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Beste lezer

Tijdens de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 heeft Educam in het esf-project
DUAMOTIV ondersteunend materiaal gemaakt voor de scholen die studierichtingen binnen
het studiedomein STEM auto aanbieden. Extra aandacht ging hierbij naar het ontwikkelen
van bruikbare instrumenten voor de duale opleidingen. 

Voor  u  ligt  de  bundel  met  de  projectfiches voor  het  standaardtraject
onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal. We hebben
onderzocht welke projecten kunnen uitgevoerd worden om te helpen de competenties in de
standaardtrajecten te behalen. We hebben de vorm en de inhoud losgekoppeld van de reële
context  aangezien  die  in  elke  school  en  elke  werkplek  anders  is.  De  focus  ligt  op
vaardigheden, onderliggende kennis en aandachtspunten.

Deze  bundel  is  het  resultaat  van  het  overleg  en  het  werk  van  de  vakleraars,
trajectbegeleiders en technisch adviseurs van de vermelde scholen, in samenwerking met
Educam. We hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn. Mochten er fouten in
geslopen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.

We hopen dat dit een welgekomen hulp is voor u allen.

Duamotiv 

Juni 2022 – eerste druk 





Hoe ga je aan de slag met deze bundel? 

Het uitgangspunt van een duale opleiding is het behalen van de competenties die 
beschreven zijn in het standaardtraject van de overheid. Een competentie bestaat uit een 
geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. Bij een duale opleiding gebeurt 
het leren zowel in de school als op de werkplek. Een goede communicatie en afstemming 
tussen de school en de werkplek is cruciaal voor een goede duale opleiding.

Binnen het project DUAMOTIV zijn de standaardtrajecten hertaald
in  eenvoudig  Nederlands  zodat  ze  verstaanbaar  zijn  voor  alle
actoren. Deze versies zijn te downloaden op de website van het
project  (DUAMotiv  |  Educam)  onder  de  rubriek  “Concordantie
standaardtrajecten”. In deze hertaling hebben we de competenties
en indicatoren genummerd. 

Via  de  nummering  in  de  fiche  zie  je  onmiddellijk  aan  welke
competentie(s)  in  de  concordantie  van  de  standaardtrajecten
wordt gewerkt. Veelal zijn de fiches gebouwd rond vaardigheden,
maar de kennis  die vermeld wordt  in het  standaardtraject  moet
steeds onderliggend aan bod komen.  De kenniselementen zijn
steeds afgestemd op de vaardigheden en vakattitudes van de
betref-fende  werkplek.  Sommige  fiches  bevatten  geen
cijfercode(s) wat aangeeft dat er niet aan een competentie uit het
standaardtraject wordt gewerkt. De vakmensen zijn overtuigd dat de thema’s op deze fiches
nochtans een belangrijk element vormen in de opleiding. Neem ze ook mee in de evaluatie,
maar behoudt het evenwicht met de standaardcompetenties.

De fiches zijn een waardevol instrument om het leren mee vorm te geven. We hebben ze
geformuleerd  naar  de leerlingen  toe,  zodat  deze ook kunnen worden  opgenomen in  de
cursus of meegenomen naar de werkgever. Deze fiches alleen zijn geen garantie op een
goede vakopleiding en het behandelen van deze projectfiches behelst zeker niet de
volledige duale opleiding. De vakbekwaamheid van de leraar en de mentor blijft cruciaal in
het leerproces van de jongeren. 

Onderaan elke fiche vind je de leerstofelementen die belangrijk zijn bij  de evaluatie.  We
hebben de beheersingsniveaus aangegeven  met  termen die  herkend en erkend worden
door de mentor en de bedrijfsleider. De termen geven een richting aan het niveau waarop de
competentie is verworven. Hoewel het gaat om ruime begrippen willen we ze verduidelijken.

Starter
De leerling kan de leerinhoud of de vaardigheid herhalen, waarbij de nodige haperingen
en fouten worden gemaakt. Door de handelingen vaak te herhalen en te leren uit de
gemaakte fouten, groeit de leerling. 
Bij een leerling op het niveau starter wordt gefocust op het inslijpen (herhalen) van de
leerinhoud of vaardigheid. 

Lerende
De  leerling  leert  om  regels  en  handelingen  toe  te  passen  in  situaties  waarop  de
leerkracht of mentor expliciet instructie en feedback geeft. 
Bij een leerling op het niveau lerende wordt gefocust op het oplossen van een gegeven
situatie met behulp van een stappenplan.

https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-partners/duamotiv


Vakman
De leerling kan de leerinhoud of de vaardigheid toepassen in situaties die hem onbekend
zijn. De leerling kan de leerinhoud ook aan iemand anders uitleggen. 
Bij een leerling op het niveau vakman wordt gefocust op het leren gebruiken van denk-
stappen of een werkschema.

Expert
De leerling kan helemaal zelfstandig en foutloos werken uitvoeren waaruit blijkt dat hij de
leerinhoud of de vaardigheden in gelijk welke omstandigheden (automatisch) toepast.
Bij een leerling op het niveau expert wordt gefocust op het zelfstandig laten uitvoeren
van (complexe) vaardigheden. 

Het is dus zeker niet zo dat elke leerling voor een bepaalde competentie vertrekt als starter
en eindigt als expert. Vanuit eerder opgedane ervaring kan het goed zijn dat de leerling die
specifieke competentie  beheerst  op het  niveau vakman,  ook  al  is  het  ‘maar’  zijn  eerste
opdracht in het duale leertraject. Het spreekt voor zich dat elke school aan de slag gaat met
deze  beheersingsniveaus  om  ze  te  integreren  in  het  schooleigen  opvolgings-  en
evaluatiesysteem.

Voor een aantal projecten is het niet zinvol om meerdere beheersingsniveaus te formuleren,
vaak is het erop of eronder. We hebben dit aangegeven met ‘OK’ en ‘niet OK’. Deze manier
van kijken  naar  competentie-opvolging  en/of  evaluatie  is  perfect  aanvaardbaar.  Je  moet
uiteraard erop letten dat  je  hiervoor  in  je  schooleigen-evaluatiesysteem de juiste weging
meegeeft binnen de globale evaluatie.

Je kan op de  afdekkingstabel achteraan de bundel lezen in welke mate de concordantie
van het standaardtraject is afgedekt door de bundel projectfiches. Er wordt gewerkt met 3
kleuren. De  groene vakjes verwijzen naar de specifieke competenties die minstens door
één  projectfiche  worden  afgedekt.  De  blauwe  vakjes verwijzen  naar  algemene
competenties: dit zijn competenties die in een groot aantal fiches terugkeren omdat ze de
basis vormen van vele projecten (bijvoorbeeld: hij legt de producten, het gereedschap en het
materiaal klaar).  De  witte vakjes,  tot  slot,  staan voor de competenties die niet  aan bod
komen in de bundel, omdat ze niet in een projectfiche te vervatten zijn.

Veel succes bij het gebruik en reacties zijn altijd welkom op rjanssens@educam.be .

mailto:rjanssens@educam.be
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Standaardtraject

Onderhoudsmecanicien zware
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal

Concordantie competenties in eenvoudige taal

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.

BRON: SODW 2018-2019 Standaardtraject onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- 
en tuinbouw duaal (3de graad bso) - versie MB 

Noot vooraf: We willen duidelijk stellen dat we in deze tekst kiezen voor een genderneutrale 
benadering. Overal waar we hij schrijven, bedoelen we álle mensen zonder onderscheid.

