingen heeft de 

werkgelegenheid in de sector van hernieuwbare energie sterk beïnvloed 

t.o.v. de situatie in 2007. Om deze reden werd een overeenkomst bereikt in 

samenwerking met Union Institute of Work, Milieu en Gezondheid (ISTAS) 

en het Instituut voor Energie Diversificatie en Energiebesparing (IDAE) om 

een studie uit te voeren gebaseerd op interviews met 925 bedrijven in de 

sector over werkgelegenheid in relatie tot de boost in de hernieuwbare 

energiesector in Spanje. De gegevens voor dit rapport werden uit deze 

studie gehaald. 

In het licht van de geanalyseerde gegevens in het rapport, kan gezegd 

worden dat veel bedrijven geprofiteerd hebben van de groei in de 

hernieuwbare energie sector. Anderen zijn niettemin bezweken aan het 

effect van de crisis. De  situatie is echter aanzienlijk veranderd in 

vergelijking met drie jaar geleden toen bijna 70% van de bedrijven zich op 

de top van de golf bevonden, met een optimale groei van hun personeel. 

Hieronder vindt u een figuur die  de evolutie van de werkgelegenheid in de 

bedrijven aangeeft tijdens de afgelopen 5 jaar en met verwachtingen op de 

middellange termijn: 
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Figuur 7. Bron: ISTAS en IDAE 

IV.5.1 Werkgelegenheid in de windenergiesector 

Werkgelegenheid in hernieuwbare energie is voornamelijk 

geconcentreerd in de productie, installatie en, in iets mindere mate, 

exploitatie en onderhoud. In mindere mate wordt het gevolgd door 

ontwikkeling, productontwikkeling en innovatie. 

De huidige stagnatie in de installatie van verschillende technologieën, 

vooral in het geval van windenergie en zonnepanelen, heeft een snel effect 

gehad op de werkgelegenheid. 

Een veralgemening van deze informatie: het aantal werknemers in de 

925 bevraagde bedrijven loopt op tot 28.537. Gezien de bevraagde 

bedrijven 40,67% van de sector vertegenwoordigen, en met inachtneming 

van de grootte van deze bedrijven, kunnen we schatten dat het aantal 

tewerkgestelden in de sector kan oplopen tot 70.152. 

Volgens de geanalyseerde studie, zijn de verkregen gegevens over de 

verdeling van de werkgelegenheid in de windenergie sector in Spanje de 

volgende: 
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Tabel 14. Tewerkstelling in de windenergiesector - Spanje Bron: ISTAS en IDAE 

Geregistreerde banen in de studie 
(gebaseerd op 925 bedrijven) 

Percentage in de 
hernieuwbare energie 

sector 

Totale werkgelegenheid 
(geschat) 

12,468 43.6 30,651 

Directe jobs Indirecte jobs Totaal jobs 

30,651 24,521 55,172 

IV.5.2 Werkgelegenheidsprognose voor de windenergiesector 

De berekeningen van de mogelijke werkgelegenheid in de sector in 2015 

en 2020, werden uitgevoerd d.m.v. de energiescenario's voor de 

genoemde jaren, op basis van prognoses van het Ministerie van Industrie, 

Toerisme en Handel. Om de werkgelegenheid in de sector van 

hernieuwbare energie in die jaren te evalueren, werd een correlatie tussen 

arbeid, verkregen door middel van kwantitatieve methoden (enquêtes bij de 

ondernemingen) in 2010, en het vermogen geïnstalleerd door elke 

hernieuwbare technologie eind 2009, uitgevoerd. 

