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Concordantie competenties Koetswerk duaal  1 

 

Verantwoording en bronvermelding 
 

Educam heeft binnen het ESF-project DUAMOTIV (looptijd: 1 september 2020 tot 31 

december 2022) materialen ontwikkeld om de drempel naar het duale leren voor alle 

stakeholders te verlagen. 

In deze bundel vind je de een ‘hertaling’ van de competenties uit het vermelde 

standaardtraject in eenvoudig Nederlands. Hiervoor heeft Educam beroep gedaan op de 

expertise van het Centrum voor duidelijke taal te Mechelen en in samenwerking met de 

betrokken leraars en mentoren. 

We hebben de verstaanbaarheid voor de gebruiker verbeterd, zonder dat er afbreuk werd 

gedaan aan de inhoud en de context van de originele competenties. Deze concordantie wil 

een aanvulling zijn op het officiële overheidsdocument dat nog steeds alle juridische last 

draagt. 

 

 

BRON: SODW 2018-2019 Standaardtraject koetswerk duaal (3de graad bso) - versie MB  

Beroepsgerichte vorming – organisatie lineair 

Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De 
geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden. 

 

 

Noot vooraf: we willen duidelijk stellen dat we in deze tekst kiezen voor een genderneutrale 
benadering. Omwille van de leesbaarheid van het document schrijven we steeds ‘hij’, maar 
hiermee bedoelen we álle mensen, zonder onderscheid. 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wablieft.be/nl
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Nr Activiteiten Kennis 

1 De leerling heeft aandacht voor 
veiligheid, milieu, kwaliteit en 
gezondheid. 

 

 1. Hij kent de regels en past ze toe. 

2. Hij sorteert het afval en brengt het 

correct weg. 

3. Hij sorteert en stockeert gevaarlijke en 

ontvlambare producten volgens de 

regels. 

4. Hij gebruikt materialen opnieuw.  

5. Hij verspilt geen materialen, 

gereedschap en tijd. 

6. Hij gebruikt hef- en hijswerktuigen 

volgens de regels. 

7. Hij controleert of er persoonlijke (PBM) 

en collectieve (CBM) 

beschermingsmiddelen zijn. Hij 

gebruikt die correct. 

8. Hij kent de risico’s van elektrische en 

hybride voertuigen, van voertuigen op 

waterstof ... Hij houdt rekening met die 

risico’s. 

 

Basiskennis 

• Opbouw en werking van 

hogespanningssystemen in 

voertuigen  

 

Kennis  

• Persoonlijke 

beschermingsmiddelen  

• Ergonomie  

• Eigenschappen van de 

gebruikte materialen  

• Kwaliteitsnormen 

• Veiligheidsregels  

• Milieuvoorschriften  

• Ergonomische hef- en 

tiltechnieken  

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap 

2 De leerling bereidt de werkplek en het 
voertuig voor. 

 

 1. Hij gebruikt de werkfiche. 

2. Hij herkent het voertuig. 

3. Hij verplaatst het voertuig naar de 

werkplek.  

4. Hij bereidt het gereedschap en de 

producten voor en legt ze klaar. 

5. Hij beschermt het voertuig en de 

andere voertuigen in de buurt met 

afplakmateriaal. Voor het interieur 

gebruikt hij stoelhoezen, een 

stuurhoes, bescherming voor het tapijt 

…  

Kennis 

• Voertuigtypes  

• Persoonlijke 

beschermingsmiddelen  

• Procedures omtrent veiligheid 

en milieu  

• Ergonomie  

• Eigenschappen van de 

gebruikte materialen 

• Eigenschappen van de te 

bewerken materialen  

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap  

• Kwaliteitsnormen 

 

3 De leerling gebruikt werkfiches of volgt 
de instructies van een 
verantwoordelijke. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij denkt na over de aanpak en kiest 

een passende methode.  