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 
land- en tuinbouw duaal 0



Verantwoording en bronvermelding

Educam heeft binnen het ESF-project DUAMOTIV (looptijd: 1 september 2020 tot 30 juni 
2023) 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.

https://www.wablieft.be/nl


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 hybride

en elektrische voertuigen

Kennis
 Geldende normen en 

procedures voor een keuring 
door de technische controle

 Emissienormen
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Kwaliteitsnormen
 Milieuvoorschriften
 Veiligheidsregels
 Voorschriften rond afval

2 De leerling volgt de instructies van een verantwoordelijke of collega.

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.

Kennis 
 Gebruik van bedrijfseigen 

software
 Materialen, gereedschappen en

machines
 Voertuigtypes

3 De leerling vult de documenten in en informeert de verantwoordelijke.

1. Hij vult de werkfiche in voor de 
facturatie.

2. Hij verwerkt de gegevens digitaal.

Kennis
 Bedrijfseigen software 

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

1. Hij ruimt het gereedschap en de 
grondstoffen op.

2. Hij poetst het gereedschap.
3. Hij ordent en poetst de werkvloer.

Kennis
 Schoonmaken van de 

werkzone, materialen, 
gereedschappen en machines

 Onderhoudsproducten (oliën, 
ontvetters, smeermiddelen, ...)

5 De leerling bereidt het voertuig voor.

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 
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Nr Activiteiten Kennis

1. Hij verplaatst het voertuig naar de 
werkplek.

2. Hij koppelt de machine, het onderdeel 
of het voertuig los.

3. Hij beschermt de binnenkant en 
buitenkant van het voertuig tegen 
schade en vlekken.

4. Hij gebruikt hulpmiddelen om het 
voertuig op te tillen. 

5. Hij maakt de onderdelen van het 
voertuig schoon.

6. Hij gebruikt toestellen om te poetsen.

Kennis
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Reinigen van onderdelen
 Materialen, gereedschappen en

machines
 Onderhoudsproducten (oliën, 

ontvetters, smeermiddelen, ...)
 Schoonmaaktechnieken van 

voertuigen

6 De leerling controleert het voertuig in functie van een onderhoudsbeurt.

1. Hij onderzoekt de onderdelen op 
schade, sleet, lekken …

2. Hij demonteert bepaalde onderdelen 
om andere onderdelen te bereiken.

3. Hij controleert onderdelen van het 
elektrisch systeem:

a) batterij
b) bedrading
c) lichten en signalisatie

4. Hij controleert de bandenspanning. 
5. Hij stelt de bandenspanning af.
6. Hij controleert of de banden niet 

versleten zijn.
7. Hij controleert de wielgeometrie van 

het voertuig.
8. Het controleert de mechanische 

onderdelen:
a) remmen
b) schokdemper

9. Hij controleert het pneumatisch 
systeem.

10. Hij controleert het hydraulisch 
systeem. 

11. Hij controleert het niveau van de 
vloeistoffen. 

12. Hij vult de vloeistoffen bij als dat nodig 
is.

13. Hij vervangt vloeistoffen, zoals 
smeermiddelen en de remvloeistof.

14. Hij vervangt filters.
15. Hij vervangt onderdelen die verslijten:

a) pollenfilters
b) bougies

Basiskennis
 Chassis, wielophanging en

wielgeometrie
 Werking van de transmissie
 Werking van een servo-

stuurinrichting
 Werking van
 klimaatbeheersingssystemen
 Werkingsprincipes van een

elektromotor
 Diagnosetoestel (resetfunctie, 

functies in kader van onderhoud
(vb. vervangen remblokken) en 
foutcodes uitlezen)

 Hydraulica
 Inspuitsystemen
 Koelvloeistoffen
 Ontstekingssystemen
 Pneumatica
 Smeertechnieken en centrale 

smering

Kennis
 Basis hydraulische systemen
 Basis pneumatische systemen
 Gebruik van meettoestellen 

(multimeter, ampèremeterklem, 
drukmeters, …)

 Lezen van hydraulische 
schema’s

 Lezen van pneumatische 
schema’s

 Elektriciteit (toepassing van wet 

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 
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Nr Activiteiten Kennis

16. Hij controleert de temperatuur van de 
luchtstroom aan de ventilatieroosters.
Hij doet dat om de klimaatsysteem te 
testen.

17. Hij gebruikt diagnose-apparatuur.
18. Hij zorgt voor een testrit.

van Ohm, toepassing van wet 
van Pouillet, serie-/ 
parallel-/gemengde 
schakelingen, wet van 
vermogen, 
(elektro)magnetisme, …)

7 De leerling doet kleine reparaties.

1. Hij vervangt:
a) banden
b) wielen

2. Hij herstelt banden.
3. Hij vervangt of herstelt de 

rupsaandrijvingen.
4. Hij brengt een product aan tegen 

corrosie.
5. Hij voert een wielgeometrie uit.
6. Hij profileert banden opnieuw van 

zware bedrijfswagen en vrachtwagens.
7. Hij gebruikt meet- en diagnose-

apparatuur.
8. Hij herstelt en regelt onderdelen van 

het elektrisch systeem:
a) batterij
b) bedrading
c) lichten en signalisatie

9. Hij herstelt of vervangt mechanische 
onderdelen:

a) batterij
b) remplaatjes
c) schokdempers
d) eenvoudige distributieriem

10. Hij herstelt of vervangt pneumatische 
onderdelen. 

11. Hij herstelt of vervangt hydraulische 
onderdelen.

12. Hij herstelt of vervangt 
machineonderdelen.

Basiskennis
 Chassis, wielophanging en 

wielgeometrie
 Werking van de transmissie
 Werking van een servo 

stuurinrichting
 Werking van klimaat-

beheersingssystemen
 Werkingsprincipes van een 

elektromotor
 Diagnosetoestel (resetfunctie, 

functies in kader van onderhoud
(vb. vervangen remblokken) en 
foutcodes uitlezen)

 Hydraulica
 Inspuitsystemen
 Koelvloeistoffen
 Ontstekingssystemen
 Pneumatica
 Smeertechnieken en centrale 

smering

Kennis
 (De)montagetechnieken
 Banden, wielen en 

rupsaandrijvingen
 Borgingstechnieken
 Werkingsprincipes van een 

verbrandingsmotor
 Eenvoudige elektrische 

uitrustingen in AC/DC (circuits, 
wisselstroomgenerator, ...)

 Herprofileringstechnieken
 Basis remsysteem
 Gebruik van meettoestellen 

(multimeter, ampèremeterklem, 
drukmeters, …)

 Lezen van bedradingsschema’s
van elektrische circuits

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 
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Nr Activiteiten Kennis

 Materialen, gereedschappen en
machines

 Elektriciteit (toepassing van wet 
van Ohm, toepassing van wet 
van Pouillet, serie-/ 
parallel-/gemengde 
schakelingen, wet van 
vermogen, (elektro)-
magnetisme, …)

8 De leerling bewerkt onderdelen of past ze aan.

1. Hij last, vijlt, boort… onderdelen.
2. Hij tapt draad.

Basiskennis
 Metaalbewerkingstechnieken: 

vijlen, boren, tappen, draad 
trekken

 Soorten metalen en 
kunststoffen

 Verwarmings- en lastechnieken

9 De leerling monteert simpele digitale systemen, zoals multimedia, plug & 
play, signalisatie.

1. Hij volgt de regels voor de montage 
strikt op.

2. Hij monteert de onderdelen.
3. Hij monteert de digitale systemen.

Kennis
 (De)montagetechnieken
 Basis hydraulische systemen
 Basis pneumatische systemen
 Lezen van bedradingsschema’s

van elektrische circuits
 Lezen van hydraulische 

schema’s
 Lezen van pneumatische 

schema’s

10 De leerling maakt nieuwe en tweedehands voertuigen klaar voor verkoop 
aan de klant.

1. Hij maakt het voertuig rijklaar. Hij 
monteert daarvoor de nodige 
onderdelen.

2. Hij poetst het voertuig aan de 
binnenkant en de buitenkant. 

3. Hij vult de vloeistoffen aan.
4. Hij verhelpt kleine storingen.
5. Hij stelt de bandendruk af.
6. Hij activeert eenvoudige elektronische 

systemen, zoals het alarm, de gps, 
anti-carjacking, audio en video.