De werkgelegenheid in de sector van hernieuwbare energie werd 

ingedeeld in twee grote categorieën met verschillende groeipatronen:  

 Productie en installatie: omvat industriële werkgelegenheid in 

verband met de productie van apparatuur en alle nodige 

aanwending voor het opstarten van een hernieuwbare energie-

installatie van de promotie van het project, bouw, etc. tot de opstart 

van de installatie. De gecreëerde werkgelegenheid in deze 

subsector is afhankelijk van de opstart van deze nieuwe 

installaties, en zal pas stabiliseren als er meer en meer duurzame 

energie  geïnstalleerd wordt of wanneer de in de afgelopen jaren 

verhogende export trend bevestigd wordt. 

 Exploitatie en onderhoud: tewerkstelling voor het gebruik en het 

beheer van de site. Deze banen zijn constant over de levensduur 

van de energiecentrale en daarom zal hun aantal jaar na jaar 

toenemen. 

De verkregen gegevens in de Windenergiesector waren: 

Productie + Installatie (%) Exploitatie + Onderhoud (%) 

94 6 
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Bron: ISTAS en IDAE Met de gegevens gepubliceerd door MITYC en 

IDAE en de Universiteit van Berkeley (Californië). 

De werkgelegenheid volgens deze classificatie is geassocieerd met het 

geïnstalleerd vermogen per jaar (productie en installatie) en de 

geaccumuleerde stroom (exploitatie en onderhoud) 

De werkgelegenheidsprognose met inachtneming van de capaciteit 

begin 2010: 

Werkgelegenheid - 
productie en installatie 

Werkgelegenheid - 
exploitatie en onderhoud 

Geïnstalleerd 
vermogen (MW) 

Geaccumuleerd 
vermogen (MW) 

30,634 2,316 2,598 19,144 

Bron: ISTAS en IDAE  

De directe werkgelegenheidsprognoses voor 2015 in de windenergie 

sector: 

Geïnstalleerd 
vermogen (MW) 

Geaccumuleerd 
vermogen (MW) 

Werkgelegenheid  
productie en 

installatie 

Werkgelegenheid 
exploitatie en 

onderhoud 
Totaal Jobs 

1,531 27,997 18,048 3,386 21,434 

Bron: ISTAS en IDAE  

Directe jobs Indirecte jobs Totaal jobs 

21,434 17,147 38,581 

Bron: ISTAS en IDAE  

Met betrekking tot de directe werkgelegenheid bepalingen voor 2020 in 

de windenergie sector: 

Geïnstalleerd 
vermogen (MW) 

Geaccumuleerd 
vermogen (MW) 

Werkgelegenheid 
productie en 

installatie 

Werkgelegenheid 
exploitatie en 

onderhoud 
Totaal jobs 

2,181 38,000 25,713 4,596 30,309 

Bron: ISTAS en IDAE  

Directe jobs Indirecte jobs Totaal jobs 

30,309 24,247 54,556 

Bron: ISTAS en IDAE  
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Met betrekking tot de tewerkstellingsramingen voor 2007, 2010, 2015 en 

2020: 

2007 2010 2015 2020 

32,906 30,816 21,434 30,309 

Bron: ISTAS en IDAE  

Met betrekking tot de werkgelegenheid evolutie van 2007-2020 (index 

basis 100 in 2007 = 100) 

2007 2010 2015 2020 

100 93,65 69,55 141,41 

Bron: ISTAS en IDAE  

IV.6 Werkgelegenheidsstatistieken en -trends in België 

IV.6.1 Socio-economische analyse van de Vlaamse overheid 

De Vlaamse overheid voerde een sociaal-economische analyse van de 

hernieuwbare energie sector uit. Dit resulteerde echter in een rapport over 

het geheel van hernieuwbare energie en niet enkel over de 

windenergiesector. Uit dit rapport, gebaseerd op gegevens van 2008, bleek 

dat 216 bedrijven actief waren in de HE-sector. Deze bedrijven hadden 

1920 voltijdse werknemers (VTE's) specifiek aangenomen voor de HE-

activiteiten.  