2. Hij legt de producten, het gereedschap 

en het materiaal klaar.  

3. Hij leest de technische documenten: 

het handboek van de werkplaats, de 

werkfiche, de regels van de fabrikant. 

 

Basiskennis 

• Bedrijfseigen software  

 

Kennis  

• Constructeursvoorschriften 

gebruiken of opzoeken 

4 De leerling vult de documenten in en 
informeert zijn verantwoordelijke. 

 

 1. Hij gebruikt de software van het bedrijf.  

2. Hij vult de werkfiche in voor de 

facturatie. 

3. Hij noteert de gebruikte materialen.  

4. Hij informeert zijn verantwoordelijke en 

collega’s schriftelijk en mondeling. 

 

Basiskennis 

• Bedrijfseigen software  

 

Kennis  

• Constructeursvoorschriften 

gebruiken of opzoeken 

5 De leerling ordent, onderhoudt en 
poetst de werkplek, het gereedschap en 
de installaties. 

 

 1. Hij poetst het gereedschap. 

2. Hij ruimt het gereedschap en de 

grondstoffen op. 

3. Hij ordent en poetst de werkvloer: 

vodden opruimen, olievlekken 

verwijderen … 

4. Hij vervangt de filters van de 

afzuiginstallatie regelmatig. 

 

Kennis 

• Onderhoudsproducten 

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap 

• Schoonmaaktechnieken 

6 De leerling merkt mogelijke fouten en 
schade op. Ook als die niet op de 
werkfiche staan. 

 

 1. Hij merkt de schade op. 

2. Hij meldt de schade als die niet op de 

werkfiche staat. 

3. Hij informeert zijn verantwoordelijke 

over de schade. 

 

Basiskennis  

• Auto-elektriciteit  

• Auto-elektronica  

• Automechanica  

 

Kennis  

• Geometrie (uitlijnen) 

 

7 De leerling controleert de geometrie 
van het chassis, de zelfdragende 
carrosserie en het onderstel. Hij buigt 
vervormde elementen weer recht of 
vervangt ze. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij volgt de regels van de fabrikant en 

de autokeuring. 

2. Hij gebruikt meet- en controle-

instrumenten. 

3. Hij controleert vervormingen van het 

chassis met een richtbank, mallen of 

lasermeetpunten en 

meetinstrumenten.  

4. Hij brengt de ankerpunten aan om het 

voertuig recht te trekken. 

5. Hij richt het voertuig in de correcte 

trekrichting met de richtbank. 

6. Hij richt het chassis met een 

richtsysteem. Dat systeem heeft meet- 

of kaliberinstrumenten. 

7. Hij legt krimppunten op plaatsen met te 

veel rek. 

8. Hij werkt kleine blutsen, builen en 

deuken weg. Hij gebruikt hiervoor 

pneumatisch, hydraulisch of elektrisch 

pers- en trekgereedschap. 

9. Hij werkt deuken zo weg dat hij niet 

hoeft te spuiten. Hij gebruikt het 

correcte gereedschap. 

10. Hij maakt nieuwe vervangstukken op 

maat van het voertuig.  

11. Hij lijmt of last nieuwe stukken op de 

carrosserie.  

12. Hij werkt lasnaden en herstelde delen 

bij door te slijpen, vijlen, schuren, 

frezen … Hij zorgt ervoor dat de 

herstelling even stevig is. 

13. Hij vertint en soldeert lasnaden, 

puntlassen en andere naden, of hij 

dicht ze af.  

 

Basiskennis 

• Automechanica  

 

Kennis  

• Plaatwerk  

• Richtwerk  

• Geometrie (uitlijnen) 

• Automechanica in verband met 

frame en ophanging  

• Lastechnieken  

• Lijmkarakteristieken  

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten  

• Autotechnische keuringsnormen 

• Metaalbewerkingstechnieken 

(slijpen, frezen, …)  

• Verbindingstechnieken (lijmen, 

hardsolderen, schroeven, 

klinken, …)  

• Specifiek gereedschap in 

functie van plaatwerk 

(richtbank, pneumatisch, 

hydraulisch of elektrisch pers- 

en trekgereedschap, …) 

8 De leerling herstelt of vervangt 
plaatonderdelen volgens de regels van 
de fabrikant. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij tilt het voertuig op volgens de 

regels van de fabrikant.  