7. Hij schakelt de transportmodus uit.

Basiskennis
 Hydraulica
 Pneumatica
 Koelvloeistoffen

Kennis
 (De)montagetechnieken
 Banden, wielen en 

rupsaandrijvingen
 Onderhoudsproducten (oliën, 

ontvetters, smeermiddelen, ...)
 Schoonmaaktechnieken van 
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Nr Activiteiten Kennis

8. Hij verwijdert de bescherming voor het 
transport. 

voertuigen

11 De leerling maakt het voertuig klaar voor een technische keuring.

1. Hij controleert alle zaken zeer goed die
de technische keuring ook controleert.

Kennis
 Geldende normen en 

procedures voor een keuring 
door de technische controle

 Gebruik van meettoestellen 
(multimeter, ampèremeterklem, 
drukmeters, …)

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 
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PF OHM ZB LT 01: Aandacht voor het milieu Algemeen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan werken met aandacht voor 
het milieu.

OHM ZB LT duaal:

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 -1.5 
4.1

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Heb steeds aandacht voor het milieu Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Sla schadelijke producten op in de voorziene vaten 
Plaats het papier en karton in de voorziene container   
Plaats kunststofonderdelen in de voorziene container
Plaats olie- en brandstoffilters in de voorziene container 
Sorteer de accu’s volgens de milieuvoorschriften

3. Controleer je eigen werk:

Is de werkzone proper opgeruimd?
Is alle afval in de juiste container gelegd?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

OK NOK

Correct opslaan van schadelijke producten 

Afval correct opslaan 

Accu’s correct sorteren 



 



PF OMH ZB LT 02: Bedienen van hijsmateriaal Algemeen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan hijsmateriaal bedienen.
OHM ZB LT duaal:

1.6

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Check of er specifieke voorbereidingen 
nodig zijn
Kijk na of het materiaal gekeurd is 

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de hijsband/kettingen op beschadiging
Bevestig de hijsband/ketting 
Bedien de takel en hef de last
Bedien de takel en laat de last zakken op de voorbestemde plaats
Ontkoppel de hijsband/ketting 

3. Controleer je eigen werk:

Ligt de last correct op een voorbestemde plaats?
Ligt de last beveiligd?
Is de last beschadigd tijdens het hijsen?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Bevestigen van het hijsmateriaal

Bedienen van de takel

Neerleggen van de last



 



PF OHM ZB LT 03: Aan- en afkoppelen machines Algemeen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerlingen kan een machine aan- en 
afkoppelen.

OHM ZB LT duaal:

/

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Zorg ervoor dat de tractor sterk genoeg 
is om het werktuig op een veilige manier
te verplaatsen 
Controleer of het juiste werktuig 
aangekoppeld is

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Plaats de tractor recht voor het werktuig 
Plaats de liftlatten onder de juiste aankoppel punten 
Maak de zijdelingse stabilisatoren los 
Plaats de lift omhoog zodat de vanghaken in de aankoppel punten komen en 
vergrendel
Bevestig de topstang aan het werktuig
Regel de topstang bij zodat het aan te koppelen werktuig recht hangt 
Hef het werktuig op met de lift van de tractor 
Zet de zijdelingse stabilisatoren vast 
Koppel de leidingen vast 
Monteer het aangekoppelde werktuig in de werkplaats 
Plaats het gemonteerde werktuig op een vlakke ondergrond en zet de steunpoten 
eronder 
Koppel de leidingen los en plaats deze drukloos 
Maak de topstang los 
Maak de liftlatten los en laat deze zakken 
Verplaats de tractor en breng de lift van de tractor terug naar de rijhoogte 

3. Controleer je eigen werk:

Is het werktuig correct gemonteerd? 
Staat het werktuig stabiel bij het afkoppelen?  
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:



Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Aankoppelen werktuig 

Afkoppelen werktuig



PF OHM ZB LT 04: Controleren van de multiriem Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een controle van een 
multiriem uitvoeren.

OHM ZB LT duaal:

6.1 - 6.2

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Gehoorbescherming
Rookafzuiging (indien nodig)

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Verwijder de nodige beschermkappen
Controleer  op een piepend geluid bij een draaiende motor
Controleer op visueel op schade ( droogtescheuren) bij een stilstaande motor
Controleer  de meelooprollen waar hij over loopt
Controleer de spanningsrol en de riem op spanning
Monteer de beschermkappen
Ruim de gereedschappen en werkplek netjes op

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de beschermkappen juist gedemonteerd en gemonteerd?
Heb ik alle rollen en de riem juist gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren en monteren van 
beschermkappen

Controleren van de rollen en riem



 



PF OHM ZB LT 05: Controleren van de batterij Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een batterij controleren.

OHM ZB LT duaal:

6.3a
7.7 

Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verhinderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak de batterij vrij van stof en vuil
Maak de klemmen en de klemaansluitingen proper
Controleer het vloeistofniveau (indien mogelijk), vul indien nodig bij
Controleer de laadtoestand van de batterij
Kijk of de batterij nog goed vast staat en er geen beschadigingen zijn

Controleer je eigen werk:

Heb ik het juiste vloeistofniveau aangehouden?
Is de laadtoestand van de batterij juist gemeten?
Zitten alle klemmen en bevestigingen vast?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Zuiver maken van borgen en klemmen

Bijvullen van de batterij

Meten van de laadtoestand



 



PF OHM ZB LT 06: Controleren van de bedrading Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de bedrading controleren.
OHM ZB LT duaal:

6.3b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer visueel de bedrading rond de motor 
Controleer visueel de bedrading onder en rond het voertuig 
Controleer de zekering en relaiskast visueel in de motorruimte 

3. Controleer je eigen werk:

Is er zichtbaar schade aan de bedrading of isolatie? 
Is de bedrading nog steeds geborgd in de kabelklemmen? 
Zijn alle zekering en relaiskasten nog in goede staat? 
Zijn de zichtbare massapunten nog proper? 
Is de werkplek netjes achtergelaten? 

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren bedrading rond motor

Controleren bedrading onder voertuig

Controleren zekering en relaiskast



 



PF OHM ZB LT 07: Controleren van de bedrading tussen 
voertuig en aanhangwagens Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een controle uitvoeren van 
de bedrading tussen voertuigen en 
aanhangwagens.

OHM ZB LT duaal:

6.3b - 6.3c

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de stekker op de aanhangwagen en de elektrische aansluitingen op het 
voertuig op visuele schade
Sluit de stekker aan op de aansluiting van het voertuig
Controleer de lichten, knipperlichten en remlichten van de aanhangwagen 
Controleer de bedrading op schade 

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de stekker juist gemonteerd in de aansluiting? 
Heb ik alle lichten gecontroleerd? 
Heb ik de bedrading gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Aansluiten van de stekker

Controleren en herstellen van de lichten

Controleren en herstellen van de bedrading





PF OHM ZB LT 08: Uitmeten van elektrische bedrading aan de 
hand van een V4 meeting 

Onderhoud

Doel van deze opdracht.:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan elektrische bedrading 
uitmeten.