In deze studie hebben ze ook een onderzoek verricht naar de 

knelpuntberoepen binnen de HE-sector. De lijst toont aan dat vooral 

technische profielen moeilijk te vinden zijn, net zoals dit het geval is in 

andere industrietakken. Gespecialiseerde ingenieurs, installateurs en 

technici zijn de moeilijkst in te vullen vacatures. 
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Fig. 8. Aantal VTE's werkzaam in HE per sector (2008) 

Een overzicht van de werkgelegenheidsstatistieken van de HE-sector 

tijdens de voorbije 10 jaar geven het volgende: 

 In 2004 raamde de SERV de omzet in de RE-sector op € 280 

miljoen en de tewerkstelling op 1227 VTE 

 In 2007, 3E en Agoria schatten de werkgelegenheid in HE op 2500 

VTE 

 In 2009 toonde een memorandum van ODE een tewerkstelling van 

2000 in wind-en zonne-energie (fabrikanten, leveranciers en 

installateurs) 

 3E herzag deze gegevens in 2009 en schatte de werkgelegenheid 

in HE tot 7500 directe    banen 

IV.6.2 Werkgelegenheidsenquête van Agoria  

Agoria voerde in 2009 een enquête uit bij hun leden over de 

werkgelegenheid in HE: 
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Tabel 15. HE jobs in België in 2009 (alle sectoren) 

 

Agoria extrapoleerde deze resultaten, gebaseerd op de 2020 

groeiverwachtingen, naar het volgend overzicht van de werkgelegenheid in 

de HE- sector tegen 2020: 

Tabel 16. Prognose van HE jobs in België tegen 2020 (alle sectoren) 
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V  Profiel & Vaardigheden van de werknemer 

Er zijn een aantal technische functies in de windindustrie, die een hoger 

niveau van opleiding en expertise vereisen in vergelijking met andere 

industrietakken. (RenewableUK, 2011a) Er is in het bijzonder een tekort 

aan technische en managementvaardigheden en eveneens aan mensen 

met kennis van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM 

vaardigheden),dezelfde knelpunten als in andere industrietakken. 

De ontwikkeling van de windenergiesector en aanverwante diensten 

heeft gezorgd voor een toenemende vraag naar professionele 

specialiteiten, ondersteund door een ruime structuur van meer 

conventionele banen, uitgevoerd door operatoren, technici en 

professionelen uit de metaalindustrie, elektronica, chemie en energie, 

inclusief de specialiteiten in relatie tot onderhoud  in deze industrieën. 

Hieronder een lijst van de meest prominente profielen. 

V.1 Productie van windturbines  

De windenergiesector stelt beroepsprofielen voorop die vergelijkbaar zijn 

met de klassieke assemblage industrie, zoals de auto-industrie 

Sommige van de beroepsprofielen aanwezig binnen de windsector, 

opgenomen in de Beroepskwalificaties van de Nationale Catalogus van 

Beroepskwalificaties, zijn:  

 Industrieel ingenieur, gespecialiseerd in elektromechanica. 

 Industrieel ingenieur, gespecialiseerd in mechanica.  

 Luchtvaart ingenieur, specialiteit in aerodynamica en ontwerp. 

 Industrieel technisch ingenieur, gespecialiseerd in 

elektromechanica. 

 Industrieel technisch ingenieur, gespecialiseerd  in mechanica. 

V.2 Promotie en beheer van windmolenparken 

Dit is een sector met opkomende en veranderende beroepsprofielen, in 

overeenstemming met de evolutie binnen de sector. De profielen zijn, voor 
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een deel, door de Nationale Lijst van Beroepskwalificaties gedefinieerd, 

zoals reeds gezegd, maar de bedrijven herzien ze zelf  af en toe, vermits 

de werkorganisatie verandert. Tegenwoordig, vallen vijf basisprofielen op: 

V.2.1 Hernieuwbare energie R&D ingenieur  
Doel van de functie 

Ontwikkelen en ontwerpen van installaties om hernieuwbare energie te 

exploiteren, ontwikkeling en assemblage van installaties en toestellen. Dit 

in overeenstemming met de kennis over de hernieuwbare energiebron, de 

effectiviteit en efficiëntie ervan, de beschikbare technologieën en de 

economische en financiële criteria.  