2. Hij werkt deuken weg met het correcte 

gereedschap. 

3. Hij werkt de plaat strak uit.  

4. Hij verwijdert plaatdelen door te zagen, 

beitelen, slijpen of boren. 

5. Hij plaatst nieuwe onderdelen en past 

ze aan het voertuig aan. 

6. Hij bevestigt nieuwe onderdelen door 

te lassen, lijmen, schroeven, clinchen, 

klinken, hardsolderen … 

7. Hij werkt lasnaden en herstelde of 

verbonden onderdelen bij door te 

slijpen, vijlen, schuren of frezen. Hij 

zorgt ervoor dat de onderdelen even 

stevig zijn.  

8. Hij verwijdert oude laklagen en schuurt 

verloopranden.  

 

Basiskennis 

• Automechanica  

 

Kennis  

• Plaatwerk  

• Richtwerk  

• Geometrie  

• Automechanica in verband met 

frame en ophanging  

• Lastechnieken  

• Lijmkarakteristieken  

• Roestwerende producten - 

Metaalbewerkingstechnieken 

(slijpen, frezen, …)  

• Verbindingstechnieken (lijmen, 

hardsolderen, schroeven, 

klinken, …)  

• Specifiek gereedschap in 

functie van plaatwerk 

(richtbank, pneumatisch, 

hydraulisch of elektrisch pers- 

en trekgereedschap, …) 

 

9 De leerling brengt de correcte kitten en 
producten tegen corrosie aan. 

 

 1. Hij bootst de originele naden na. 

2. Hij controleert of de naden helemaal 

dicht zijn. Zo kan er geen water 

binnenkomen en ontstaat er geen 

roest of corrosie.  

3. Hij brengt kitten aan om kwetsbare 

plaatsen te beschermen, zoals 

wieldoorgangen en bodemplaten. 

4. Hij brengt een product aan tegen 

corrosie. 

 

Kennis  

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten 

10 De leerling maakt het voertuig klaar 
voordat hij het spuit. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij volgt de regels van de fabrikant.  

2. Hij poetst, ontstoft en ontvet de 

ondergrond. 

3. Hij schuurt, straalt of bijt het oppervlak 

af volgens het laksysteem. 

4. Hij kiest de geschikte plamuur. 

5. Hij maakt de plamuur klaar. 

6. Hij plamuurt en schuurt opnieuw glad. 

7. Hij kiest de juiste droogtechniek (IR, 

UV…). 

8. Hij schuurt karakterlijnen weer in vorm. 

9. Hij schuurt verloopranden en de 

grondlaag.  

10. Hij schuurt met de correcte korrel en 

materialen. 

11. Hij schuurt volgens het stappenplan. 

12. Hij matteert de binnenkant en schuurt 

de buitenkant volgens de gekozen 

aanpak. 

13. Hij plakt de rest van het voertuig af met 

tape en afdekfolie. 

 

Kennis  

• Soorten plamuur  

• Verschillende soorten verf, 

harders, binders, verdunners, 

…  

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten  

• Voorschriften van de fabrikant 

van de producten (plamuur, 

grondverf, …) of ze kunnen 

opzoeken  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Schoonmaaktechnieken  

• Soorten ontvetters  

• Afplaktechnieken  

• Hersteltechnieken voor 

kunststoffen  

• Soorten te bewerken 

kunststoffen  

• Schuurstappenplan van de  

schuurmateriaalfabrikant  

• Schuurmaterialen (vb. 

vonkvrije stofzuiger)  

• Juiste verhouding tussen 

plamuur en verharder 

11 De leerling herkent de kunststoffen en 
herstelt ze volgens de regels. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij herkent de verschillende 

kunststoffen en hun eigenschappen. 