OHM ZB LT duaal:

6.3b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen en 
meetapparatuur
Lees de technische gegevens
Zorg voor een geladen batterij
Reinig batterij en kabelboom

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Bepaal aan de hand van het schema welk onderdeel je wil uitmeten
Bepaal op voorhand het pad voor de V4 meting en welke waarden je wil meten
Duid de waarden aan op het schema 
Meet de bronspanning 
Meet de spanning over de verbruiker
Meet de spanning over beide draden afzonderlijk 
Bepaal aan de hand van de gemeten waarden waar de breuk zich bevindt
Herstel de draadbreuk volgens de geldende normen

3. Controleer je eigen werk:

Waar bevindt zich de storing?
Is de werkplek netjes opgeruimd?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Uitmeten bedrading

Bepaling plaats breuk





PF OHM ZB LT 09: Controleren van lichten en signalisatie Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan lichten en signalisatie 
controleren.

OHM ZB LT duaal::

6.3c

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de werking van de wettelijke verlichting
Controleer de staat van de verlichting
Controleer de werking van de wettelijke signalisatie
Controleer de staat van de signalisatie

3. Controleer je eigen werk:

Werken alle lichten correct?
Is de staat van de verlichting in orde?
Werken alle signalisatie correct?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Controleren werking verlichting

Controleren staat verlichting





PF OHM ZB LT 10: Controleren van de bandenspanning Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de bandenspanning 
controleren.

OHM ZB LT duaal:

6.4 - 6.5 - 6.6

1.Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen 
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zoek de juiste bandenspanning op en hun gewicht dat ze moeten dragen
Controleer de banden op beschadigingen en slijtage
Controleer de bandenspanning
Pas de waarden, indien niet correct, aan

3. Controleer je eigen werk:

Zijn de banden in goede staat?
Staan de banden op de juiste bandenspanning?
Zijn alle gereedschappen opgeruimd?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren van slijtage en beschadiging

Controleren van de bandenspanning

Aanpassen van de bandenspanning



 



PF OHM ZB LT 11: Controleren van de voorasvering Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een voorasvering 
controleren.

OHM ZB LT duaal:

6.8a

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Laat het voertuig warmdraaien
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Rookafzuiging (indien nodig)

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de druk op de stikstofbollen
Controleer membraambreuk bij de stikstofbollen
Controleer of er geen lekkages zijn op de hydraulische componenten
Controleer met behulp van de bediening of je de voorasvering manueel kunt instellen
Maak een testrit en controleer de werking van de voorasvering

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de stikstofbollen en de hydraulische componenten juist gecontroleerd?
Heb ik de werking van de voorasveerring juist gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren van de stikstofbollen 

Controleren hydraulische componenten

Controleren van de voorasvering





PF OHM ZB LT 12: Controleren van de mechanische 
hefinrichting Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de mechanische 
hefinrichting controleren.

OHM ZB LT duaal:

6.1 - 6.8

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de onderdelen van de mechanische hefinrichting op breuken en of speling 
Controleer de hydraulische componenten van de mechanische hefinrichting op lekken 
of speling 
Controleer de werking van de mechanische hefinrichting

3. Controleer je eigen werk:

Is de mechanische hefinrichting juist gecontroleerd?
Is de werking van de mechanische hefinrichting gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren onderdelen van de mechanische hefinrichting

Controleren werking mechanische hefinrichting



 



PF OHM ZB LT 13: Controleren van het hydraulisch 
remsysteem Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een controle uitvoeren op 
het hydraulisch remsysteem.

OHM ZB LT duaal:

6.8b

Opgelet: bij deze fiche hoort checklist OHM ZB LT 13

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Raadpleeg de technische documentatie
Neem de checklist erbij

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de hoofdremcilinder op lekkages
Controleer de remolieleidingen op lekkages en beschadigingen
Controleer het remoliereservoir op lekkages en niveau
Controleer de remoliekoppelingen op slijtage en lekkage
Controleer de remschijven/remblokjes en/of remschoen/remtrommels op slijtage
Controleer de druk bij werking
Controleer de rempedalen en handrem

3. Controleer je eigen werk:

Is het remsysteem visueel in orde?
Is de olie op peil?
Is de druk bij werking in orde?
Is er geen drukverlies?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

OK NOK

Checklist volledig

Steekproef





 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 13: Controleren van het hydraulisch remsysteem  

Controleer de hoofdremcilinder lekken    

 
 
 
 

Controleer de remolieleidingen lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer het remoliereservoir lekken  niveau  

 
 
 
 

Controleer de remoliekoppelingen lekken  slijtage  

 
 
 
 

Controleer de remmen slijtage     

 
 
 
 

Controleer de druk bij werking drukverlies  te laag/te hoog  

 
 
 
 

Controleer het rempedaal staat  werking  

 
 
 
 

Controleer de handrem staat  werking  

 
 
 
 

 



 



PF OHM ZB LT 14: Controleren van het pneumatisch systeem Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een controle uitvoeren op 
het pneumatisch systeem.

OHM ZB LT duaal:

6.9

Opgelet: bij deze fiche hoort checklist OHM ZB LT 14

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Neem de checklist erbij
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de luchtcompressor op lekkage en beschadiging
Controleer de aandrijving van de luchtcompressor op slijtage en beschadiging
Controleer de luchtleidingen op lekkage en beschadiging
Controleer de luchttank op lekkage en beschadiging
Controleer de luchtdroger op lekkage en beschadiging
Controleer de luchtkoppelingen op lekkage en slijtage
Controleer de druk bij werking

3. Controleer je eigen werk:

Is de installatie visueel in orde?
Is de druk in werking in orde?
Is er geen drukverlies?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

OK NOK

Checklist volledig

Steekproef





 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 14: Controleren van het pneumatisch systeem  

Controleer de luchtcompressor lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de aandrijving luchtcompressor slijtage  schade  

 
 
 
 

Controleer de luchttank lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de luchtdroger lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de luchtkoppelingen lekken  slijtage  

 
 
 
 

Controleer de druk bij werking drukverlies  te laag/te hoog  

 
 
 
 

 



 



PF OHM ZB LT 15: Controleren van het hydraulisch systeem Onderhoud

Doel van deze opdracht.:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan op een controle uitvoeren 
op het hydraulisch systeem.

OHM ZB LT duaal:

6.10

Opgelet: bij deze fiche hoort checklist OHM ZB LT 15

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Neem de checklist erbij
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer visueel de hydrauliekpomp op lekkage en beschadiging
Controleer de aandrijving van de hydrauliekpomp op slijtage en beschadiging
Controleer de olieleidingen op lekkage en beschadiging
Controleer het oliereservoir op lekkage en niveau
Controleer de oliekoppelingen op slijtage en lekkage
Controleer de druk bij werking
Controleer de bedieningshendels

3. Controleer je eigen werk:

Is de installatie visueel in orde?
Is de druk in werking in orde?
Is er geen drukverlies?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

OK NOK

Checklist volledig

Steekproef





 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 15: Controleren van het hydraulisch systeem  

Controleer de hydrauliekpomp lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de aandrijving hydrauliekpomp slijtage  schade  

 
 
 
 

Controleer de olieleidingen lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de oliereservoir lekken  niveau  

 
 
 
 

Controleer de oliekoppelingen lekken  slijtage  

 
 
 
 

Controleer de druk bij werking drukverlies  te laag/te hoog  

 
 
 
 

Controleer de bedieningshendels werking  staat  

 
 
 
 

 



 



PF OHM ZB LT 16: Controleren en bijvullen van vloeistoffen Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan vloeistoffen controleren en 
bijvullen.