Coördinatie van de verschillende professionelen in 

onderzoekslaboratoria, levering van de nodige componenten en elementen 

om prototypes, of onderdelen daarvan, te bouwen en te assembleren, 

exploitatie van hernieuwbare energie in overeenstemming met de 

economische omstandigheden. 

Taken  

 De mogelijkheden nagaan voor onderzoeksprojecten om 

windenergie te produceren.  

 Nieuwe windenergie exploitatie concepten voorstellen.  

 Coördineren van ploegen van externe en eigen deskundigen. 

 Investeerders adviseren in windenergie onderzoek.  
 

Opleiding en ervaring 

 Industrieel ingenieur, gespecialiseerd in elektrotechniek en 

energie.  

 Specifieke software voor het ontwerpen en berekenen van 

installaties die elektriciteit genereren. 

 Noodzakelijke ervaring: kantoorwerk in R&D en in 

onderzoeksprojecten over de opwekking van energie.  

 Talen: Engels, met een goede gesproken kennis en beheersing 

van zakelijke en technische schriftelijke communicatie.  
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V.2.2 Hernieuwbare energie projectingenieur  
Doel van de functie  

Ontwikkelen en ontwerpen van installaties om hernieuwbare energie te 

exploiteren, ontwikkeling en assemblage van installaties, in 

overeenstemming met de vermogenscriteria en doelstellingen van energie-

effectiviteit en efficiëntie in overeenstemming met de beschikbare 

technologie en de voorgestelde economisch- financiële criteria. 

Concreet overzicht van de montagewerkzaamheden. Coördinatie van de 

verschillende professionelen, van de levering van componenten en 

elementen die nodig zijn voor de bouw en montage van een windpark of 

andere installaties voor het benutten van hernieuwbare energie, die 

voldoen aan de verwachte leveringsperiodes in het windpark. De 

activiteiten in deze functie zijn: project management, structureren, 

installatie en bevestiging van  turbines (windturbines) en andere types van 

machines of mechanismen om hernieuwbare energie te benutten. 

Taken  

 Discussie en selectie van de technologische mogelijkheden en 

kosten.  

 Presentatie van de technisch-economische haalbaarheid van 

projecten.  

 Opstellen van een schets van de montage, definiëren van stappen, 

veiligheids- en leveringsvoorwaarden en kosten. 

 Kennis verwerven en gebruik maken van mogelijkheden om te 

innoveren.  

 Opleiden van samenwerkende ontwerp-ingenieurs. 
 

Opleiding en ervaring 

 Industrieel ingenieur, Elektrotechnische specialisatie; burgerlijke, 

kanaal-en havenwerken, gespecialiseerd in Elektrotechniek en 

energie. 

 Geothermische energie, kennis van thermische analyse en de 

perforatie van oppervlakken.  

 Specifieke software voor het ontwerpen en berekenen van 

installaties die elektriciteit opwekken. 

 Noodzakelijke ervaring: technische ervaring binnen energiesites. 



  
 

 
 

46 

 Talen: Engels, met een goede gesproken kennis en beheersing 

van zakelijke en technische schriftelijke communicatie. 

V.2.3 Windparken monteurs  
Doel van de functie  

De verschillende elementen van de windparken monteren en ze 

aansluiten op het netwerk, in overeenstemming met de instructies en de 

richtlijnen en criteria ontvangen van degenen die verantwoordelijk zijn voor 

de montage. 

Taken 

 Montage van windturbines. 

 Windturbines aansluiten op het netwerk. 

 Voldoen aan en naleving verzekeren van het veiligheidsplan. 

 Verbeteren van de assemblage processen. 
 