2. Hij brengt de kunststoffen opnieuw in 

de juiste vorm.  

3. Hij last, lijmt, schuurt, verwarmt … de 

kunststoffen. 

4. Hij kiest de correcte aanpak om de 

kunststoffen opnieuw te lakken. 

5. Hij zorgt voor de correcte opbouw van 

de lagen grondverf. 

 

Kennis 

• Soorten plamuur  

• Verschillende soorten verf, 

harders, binders, verdunners, 

…  

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten  

• Voorschriften van de fabrikant 

van de producten (plamuur, 

grondverf, …) of ze kunnen 

opzoeken  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Droogtechnieken  

• Hersteltechnieken voor 

kunststoffen  

• Soorten te bewerken 

kunststoffen 

12 De leerling voert de correcte smart-
repair uit om de carrosserie voor te 
bereiden. 

 

 1. Hij polijst krassen en lakfouten in 

plaatonderdelen. 

2. Hij verwijdert een sterretje in een 

voorruit. 

3. Hij herstelt het uiterlijk van de velg 

naar zijn originele staat.  

 

Kennis  

• Smart-repairtechnieken 

13 De leerling plakt de nodige onderdelen 
af. Hij brengt de juiste grondverf aan. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij maakt alle openingen goed dicht. 

Zo laten ze geen laknevel door.  

2. Hij ontvet de ondergrond en maakt 

hem stofvrij. 

3. Hij kiest voor de grondverf een kleur 

zodat de afwerkingslaag goed dekt.  

4. Hij kiest de juiste hoeveelheid 

grondverf. 

5. Hij spuit de grondverf volgens de 

regels. 

6. Hij lakt de binnenkant. 

7. Hij gebruikt de juiste droogtechniek 

(IR, UV …). 

8. Hij poliert de uitspuitzones, als dat 

nodig is. 

 

Kennis  

• Soorten plamuur  

• Verschillende soorten verf, 

harders, binders, verdunners, 

…  

• Voorschriften van de fabrikant 

van de producten (plamuur, 

grondverf, …) of ze kunnen 

opzoeken  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Schoonmaaktechnieken  

• Soorten ontvetters  

• Droogtechnieken  

• Afplaktechnieken  

• Soorten te bewerken 

kunststoffen  

• Schuurstappenplan van de  

• schuurmateriaalfabrikant  

• Juiste verhouding tussen 

plamuur en verharder  

• Spot-repairtechnieken 

14 De leerling brengt de correcte kitten en 
producten tegen corrosie aan. 

 

 1. Hij bootst de originele naden na. 

2. Hij controleert of de naden helemaal 

dicht zijn. Zo kan er geen water 

binnenkomen en ontstaat er geen 

roest of corrosie.  

3. Hij brengt kitten aan om kwetsbare 

plaatsen te beschermen, zoals 

wieldoorgangen en bodemplaten. 

4. Hij brengt een product aan tegen 

corrosie. 

 

Kennis 

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten  

• Voorschriften van de fabrikant 

van de producten (plamuur, 

grondverf, …) of ze kunnen 

opzoeken  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten 

15 De leerling controleert het voertuig op 
fouten. Hij doet eenvoudige 
herstellingen. Hij informeert de 
verantwoordelijke hierover. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij zoekt naar mogelijke fouten en 

schade als hij het voertuig demonteert. 

2. Als het nodig is, lijnt hij de wielen uit 

met een uitlijntoestel. 

3. Hij let op actieve en niet-actieve 

fouten. Hij controleert de 

controlelampjes en de meldingen op 

de display.  

4. Hij controleert het foutgeheugen met 

test- en diagnoseapparatuur.  