OHM ZB LT duaal: 

6.11 - 6.12

1.Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak de controleplaatsen (bv schroefdoppen of peilstokken) vrij van vuil en stof
Controleer de niveaus van de vloeistoffen op de peilstokken, in de kijkglaasjes of op 
de verschillende tanks
Vul indien nodig bij met de juiste vloeistof
Sluit de doppen of peilstokken op een correcte manier

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de juiste handleiding en vloeistofgegevens gebruikt?
Heb ik zuiver en netjes gewerkt?
Zitten alle vloeistofniveaus op het juiste niveau?
Zijn alle gereedschappen opgeruimd?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren van de vloeistoffen

Bijvullen van de vloeistoffen





PF OHM ZB LT 17: Controleren en vervangen van vloeistoffen Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan vloeistoffen controleren en 
vervangen. 

OHM ZB LT duaal:

6.13

1.Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2.Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak de controle-, aflaat- en vulplaatsen (bv schroefdoppen of peilstokken) vrij van 
vuil en stof
Laat de nodige vloeistoffen af en berg ze op de juiste plaats
Vul de correcte vloeistoffen bij 
Controleer de niveaus van de vloeistoffen op de peilstok, in de kijkglaasjes of op de 
verschillende tanks
Vul indien nodig bij met de juiste vloeistof
Sluit de dop of peilstok

3.Controleer je eigen werk:

Heb ik de juiste handleiding en vloeistofgegevens gebruikt?
Heb ik zuiver en netjes gewerkt?
Zitten alle vloeistofniveaus op het juiste niveau?
Zijn alle gereedschappen opgeruimd?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Controleren van vloeistoffen

Aflaten van vloeistoffen

Bijvullen van vloeistoffen





PF OHM ZB LT 18: Vervangen van versnellingsbakolie Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de olie van de 
versnellingsbak vervangen.

OHM ZB LT duaal:

6.13

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Plaats het voertuig op een vlakke 
ondergrond
Zet het voertuig indien nodig op de 
hefbrug
Kijk na welke olie en de hoeveelheid er 
word voorgeschreven door de fabrikant

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Demonteer de onderdelen die de bereikbaarheid verminderen
Maak het carter proper
Plaats de olieopvangbak onder het versnellingsbakcarter
Draai de aftapplug los en laat al de olie uit het carter lopen
Monteer de aftapplug met nieuwe dichtingsring
Laat nieuwe olie in de versnellingsbak
Start de motor en controleer op lekkage en de werking
Controleer het olieniveau

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er lekkages?
Schakelt de transmissie vlot in al zijn versnellingen?
Is de olie terug op niveau?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

OK NOK

Aflaten olie

Aanvullen olie

Controleren werking





PF OHM ZB LT 19: Vervangen van een pollenfilter Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een pollenfilter vervangen.
OHM ZB LT duaal:

6.14 - 6.15a

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Verwijder de oude pollenfilter
Reinig het pollenfilterhuis
Plaats de nieuwe pollenfilter in de juiste richting
Sluit alle componenten terug aan
Controleer de doorstroming van de cabinelucht
Sorteer de oude luchtfilter op de juiste manier

3. Controleer je eigen werk:

Is de pollenfilter correct bevestigd?
Zitten alle klemmen en bevestigingen terug vast?
Is de doorstroming van de ventilatielucht in orde? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Demonteren van de pollenfilter

Monteren van de pollenfilter





PF OHM ZB LT 20: Vervangen van bougies Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een bougie vervangen.
OHM ZB LT duaal:

6.15b

1.Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zoek in de handleiding welke bougies je nodig hebt voor het voertuig en het 
aanhaalmoment  
Demonteer de oude bougie
Monteer de nieuwe bougie 
Draai de nieuwe bougie op het opgegeven moment vast
Sluit alles aan
Controleer of de motor loopt
  Sorteer de oude bougies op voorgeschreven manier

3.Controleer je eigen werk:

Heb ik de juiste bougie gekozen en juist bevestigd?
Zitten alle bevestigingen terug vast?
Werkt de motor? 
Heb ik zuiver en netjes gewerkt?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Demonteren van de bougie

Monteren van de bougie

Sorteren van de oude bougie





PF OHM ZB LT 21: Controleren van de temperatuur van de 
luchtstroom aan de ventilatieroosters Onderhoud

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de temperatuur van de 
luchtstroom controleren.

OHM ZB LT duaal:

6.16

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Lees de technische gegevens
Laat het voertuig een tiental minuten 
warmdraaien 
Sluit alle deuren, ramen en motorkap 
van het voertuig

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Rookafzuiging

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zet de airco aan en stel de temperatuur zo koud mogelijk in 
Laat de aanjager ongeveer 2/3 van de snelheid draaien 
Meet de temperaturen aan de verschillende ventilatieroosters 
Vergelijk de metingen met de opgegeven waarden in de technische documentatie

3. Controleer je eigen werk:

Staat de airco aan? 
Zijn alle deuren en ramen gesloten? 
Zijn de gemeten waarden correct? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 OK NOK

Metingen vergelijken met de opgegeven waarden



 



PF OHM ZB LT 22: Demonteren en monteren van banden Banden en wielen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan banden demonteren en 
monteren.

OHM ZB LT duaal:

7.1a

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Reinig het voertuig 
Kijk na wat de montagerichting is van de
band

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Demonteer het wiel van het voertuig
Laat de lucht uit de band door het binnen ventiel te verwijderen met een ventielsleutel
Rol de band in de hieldrukker van de bandenmachine
Pers de hiel van de band langs beide zijden los van de velg
Plaats het wiel vervolgens op de spantafel van de bandenmachine
Kantel de demonteerarm naar het wiel toe
Zorg dat de demonteerschoen tegen de velgrand zit en vergrendel de arm
Hef de buitenste hiel over de demonteerschoen door gebruik van een bandenijzer
Gebruik bandenvet om de handeling te vergemakkelijken
Laat de spantafel 360° met de klok meedraaien 
Herhaal het proces voor de binnenste hiel, kantel de arm en verwijder de band
Neem de nieuwe band en vet de hielen goed in met bandenvet
Kantel de arm en plaats de binnenste hiel op de demonteerschoen 
Laat de spantafel 360° met de klok meedraaien 
Herhaal het proces voor de buitenste hiel
Monteer het binnen ventiel en zet de band op de juiste spanning

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de band juist gemonteerd ?
Staat hij op de juist druk?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert



Demonteren van de band

Monteren van de band



PF OHM ZB LT 23: Demonteren en monteren van wielen Banden en wielen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan wielen demonteren en 
monteren.

OHM ZB LT duaal:

7.1b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Reinig het voertuig
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Hef de machine met het juiste hefwerktuig op zodat het wiel net van de bodem is
Schuif de bandenkar onder het wiel en klem deze een beetje
Maak de bouten los met de slagmoersleutel
Hef het wiel met de bandenkar en rij het wiel weg van het voertuig
Neem met behulp van de bandenkar het andere wiel en zet het op de as
Schuif het wiel voorzichtig over de draadstangen en doe wat vet op de stangen
Draai de moeren vast met een slagmoersleutel en als laatste met een momentsleutel
Laat het voertuig terug zakken

3. Controleer je eigen werk:

Zijn alle moeren goed vastgezet?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van de wielen

Monteren van de wielen





PF OHM ZB LT 24: Herstellen van een band Banden en wielen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een band van een voertuig 
herstellen.

