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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 spuiter carrosserie duaal (specialisatiejaar 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 de collectieve (CBM) 

beschermingsmiddelen zijn. Hij 

gebruikt die correct. 

 

• Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

• Procedures omtrent veiligheid 

en milieu  

• Ergonomie  

• Eigenschappen van de 

gebruikte materialen  

• Kwaliteitsnormen 

• Veiligheidsregels 

• Milieuvoorschriften 

• Ergonomische hef- en 

tiltechnieken 

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap 

2 De leerling gebruikt werkfiches of 
volgt de instructies van een 
verantwoordelijke. 

 

 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 voor de 

fabrikant. 

Basiskennis 

• Bedrijfseigen software  

 
Kennis 

• Constructeursvoorschriften of 

het opzoeken ervan 

3 De leerling bereidt de werkplek en 
het voertuig voor. 

 

 1. Hij gebruikt de werkfiche. 

2. Hij herkent het voertuig. 

3. Hij zorgt ervoor dat het voertuig in 

de werkplek staat. 

4. Hij legt het gereedschap klaar 

bereidt de producten voor. 

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 

• 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 

4 De leerling onderzoekt de zone van 
herstelling en kiest de kleuren. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij bepaalt hoe groot de zone van 

herstelling is. 

2. Hij stelt eventuele uitspuitzones 

vast. 

3. Hij onderzoekt de ondergrond en 

kiest de lakmethode en het 

laksysteem. 

4. Hij gebruikt een kleurenindex, 

kleurendetector en 

kleurendatabank. Zo kiest hij de 

passende kleur voor de 

afwerkingslaag. 

5. Hij kiest voor de grondverf een kleur 

zodat de afwerkingslaag goed dekt. 

6. Hij bepaalt of de kleur van de 

kleurenindex overeenkomt met de 

gemaakte kleur. 

7. Hij kiest de juiste hoeveelheid verf 

of lak. 

8. Hij volgt de regels van de fabrikant. 

Basiskennis 

• Bedrijfseigen software  

• Plaatwerk  

Kennis  

• Kenmerken van verf  

• Kleurmeting  

• Principes van kleurenmenging  

• Kenmerken van oplosmiddelen  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Schilder- en spuittechnieken  

• Lakmethode en laksysteem 

5 De leerling stelt passende kleuren 
samen. 

 

 1. Hij houdt rekening met originele 

referentiepunten, veroudering, 

gevraagde effecten … 

2. Hij gebruikt de mengformules om de 

verf te mengen. 

3. Hij test de kleuren met een staal. 

4. Hij maakt de juiste hoeveelheden 

grondverf en lak. 

5. Hij controleert de temperatuur, 

viscositeit (‘vloeibaarheid’) en de 

zuiverheid van de grondstoffen en 

het materiaal. 

6. Hij filtert de verf met filters. 

7. Hij voegt nieuwe formules en 

basiskleuren toe aan de installatie. 

Zo maakt hij recente kleuren. 

• Kenmerken van verf  

• Schilder- en spuittechnieken  

• Lakmethode en laksysteem  

• Kleurmeting  

• Principes van kleurenmenging  

• Kenmerken van oplosmiddelen  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Verfmenginstallatie 

6 De leerling brengt de verf en de lak 
aan. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 1. Hij controleert de voorbereiding: 

werd de zone geschuurd, ontvet, 

afgekit en afgeplakt? 

2. Hij stelt de verfinstallatie en de 

spuitcabine af. 

3. Hij stoft het voertuig af in de 

spuitcabine. 

4. Hij brengt een grondlaag aan, als 

dat nodig is. 

5. Hij spuit de verf met een 

gelijkmatige en loodrechte 

beweging. 

6. Hij laat de eerste laag lang genoeg 

drogen. 

7. Hij brengt een tweede laag aan als 

de verf droog en uitgedampt is. 

8. Hij kiest een droogtechniek: 

9. Hij laat het voertuig drogen met de 

passende techniek, droogtijd en 

temperatuur. 

10. Hij verwijdert het afplakmateriaal. 

11. Hij poliert uitspuitzones, als dat 

nodig is. 

• Kenmerken van verf  

• Schilder- en spuittechnieken  

• Lakmethode en laksysteem 

• Kleurmeting  

• Principes van kleurenmenging  

• Kenmerken van oplosmiddelen  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten  

• Droogtechnieken  

• Werking en het onderhoud van 

de spuitcabine  

• Werking en het onderhoud van 

de droogoven en andere 

droogtoestellen (bv. IRT) -Spot-

repairtechnieken  

• Afplaktechnieken  

• Interne herstelproces   

• Schuurtechnieken  

• Principes van uitspuitzones 

7 De leerling herstelt spuitfouten.  

 1. Hij controleert de gedroogde lak. 

2. Hij bepaalt de oorzaak van de fout. 

3. Hij schuurt of poliert de spuitfouten. 

4. Hij brengt een nieuwe laag verf of 

lak aan, als dat nodig is. 

Basiskennis 

• Plaatwerk  

Kennis  

• Kenmerken van verf  

• Schilder- en spuittechnieken  

• Lakmethode en laksysteem  

• Kleurmeting  

• Principes van kleurenmenging  

• Kenmerken van oplosmiddelen  

• Regels voor het hanteren van 

giftige producten 

• Interne herstelproces 

• Schuurtechnieken 

• Principes van uitspuitzones 

8 De leerling vult de documenten in en 
informeert zijn verantwoordelijke. 
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Nr Activiteiten Kennis 

 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 of 

het opzoeken ervan 

9 De leerling ordent, onderhoudt en 
poetst de werkzone, 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. 

4. Hij vervangt de filters van de 

spuitcabine regelmatig. 

• Onderhoudsproducten  

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap  

• Schoonmaaktechnieken 

   

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