Opleiding en ervaring  

 Hoge professionele opleiding in elektro-mechanica.  

 Noties over het gebruik van software voor het beheren en 

controleren van elektrische generatie.  

 Noodzakelijke ervaring: elektrische montage op hoogte van 

elektrische apparaten. 

 Talen: Engels, technisch lezen en een algemeen begrip van 

sociale situaties.  

V.2.4 Verantwoordelijke windparken  
Doel van de functie  

De doelstellingen halen voor wat betreft effectiviteit en efficiëntie van 

energielevering in een windmolenpark zoals aangegeven in de 

uitvoeringsplannen van het windmolenpark. 

Taken 

 Exploitatie van de capaciteit van het windmolenpark. 

 Optimaliseren van de levering van energie aan het net. 

 Verbeteren van de efficiëntie. 

 Voor de naleving zorgen van de gezondheids-en 

veiligheidsvoorschriften. 
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 Voortdurend verbeteren.  
Opleiding en ervaring  

 Industrieel technisch ingenieur, gespecialiseerd in elektro-

mechanica.  

 Specifieke software voor het beheren en controleren van 

elektrische generatie.  

 Beheer en onderhoud van installaties die elektriciteit opwekken.   

 Talen: Engels, technisch lezen en een algemeen begrip van 

sociale situaties. 

V.2.5 Bediening en onderhoud van windparken  
Doel van de functie 

Verantwoordelijk zijn voor de efficiënte werking van de gemonteerde 

elementen en het onderhoud van het systeem. Instructies volgen van de 

verantwoordelijke van het park en hem/haar informeren over incidenten. 

Onderhoud van effectiviteit en efficiëntie in de werkomstandigheden van de 

windparken op het gebied van de werking van de toegewezen plannen, en 

in overeenstemming met hun richtlijnen.  

Taken  

 De richtlijnen in de beheersplannen uitvoeren. 

 De voortdurende werking van de installaties verzekeren 

 Kleine reparaties uitvoeren, volgens de ontvangen instructies.  

 Voorstellen en beoordelen van indicatoren en voortdurende 

verbetering van het systeem. 
Opleiding en ervaring  

 Hogere professionele opleiding in elektromechanica. 

 Software op een gebruikersniveau om elektromechanische 

installaties te controleren. 

 Noodzakelijke ervaring: assemblage en reparatie van 

elektriciteitsopwekkende mechanismen. Kleine reparaties van 

circulair bewegende transmissies en rotors. Gebruik van 

elektronische controlemechanismen.  

 Talen: Engels, technisch lezen en een algemeen begrip van 

sociale situaties. 
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Tabel 17 Gemelde opleidingsgebreken bij werknemers in Bulgarije. (Bron - Onderzoek 

uitgevoerd door TrainWind Bulgarije 2012) 

Gemelde opleidingsgebreken bij werknemers Bijkomende opleiding vereist in 

Werken op hoogte en redding vanop hoogte 

1. Basis veiligheidstraining 

2. Werken op hoogte 

3. Redding uit WTG (gondel, hub, ladder) 

Elektrische eenheden en apparatuur 
1. Elektrische componenten (generatoren, 
motoren, relais, zekeringen, etc). 

Mechanische onderdelen 
1. Mechanische onderdelen en hun werking (de 
belangrijkste mechanische onderdelen) 

Hydraulische systemen 1. Belangrijkste hydraulische componenten 

In België is de SERV verantwoordelijk voor het opstellen van 

competentieprofielen voor alle beroepen in Vlaanderen. Tot dusver is dit 

nog niet gedaan voor windenergietechnici. Er zijn aparte profielen voor 

elektrische werken, mechanici en industriële technici. 