OHM ZB LT duaal:

7.2

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Reinig de machine 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Demonteer het wiel (indien nog gemonteerd)
Controleer de bandschade 
Demonteer de band
Controleer de schade in de band
Herstel de band volgens de procedure
Monteer de band
Zet de band op druk
Controleer de herstelling
Controleer de onbalans
Monteer het wiel correct

3. Controleer je eigen werk:

Is de herstelling goed uitgevoerd?
Staat de band op de correcte spanning?
Is de herstelling gecontroleerd?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Herstellen band

Controleren herstelling





PF OHM ZB LT 25: Vervangen van een rupsband Banden en wielen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een rupsband vervangen.
OHM ZB LT duaal:

7.3

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Reinig het voertuig
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Plaats het voertuig op de hefbrug of neem pot-schaarkrik zodat de rupsband vrij kan 
bewegen
Verwijder de vetnippel uit de vetcilinder
Schuif het loopwiel in
Laat het voertuig zakken tot de rupsband net de grond raakt
Verwijder de rupsband
Controleer alle vrijgekomen onderdelen en vervang bij slijtage of defect
Plaats een nieuwe rupsband
Monteer de vetnippel terug in de vetcilinder
Breng de rupsband op spanning

3. Controleer je eigen werk:

Zijn alle onderdelen in orde?
Is de rupsband correct gemonteerd?
Is de spanning op de rupsband correct?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren rupsband

Monteren rupsband

Controleren onderdelen





PF OHM ZB LT 26: Uitlijnen van een voertuig Wielgeometrie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een voertuig uitlijnen.

OHM ZB LT duaal:

6.7
7.5 - 7.7

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Controleer de voorschriften van de 
fabrikant
Controleer of er specifieke 
voorbereidingen nodig zijn
Zet het voertuig op een nette vlakke 
ondergrond
Breng de wielen in rechtuit positie

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Breng de banden op de juiste spanning
Monteer de nodige uitlijnapparatuur op de wielen  
Monteer de nodige uitlijnapparatuur voor het voertuig
Regel de wielen indien nodig bij aan de hand van de spoorstangen
Controleer of de wielen goed uitgelijnd zijn en zet alles terug vast

3. Controleer je eigen werk:

Zijn de onderdelen voor het uitlijnen juist gemonteerd?
Zijn de waardes juist afgelezen?
Zijn de spoorstangen terug vast gezet? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Plaatsen apparatuur voor uitlijning

Uitlijnen van de wielen

Controleren van de uitlijning





PF OHM ZB LT 27: Herprofileren van de banden Banden en wielen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de banden van een voertuig
herprofileren.

OHM ZB LT duaal:

7.6

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Reinig het voertuig
Lees de technische gegevens
Check of er specifieke voorbereidingen 
nodig zijn
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Demonteer het wiel (indien nog gemonteerd)
Controleer op bandschade 
Controleer of de band geschikt is voor herprofilering
Meet de maximale herprofileringsdiepte van de hoofdgroef
Stel de uitsnijmachine in naargelang de herprofileringsdiepte
Herprofileer nauwkeurig het reeds bestaande profiel van de band
Controleer de herstelling
Controleer de onbalans
Monteer de band correct

3. Controleer je eigen werk:

Is de herstelling goed uitgevoerd?
Staat de band op de correcte spanning?
Is de herprofilering gecontroleerd?
Is het voertuig netjes afgeleverd?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Meten diepte

Instellen machine



Herprofileren van de band

Controleren herstelling



PF OHM ZB LT 28: Vervangen van een batterij Reparatie 

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerlingen kan een batterij vervangen op
een voertuig.

OHM ZB LT duaal:

7.8a - 7.9a

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens  
Zoek waar de batterij zich bevindt in het
voertuig

Werkpak
Latex handschoenen  
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer of het startvermogen en de capaciteit van de oude en nieuwe batterij 
overeenkomen 
Controleer of de batterijpolen aan de juiste kant zitten en dat het formaat van de polen 
dezelfde zijn 
Controleer of de afmetingen van de batterij dezelfde zijn 
Maak de minkant los 
Maak de pluskant los 
Maak de houder los 
Haal de batterij uit het voertuig
Plaats de nieuwe batterij en markeer deze met de datum
Maak de min- en de plusklemmen proper of vervang deze indien nodig 
Breng batterijvet of kopervet aan op de polen
Koppel de pluskant aan de batterij
Koppel de minkant aan de batterij
Maak de houder vast 
Controleer alle aansluitingen
Sorteer de oude batterij volgens de milieurichtlijnen

3. Controleer je eigen werk:

Staat alles goed vast? 
Hangt de bekabeling terug op de juiste manier? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van de batterij



Reinigen klemmen 

Monteren en markeren batterij

Batterij sorteren volgens de voorschriften



PF OHM ZB LT 29: Herstellen van bedrading Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan bedrading herstellen.
OHM ZB LT duaal:

7.8b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak de plaats rond de draadbreuk bereikbaar
Volg de procedure van de fabrikant voor het herstellen van bedrading
Isoleer na de herstelling de bedrading
Maak de bedrading terug vast op de originele plaatsen 
Controleer de werking

3. Controleer je eigen werk:

Is de herstelling veilig afgewerkt? 
Zit te bedrading terug vast op de bevestigingspunten?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Herstellen draadbreuk

Controleren werking



 



PF OHM ZB LT 30: Vervangen van bedrading Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de bedrading vervangen.
OHM ZB LT duaal:

7.8b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Koppel de connectoren los
Maak de bedrading los van de bevestigingspunten
Verwijder de kabelboom
Monteer de nieuwe kabelboom
Maak de bedrading terug vast 
Koppel de connectoren aan
Controleer de werking

3. Controleer je eigen werk:

Zijn alle connectoren aangesloten
Zit te bedrading terug vast op de bevestigingspunten?
Is de werkplek netjes achtergelaten? 

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Vervangen bedrading

Controleren werking



 



PF OHM ZB LT 31: Vervangen van lichten en signalisatie Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan lichten en signalisatie 
vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.8c

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Lees de technische gegevens
Demonteer de nodige onderdelen die 
de bereikbaarheid verhinderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Demonteer de stekkers 
Demonteer het lichtblok (indien nodig) 
Demonteer eventueel houders of afsluitdeksels 
Demonteer het defecte onderdeel 
Controleer het defecte onderdeel
Vervang het defecte onderdeel 
Monteer houders of afsluitdeksels en controleer de dichting
Monteer het lichtblok 
Monteer de stekkers  
Monteer de omliggende onderdelen
Controleer de werking

3. Controleer je eigen werk:

Werkt het defecte onderdeel correct? 
Zijn de afsluitdeksels correct geplaatst? 
Zijn alle dichtingen terug correct geplaatst. 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren verlichting/signalisatie 

Monteren verlichting/signalisatie

Controleren werking





PF OHM ZB LT 32: Afstellen van de verlichting Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de verlichting van een 
voertuig afstellen.

