Veel ordes, instituten en beroepsfederaties voorzien
in een begeleidende procedure naar het beroep. We
denken hierbij aan de cijferberoepen, de advocatuur,
gerechtsdeurwaarders en architecten. Voor de ordes
en instituten is hier een belangrijke taak weggelegd,
dat kan gaan over de examens, het opvolgen van de
stages, maar ook de omkadering zodat de stage vlot
kan verlopen.
Maar hoe word je een vrije beroeper?

ONTDEK ER
HIER ALLES
OVER!

JURIDISCHE BEROEPEN

HOE DOE IK HET?

Advocaat
Als advocaat ben je in eerste instantie een adviseur
bij juridische problemen, privé of zakelijk. Als
advocaat kan je ook bemiddelen tussen 2 partijen om
problemen op te lossen. Vervolgens kan een advocaat
ook zijn cliënten wegwijs maken in juridische teksten
en raad geven over de impact ervan. Tenslotte mag
een advocaat ook pleiten voor de rechtbank en zo
optreden als woordvoerder voor zijn cliënt.

STUDIES

Gerechtsdeurwaarder
Als gerechtsdeurwaarder zorg je voor rechtszekerheid.
Je zorgt er dus voor dat hetgeen dat de rechter
bepaald heeft, ook wordt nagekomen. Je bemiddelt
als het ware tussen de cliënt en de rechtbank.
Daarnaast wordt de gerechtsdeurwaarder ook
ingeschakeld om bepaalde dingen vast te stellen.
Zo ziet de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld toe
of wedstrijden correct verlopen. Daarbij heeft de
gerechtsdeurwaarder ook een grote adviesrol, hij
komt immers veel in contact met mensen. Denk hier
bijvoorbeeld aan advies rond openstaande schulden.

Masterdiploma Rechten

EN DAN?
Driejarige stage
Examens na beroepsopleiding tijdens stage
Eedaflegging
Inschrijving op tableau

STUDIES
Masterdiploma Rechten

EN DAN?
Tweejarige stage
Minstens 5 jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Koning benoemt de gerechtsdeurwaarder
indien er plaatsen beschikbaar zijn
(bij wet geplaffoneerd)
Na benoeming: lid van Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders

Werk je liever als werknemer bij een vrije beroeper?
Bekijk dan onze brochure “Medewerkers in de sector”

OPLEIDING VERRUIMT DE BLIK

INSPIRE

ZIE JE, HELEMAAL NIET SAAI DIE VRIJE BEROEPEN!
Werd je interesse gewekt? Gebruik je talent en start na je opleiding in de sector van het Vrije Beroep!
Want iedere ondernemer zoekt naar gepassioneerde medewerkers!

ECONOMISCHE BEROEPEN

HOE DOE IK HET?

Accountant / gecertificeerd accountant
Als accountant bekijk je en corrigeer je
boekhoudstukken, adviseer je ondernemingen of
personen over boekhoudkundige zaken en organiseer
je de boekhouding in het algemeen. De adviserende
en begeleidende rol wordt hier steeds belangrijker.

STUDIES
• Masterdiploma
• Bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerriching “accountancy fiscaliteit”
• Diploma gegradueerd van het hoger beroepsonderwijs: handelswetenschappen en bedrijfskunde,
boekhouden of fiscale wetenschappen
• Via Syntra Vlaanderen boekhouder of accountancy traject

EN DAN?

Boekhouder /accountant
Als boekhouder heb je verschillende taken die je
uitvoert in naam van iemand anders. De organisatie
van boekhoudkundige diensten en advies daarover
is waarschijnlijk de bekendste. Als boekhouder ga je
ook het resultaat bepalen van de resultaten en het
opmaken van de jaarrekening, advies verstrekken in
alle belastingaangelegenheden en personen bijstaan
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.
Bijvoorbeeld het invullen van je belastingbrief.

STUDIES

Bedrijfsrevisor
Als bedrijfsrevisor ben je een onafhankelijke en
onpartijdige deskundige, die verslagen schrijft voor
ondernemingen. Deze verslagen zijn bestemd voor
verschillende partijen: investeerders, werknemers,
leveranciers, klanten, enz. Er worden nog heel
wat andere taken toevertrouwd bij belangrijke
gebeurtenissen van een onderneming. In situaties met
tegenstrijdige en uiteenlopende belangen, treedt de
bedrijfsrevisor op als onafhankelijk scheidsrechter.

STUDIES

Driejarige stage

Bekwaamheidsexamen

Eedaflegging

Inschrijving openbaar register

Universiteitsdiploma (minimum 4jaar) dat cursus boekhouding en fiscaal recht bevat
Universiteitsdiploma (minimum 4jaar) met minstens één aansluitend specialisatiejaar dat aansluit op het beroep
Graduaatsdiploma van economisch hoger onderwijs
Diploma hoger onderwijs van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy,
bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit
• Graduaat bedrijfsbeheer optie accountancy fiscaliteit
•
•
•
•

EN DAN?

Driejarige stage

Bekwaamheidsexamen

Eedaflegging

Inschrijving openbaar register

Masterdiploma financiële richting vb: Accountancy en revisoraat

EN DAN?

Driejarige stage
bedrijfsrevisoren

Bekwaamheidsexamen

Eedaflegging

Inschrijving openbaar register der

BOUWKUNDIGE BEROEPEN

HOE DOE IK HET?

Landmeter- expert
Als landmeter-expert ben je de enige die het afpalen
van terreinen voor zijn rekening mag nemen en het
opmaken en ondertekenen van plannen die moeten
dienen voor grenserkenning, aktes, …

STUDIES
• Masterdiploma Industrieel Ingenieur
• Master Geografie
• Bachelor Industriële Wetenschappen

EN DAN?
Eedaflegging
Inschrijving op tableau

Architect
Als architect maak je de plannen op en controleer je de
uitvoering van de werken waarvoor een bouwaanvraag
vereist is. De architect heeft een controlerende en
adviserende taak en dit de hele duur van de werken.

STUDIES
Masterdiploma Architectuur

EN DAN?
Tweejarige stage
Inschrijving bij Orde van Architecten

ZORGBEROEPEN

HOE DOE IK HET?

Dierenarts
Als dierenarts verzorg je huisdieren of vee, maar doe
je ook behandelingen zoals chirurgische ingrepen.
Daarbij stelt de dierenarts ziekten vast en schrijft de
nodige geneesmiddelen voor, na een analyse.

STUDIES

WIST JE DAT
JE BIJ VELE VAN DEZE
OPLEIDINGEN EEN STAGE
MOET VOLGEN? OP
DEZE MANIER LEER JE
THEORETISCHE KENNIS
IN DE PRAKTIJK TE
BRENGEN. HET GEEFT
JE DE KANS OM EEN
EERSTE WERKERVARING
OP TE DOEN, WAT LATER
EEN GIGANTISCHE
MEERWAARDE BETEKENT
VOOR JE CV!
BEKIJK OOK DE BROCHURE
ROND WERKPLEKLEREN!

• Master in de dierengeneeskunde
• Ma-na-Ma Tropical Animal Health
• Postgraduaat

EN DAN?
Stage af te ronden tijdens je studiejaren

info@liberform.be

www.liberform.be

Inschrijving op de lijst bij de Orde der Dierenartsen

/LiberformPC336

/Liberform

Eedaflegging

/company/liberform

/Liberform