Gesprekken met de onshore windturbine exploitanten resulteerden in 

een ander profiel per bedrijf. Sommige uitbaters wilden technische profielen 

met een basis in zowel elektro als mechanica, anderen een technisch 

profiel met ofwel elektro of mechanica als achtergrond, derden wilden 

alleen maar mechanische ingenieurs (masters). Er is dus een grote 

verscheidenheid in aanwervingsprofielen. 

Tot nu toe worden hun mensen opgeleid on-the-job. Ze krijgen elk een 

korte opleiding door de fabrikant en ontwikkelen daarna verder tijdens het 

uitoefenen van hun functie. 

Het interimkantoor dat voor VESTAS rekruteert, selecteert enkel technici 

met een achtergrond in elektro-mechanica, maar nog belangrijker 

selecteren ze ook op basis van soft skills en stellen ze ook voorrang te 

geven aan ervaren technici. 
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VI Opleiding Hernieuwbare Energy (Wind) 

VI.1 Opleidingsstructuur in het Verenigd Koninkrijk 

Het Verenigd Koninkrijk is onderverdeeld in 4 landen, waar een aantal 

zaken, zoals onderwijs, aparte bevoegdheden zijn. 
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VI.2  Opleidingsstructuur in Bulgarije 
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VI.3 Opleidingsstructuur in Spanje 
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VI.4 Opleidingsstructuur in Vlaanderen (België) 
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VI.5 EU Wetgeving / Strategie / Beleid van de Europese 
Kwalificatiestructuur (EQF) 

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader die de 

kwalificatiesystemen van verschillende landen met elkaar verbindt, om 

kwalificaties leesbaarder en begrijpelijker te maken over verschillende 

landen en onderwijssystemen in Europa heen. Het heeft twee 

hoofddoelstellingen: de mobiliteit van burgers tussen landen te bevorderen 

en levenslang leren te vergemakkelijken. 

De Aanbeveling (niet-verplicht) treed formeel in werking in april 2008. 

Het stelde het jaar 2010 als de aanbevolen streefdatum voor landen om 

hun nationale kwalificatiesystemen te linken met het Europees 

kwalificatiekader, en 2012 voor de landen om ervoor te zorgen dat de 

individuele kwalificaties en certificeringen voorzien zijn van een verwijzing 

naar het passend EQF-niveau. 

Het EQF brengt de nationale kwalificatiesystemen en kaders van 

verschillende landen samen rond een gemeenschappelijk Europees 

referentiekader - de acht referentieniveaus. De niveaus overspannen de 

volledige schaal van kwalificaties, van basis- (niveau 1, bijvoorbeeld 

einddiploma) tot gevorderden (niveau 8, bijvoorbeeld Doctoraten) niveaus 

(zie tabel hieronder). 

 

Fig 13 Grafiek voor Kwalificatiekader 

De acht referentieniveaus worden beschreven in termen van 

leerresultaten. Het EQF erkent dat de Europese onderwijs-en 

opleidingsstelsels  zo divers zijn dat een verschuiving naar leerresultaten 
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nodig is om de vergelijking en de samenwerking tussen de landen en 

instellingen mogelijk te maken. In het EQF wordt een leerresultaat 

gedefinieerd als een verslag van wat een lerende kent, begrijpt en kan 

doen na de voltooiing van een leerproces. Het EQF benadrukt daarom de 

resultaten van het leren in plaats van zich te richten op input, zoals de 

studieduur. Leerresultaten worden gespecificeerd in drie categorieën - als 

kennis, vaardigheden en competenties. Dit geeft aan dat kwalificaties - 

onverschillige combinaties - een breed spectrum van leerresultaten 

vastleggen, met inbegrip van theoretische kennis, praktische en technische 

vaardigheden en sociale competenties, waar de mogelijkheid om met 

anderen te werken cruciaal zal zijn. De meeste Europese landen hebben 

besloten Nationale Kwalificatiekaders te ontwikkelen die het EQF 

weerspiegelen en daaraan beantwoorden. 

VI.6 Hoe wordt EQF aangenomen in het Verenigd 
Koninkrijk? 