OHM ZB LT duaal:

7.8c

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Controleer de voorschriften van de 
fabrikant
Controleer of er specifieke 
voorbereidingen nodig zijn
Zet het voertuig op een vlakke 
ondergrond

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Breng de wielen in rechtuit positie
Breng de banden op de juiste spanning
Controleer de werking en de staat van de verlichting en herstel/vervang indien nodig
Plaats de hoogteregeling van de lichten op het standaardniveau
Plaats en kalibreer het lichtregelapparaat correct voor het voertuig
Zet de verlichting aan
Stel de verlichting af volgens de richtlijnen
Controleer de lichtsterkte

3. Controleer je eigen werk:

Is de afstelling van de lichten correct?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Controleren werking lichten

Plaatsen en kalibreren lichtregelapparaat

Afstellen lichten





PF OHM ZB LT 33: Vervangen van de multiriem Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een multiriem vervangen.
OHM ZB LT duaal:

7.9

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Kies de juiste riem voor de juiste 
toepassing en grootte

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Verwijder de nodige beschermkappen
Noteer de juiste omloop van de riem over alle rollen of maak een foto
Ontspan de spanningsrol en vervang deze indien nodig
Demonteer de multiriem
Monteer de multiriem op de juiste omloop over de rollen
Span de multiriem terug op en controleer op de juist ligging over de rollen
Monteer de beschermkappen

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de beschermkappen juist gedemonteerd en gemonteerd?
Heb ik de multiriem op de juiste manier vervangen? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van beschermkappen

Demonteren van de multiriem

Monteren van de multiriem

Monteren van beschermkappen





PF OHM ZB LT 34: Vervangen van de onderdelen van de 
stuurinrichting Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de onderdelen van de 
stuurinrichting vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.5 - 7.9

1. Bereid volgende dingen voor: Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2.Voer volgende werkzaamheden uit:

 Kijk na welke onderdelen van de stuurinrichting versleten zijn
Neem de pot- of schaarkrik en hef de as van het voertuig
Demonteer het versleten onderdeel
Monteer het nieuwe onderdeel
Voer een wieluitlijning uit ter controle 

3.Controleer je eigen werk:

Heb ik de juiste onderdelen gekozen en juist bevestigd?
Zitten alle bevestigingen terug vast?
Staan de wielen op de juiste plaats? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren onderdelen stuurinrichting

Monteren onderdelen stuurinrichting

Uitvoeren wieluitlijning





PF OHM ZB LT 35: Afstellen van het remsysteem Reparatie 

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan het remsysteem afstellen.
OHM ZB LT duaal:

7.9

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Zet het voertuig op een vlakke 
ondergrond 
Controleer of er specifieke 
voorbereidingen nodig zijn

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de slag van het rempedaal
Indien nodig maak de contramoer van de stelschroef los
Stel de stelschroef bij om een remslag te verkrijgen zoals voorgeschreven
Controleer de remslag en de beremming van het voertuig
Zet de contramoer terug vast

3. Controleer je eigen werk:

Is de afstelling van de remmen correct?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Afstellen remmen

Controleren werking remmen



 



PF OHM ZB LT 36: Vervangen van remblokken (hydraulisch) Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de remblokken (hydraulisch)
van het voertuig vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.9b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Neem de pot- of schaarkrik en hef het 
voertuig
Verwijder de wielen

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Reinig het remsysteem
Demonteer de remklauw volgens de juiste procedure
Controleer de dikte van de remschijf
Verwijder de remblokken
Duw de remzuiger(s) terug in de remklauw 
Controleer de staat van het remsysteem
Controleer en herstel indien nodig de geleiding bij zwevend remzadel
Plaats de nieuwe remblokken 
Monteer de remklauw
Bedien het rempedaal een paar keer en voer indien nodig een remtest uit
Controleer het vloeistofpeil van de remmen

3. Controleer je eigen werk:

Is er voldoende remdruk?
Zijn de remschijven vetvrij?
Werken de remmen naar behoren?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Induwen van de remzuiger

Vaststellen van lekkage

Vaststellen minimale dikte remschijf



Plaatsen nieuwe remblokken

Monteren remklauwen

Remvloeistof controleren op kwaliteit en 
niveau

Remsysteem werkt correct



PF OHM ZB LT 37: Vervangen van remschoenen (hydraulisch) Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de remschoenen 
(hydraulisch) van het voertuig vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.9b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Neem de pot- of schaarkrik en hef het 
voertuig
Verwijder de wielen

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zet indien nodig de handrem af
Demonteer de remtrommel 
Reinig de remonderdelen
Verwijder de remschoenen en regeling
Controleer de ankerplaat op slijtage
Controleer (en vervang indien nodig) de remcilinder
Plaats de nieuwe remschoenkit
Controleer de remtrommel
Stel de remschoenen af
Plaats de remtrommel en controleer de afstelling
Bedien het rempedaal (en handrem) een paar keer
Controleer het remcircuit op lekken
Voer een remtest uit

3. Controleer je eigen werk:

Zijn de remonderdelen proper?
Is de remtrommel nog goed?
Zijn alle remonderdelen correct gemonteerd?
Draaien de wielen nog soepel rond?
Is de afstelling van de handrem goed?
Is de remtest goed?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert



Demonteren remtrommel

Reinigen remonderdelen

Demonteren remschoenen/regeling

Monteren remschoenen/regeling

Afstellen remschoenen

Monteren remtrommel



PF OHM ZB LT 38: Vervangen van remschoenen 
(pneumatisch) Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de remschoenen 
(pneumatisch) van het voertuig vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.9b

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Neem de pot- of schaarkrik en hef het 
voertuig
Verwijder de wielen

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen
Rookafzuiging (indien nodig)

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zet het remsysteem op druk
Demonteer de remtrommel 
Reinig de remonderdelen
Verwijder de remschoenen en regeling
Controleer de ankerplaat op slijtage
Plaats de nieuwe remschoenkit
Controleer de remtrommel
Stel de remschoenen af
Plaats de remtrommel en controleer de afstelling
Zet het remsysteem druk loos en start het voertuig
Bedien het rempedaal (en handrem) een paar keer
Controleer het remcircuit op lekken
Voer een remtest uit

3. Controleer je eigen werk:

Zijn de remonderdelen proper?
Is de remtrommel nog goed?
Zijn alle remonderdelen correct gemonteerd?
Draaien de wielen nog soepel rond?
Is de remtest goed?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert



Demonteren remtrommel

Reinigen remonderdelen

Demonteren remschoenen/regeling

Monteren remschoenen/regeling

Afstellen remschoenen

Monteren remtrommel



PF OHM ZB LT 39: Vervangen van schokdempers Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan schokdempers vervangen.
OHM ZB LT duaal:

7.9c

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Neem de pot- of schaarkrik en hef het voertuig
Demonteer de wielen
Ondersteun indien nodig de as
Maak de schokdemper los
Monteer de nieuwe schokdemper correct volgens de procedure
Monteer de wielen volgende de juiste voorschriften

3. Controleer je eigen werk:

Is de schokdemper correct geplaatst?
Is het voertuig afleveringsklaar? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Wielen demonteren

Schokdemper losmaken

Monteren schokdemper

Wielen monteren



 



PF OHM ZB LT 40: Vervangen van een distributie Reparatie 

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een distributie van een 
voertuig vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.9d

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Verwijder de onderdelen die de 
bereikbaarheid verhinderen

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen
Rookafzuiging

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zet de motor op de merktekens
Plaats het blokkeergereedschap
Demonteer de oude distributie
Controleer de waterpomp en vervang indien nodig of voorgeschreven
Plaats de nieuwe distributiekit
Verwijderen blokkeergereedschap
Controleer de spanning en de merktekens
Monteer de verwijderde onderdelen
Vul de vloeistoffen bij en ontlucht indien nodig
Laat de motor proefdraaien

3. Controleer je eigen werk:

Werkt de motor correct?  
Zijn er geen foutmeldingen?
Is het koelvloeistofniveau correct?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Motor op merktekens plaatsen

Motor op blokkeergereedschap plaatsen

Controleren waterpomp



Monteren distributiekit 

Afstellen distributiekit



PF OHM ZB LT 41: Vervangen van pneumatische onderdelen Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan pneumatische onderdelen 
vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.10

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer en zoek de defecte pneumatische onderdelen
Vervang de pneumatische onderdelen
Controleer de werking, ook bij vollast
Monteer de verwijderde onderdelen

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de onderdelen juist gedemonteerd en gemonteerd?
Heb ik de pneumatische onderdelen op de juiste manier vervangen? 
Heb ik de werking goed gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van de onderdelen

Monteren van de onderdelen

Controleren van de werking



 



PF OHM ZB LT 42: Vervangen van hydraulische onderdelen Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan hydraulische onderdelen 
vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.11

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen 

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de hydraulische onderdelen
Vervang de hydraulische onderdelen
Controleer de werking, ook op vollast
Monteer de verwijderde onderdelen

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de onderdelen juist gedemonteerd en gemonteerd?
Heb ik de hydraulische onderdelen op de juiste manier vervangen? 
Heb ik de werking goed gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van onderdelen

Monteren van onderdelen

Controleren werking



 



PF OHM ZB LT 43: Persen van hydraulische leidingen Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een hydraulische leiding 
persen. 