5. Hij vindt de storing in een eenvoudige 

elektrische kring. 

6. Hij lost de storing op in een 

eenvoudige elektrische kring. 

7. Hij informeert zijn verantwoordelijke 

hierover. 

 

Basiskennis  

• Auto-elektriciteit  

• Auto-elektronica  

 

Kennis  

• Diagnose-apparatuur 

16 De leerling voert de correcte smart-
repair uit om het voertuig te monteren 
en demonteren. 

 

 1. Hij polijst krassen en lakfouten in 

plaatonderdelen. 

2. Hij verwijdert een sterretje in een 

voorruit. 

 

Kennis  

• Smart-repairtechnieken 

17 De leerling demonteert en monteert 
niet-dragende onderdelen van de 
carrosserie, uitrustingen, sluitingen en 
bekleding. Hij stelt ze af. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij volgt de regels van de fabrikant. 

2. Hij beschermt de elektrische kringen 

en de elektronica van het voertuig. 

3. Hij gebruikt hulpmiddelen om het 

voertuig op te tillen. 

4. Hij gebruikt hijsmateriaal zoals een 

rolbrug, takel, hijsband om zware 

stukken te verplaatsen. 

5. Hij demonteert onderdelen. Zo kan hij 

verborgen schade vinden.  

6. Hij demonteert onderdelen. Zo kan hij 

gemakkelijker spuiten of plaatwerken. 

7. Hij legt de gedemonteerde onderdelen 

in volgorde van montage. 

8. Hij monteert de elementen na de 

herstelling opnieuw.  

9. Hij herstelt of vervangt beschadigde 

ruiten. 

10. Hij maakt het koel- en klimaatsysteem 

leeg. 

11. Hij vult het koel- en klimaatsysteem. 

12. Hij plaatst accessoires terug, zoals een 

spoiler, een sensor, een trekhaak. 

13. Hij reset de elektrische kringen of 

elektronische elementen. 

14. Hij lijnt de wielen opnieuw uit als hij 

werkte aan de ophanging. 

15. Hij controleert de functies van het 

voertuig, zoals de lichten. 

 

Basiskennis  

• Plaatwerk  

• Richtwerk  

 
Kennis  

• Automechanica  

• (De)montagetechnieken  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Roestwerende producten  

• Corrosiegevoelige 

componenten  

• Diagnose-apparatuur  

• Geometrie (uitlijnen) 

 

18 De leerling demonteert en monteert de 
juiste onderdelen voor een technische 
keuring na een ongeval. 

 

 1. Hij verwijdert alle beschermingsplaten 

onderaan het voertuig. 

2. Hij verwijdert de eventuele wieldeksels 

en plastieken wielkuipen. 

 

Basiskennis  

• Plaatwerk  

• Richtwerk  

 

Kennis  

• Automechanica  

• (De)montagetechnieken 

19 De leerling doet een algemene controle, 
in functie van de herstelling 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij controleert de werking van alle 

onderdelen. 

2. Hij controleert de plaatsing van alle 

onderdelen. 

3. Hij zorgt ervoor dat er een testrit 

gebeurt, bijvoorbeeld door de mentor.  

 

Basiskennis 

• Auto-elektriciteit 

• Auto-elektronica  

 

Kennis  

• Automechanica  

• Diagnose-apparatuur 

20 De leerling reset het voertuig.  

 1. Hij sluit de diagnoseapparatuur aan. 

2. Hij leest de gegevens van de 

diagnoseapparatuur goed.  

3. Hij regelt voertuigsystemen en reset 

elektronische storingen. 

 

Basiskennis 

• Auto-elektriciteit 

• Auto-elektronica  

 

Kennis  

• Automechanica  

• Diagnose-apparatuur 

   

   

Alle activiteiten situeren zich op beheersingsniveau 2 (volwaardige beheersing). 

   



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