Het Kwalificatie en Credit Kader (QCF) is het nationale transfersysteem 

voor het onderwijs in Engeland, Onderwijs in Noord-Ierland en Wales. De 

QFC verwijst naar het Europees kwalificatiekader (EQF) [8]. Schotland 

heeft zijn eigen systeem - het Schotse Kwalificatiekader (SCQF) 

VI.7 Hoe wordt EQF aangenomen in Bulgarije? 

De lancering van het EQF en de ontwikkeling van een Nationaal 

Kwalificatiekader wordt beschouwd als een belangrijke stap in het 

Bulgaarse onderwijs-en opleidingsstelsel naar meer transparantie van 

kwalificaties en wederzijds vertrouwen in een Europese context. 

De eerste communicaties tussen de belanghebbenden over de 

ontwikkeling van het NQF startte in 2007, met workshops en communicatie 

evenementen georganiseerd door NAVET en het Ministerie van Onderwijs, 

Jeugd en Wetenschap. 

In 2008 werd een gespecialiseerde werkgroep opgericht onder toezicht 

van het Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Wetenschap, en een Nationaal 

Coördinatiepunt. De werkgroep werkt actief aan het koppelen van de 
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niveaus van de nationale kwalificatiesystemen (VET en HE) aan de EQF 

niveaus, ook op basis van specifieke voorbeelden, maar een officieel 

document is nog niet gepubliceerd. 

De koppeling tussen NQF en EQF is gepland om gerealiseerd te worden 

op basis van: 

 Kwalificatiekader (kwalificatieniveaus van 1 tot 4 in 

beroepsonderwijs en -opleiding en de Bachelor - Master - PhD 

fasen in het hoger onderwijs). 

 Een vertegenwoordigende werkgroep werkt aan het ontwikkelen 

van een tabel van overeenstemming van de nationale 

kwalificatieniveaus met het EQF. 

 De tabel voor HE is al ontwikkeld, de tabel voor VET is in een 

vergevorderd stadium. 

 Er zijn nog enkele problemen bij het koppelen van de stadia van 

het algemeen vormend onderwijs met EQF. 
WAT VOLGT? 

 Ontwikkeling van Nationale Kwalificatiekader en zijn vergelijking 

met het EQF. 

 Ontwikkeling van een systeem voor erkenning van vaardigheden 

en competenties verworven in vorige opleiding of niet-formeel en 

informeel leren. 

 Verbetering van de interacties van de instellingen en organisaties 

die verantwoordelijk zijn voor beroepsonderwijs en-opleiding op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Hoe wordt EQF aangenomen in België? 

Europees Kwalificatiekader (EQF) en het Vlaams kwalificatiekader 

De grondwetsherziening dd. 15 juli 1988 droeg de verantwoordelijkheden 

met betrekking tot onderwijs en opleiding over aan de Gemeenschappen 

(Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap). 

In lijn met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijs en 

opleiding, kunnen de drie Belgische gemeenschappen elk autonoom 

beslissen om een kwalificatieraamwerk te ontwikkelen of niet. De Vlaamse 

gemeenschap is momenteel de enige die een goedgekeurde kader voor 

kwalificaties heeft. Beide andere gemeenschappen zijn in het proces van 

het ontwikkelen van een kader en volgen de Vlaamse evolutie. 
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Om het onderwijs-en opleidingsbeleid in Vlaanderen te ontwikkelen en 

uit te voeren, zijn de twee belangrijkste betrokken beleidsterreinen: 

"Onderwijs en opleiding" en "Werk en Sociale Economie". Terwijl Onderwijs 

en Vorming het hele spectrum van soorten onderwijs en opleiding omvat 

(met inbegrip van algemeen onderwijs, beroepsonderwijs, enz.), richt 

"Werk en Sociale Economie" zich vooral op de beroepsopleiding voor 

volwassenen. 