OHM ZB LT duaal:

7.11

1. Bereid volgende dingen voor: Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak de leiding proper 
Lees de juiste diameter en type af op de oude leiding 
Meet de lengte op van de oude leiding 
Snij de nieuwe leiding af op de juiste lengte 
Plaats de pershulzen op de nieuwe leiding 
Smeer de koppelingen in met montagevet 
Steek de koppelingen in de nieuwe leiding en zet deze vast
Steek de leiding in de persmachine en pers de huls

3. Controleer je eigen werk:

Past de nieuwe leiding?  
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Juiste maat leiding snijden

Plaatsen pershulzen

Plaatsen koppelingen 

Persen van de huls 





PF OHM ZB LT 44: Vervangen van de onderdelen van de 
mechanische hefinrichting Reparatie

Doel van deze opdracht.:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan de onderdelen van de 
mechanische hefinrichting vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.12

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de onderdelen van de mechanische hefinrichting
Vervang de onderdelen
Controleer de werking
Monteer de verwijderde onderdelen 

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik de onderdelen juist gedemonteerd?
Heb ik de onderdelen van de mechanische hefinrichting op de juiste manier 
vervangen? 
Heb ik de onderdelen juist gemonteerd?
Heb ik de werking goed gecontroleerd? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren van onderdelen

Monteren van onderdelen

Controleren werking





PF OHM ZB LT 45: Vervangen van de onderdelen van het 
koelsysteem Reparatie

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een onderdeel van het 
koelsysteem vervangen.

OHM ZB LT duaal:

7.12

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Lees de technische gegevens
Demonteer de onderdelen die de 
bereikbaarheid verminderen
Laat de motor afkoelen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Verwijder de koelvloeistof
Verwijder het te vervangen onderdeel
Plaats het nieuwe onderdeel
Vul de koelvloeistof bij
Ontlucht het koelsysteem
Controleer op lekkage
Laat de motor draaien tot bedrijfstemperatuur en controleer de werking

3. Controleer je eigen werk:

Is de koelvloeistof terug op niveau?
Zijn er lekkages?
Blijft de motor op bedrijfstemperatuur?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Demonteren onderdeel

Monteren onderdeel

Controleren werking motor





PF OHM ZB LT 46: Lassen MIG/MAG
Bewerking
onderdelen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan een MIG/MAG las 
aanbrengen.

OHM ZB LT duaal:

8.1
7.4

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Verwijder de lak
Verwijder alle bekleding en ander 
brandbaar materiaal

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Lashelm
Lashandschoenen
Lasmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Koppel de batterij af en of plaats piekspanningsbeveiliging
Stel het lastoestel correct in
Sluit de massaklem aan
Fixeer het onderdeel
Breng een correcte MIG/MAG kettinglas aan
Breng corrosie werend product aan
Koppel de batterij aan
Monteer de verwijderde onderdelen

3. Controleer je eigen werk:

Is de MIG/MAG kettinglas voldoende afgewerkt voor de volgende stap? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Instellen MIG/MAG lastoestel

Massaklem aansluiten

Fixeren van het onderdeel



Correcte MIG/MAG kettinglas



PF OHM ZB LT 47: Draad tappen
Bewerking
onderdelen

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan draad tappen.
OHM ZB LT duaal:

8.2

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid en
die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen 
Bepaal waar de schroef of bout moet 
komen
Bepaal welke schroef of bout je wil 
gebruiken
Meet de maat van de schroef of bout op
Kies de juiste tapset 
Raadpleeg de maattabel en kies de 
juiste boor

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Duid de plek aan waar de schroefdraad getapt moet worden
Boor een gat in het object 
Plaats 1 tap vervolgens volledig haaks op het object waarin je de schroefdraad wilt 
tappen
Draai de tap nu voorzichtig in het boorgat
Na elke kwartslag vooruit, draai je de tap even een stukje terug
Draai de tap na elke centimeter even volledig uit het boorgat, om ophoping van gruis 
te vermijden
Gebruik eventueel snijolie om het proces te vereenvoudigen
Herhaal bovenstaande stappen met tap 2 (en eventueel 3)
Haal al het gruis uit het boorgat
Controleer de schroefdraad door de schroef of bout in te draaien 

3. Controleer je eigen werk:

Laat de schroef of bout zich goed indraaien?
Laat de schroef of bout zich er volledig indraaien?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert



Boren gat

Tappen schroefdraad

Controleren schroefdraad



 

 

PF OHM ZB LT 48: Monteren van onderdelen en accessoires Accessoires 

Doel van deze opdracht.: 
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject: 

De leerling kan onderdelen en/of 
accessoires monteren. 

OHM ZB LT duaal: 

9.1 - 9.2 - 9.3 
10.1 - 10.6 

1. Bereid volgende dingen voor:  
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers: 

 Kies het juiste gereedschap 
 Lees de technische gegevens 
 Demonteer de onderdelen die de 

bereikbaarheid verminderen 

 Werkpak 
 Werkhandschoenen 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Monteer de onderdelen en/of accessoires 
 Initialiseer de accessoires (indien vereist) 
 Controleer de werking van de onderdelen en/of accessoires 

3. Controleer je eigen werk: 

 Heb ik de onderdelen en/of accessoires juist gemonteerd? 
 Heb ik de werking gecontroleerd?  
 Is de werkplek netjes achtergelaten? 

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou: 

Ik heb extra aandacht voor: 

 
 
 

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd: 

  Starter Lerende Vakman Expert 

Monteren onderdelen en/of accessoires     

Initialiseren accessoires      

Controleren werking onderdelen en/of 
accessoires 

    

 

 



 

 

 

 

 

 



PF OHM ZB LT 49: Wassen van een voertuig (binnen en 
buiten)

Voertuig
klaarmaken

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerlingen kan een voertuig wassen aan 
de binnenkant en buitenkant.

OHM ZB LT duaal:

10.2
5.6

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Kies de juiste wasproducten
Verzeker dat het voertuig en alle ruiten 
gesloten zijn

Werkpak
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Zet het voertuig op de was rooster
Spuit het voertuig af met de hogedrukreiniger om het meeste vuil te verwijderen
Schuim het voertuig in en laat even intrekken, was het indien nodig met de hand
Spuit het voertuig af met de hogedrukreiniger
Droog het voertuig
Verwijder al het los liggend materiaal in de cabine en ruim alles netjes op
Stofzuig de cabine en poets de cabine met een vochtige doek
Maak de ruiten en spiegels zuiver

3. Controleer je eigen werk:

Is het voertuig volledig proper?
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Wassen buitenkant

Opruimen cabine

Reinigen binnenkant





PF OHM ZB LT 50: Nieuw voertuig in dienst stellen
Voertuig

klaarmaken 

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerlingen kan een voertuig in ontvangst
nemen en controleren. 

OHM ZB LT duaal:

6.18
10.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5 - 10.7 - 10.8

1. Bereid volgende dingen voor: 
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies het juiste gereedschap
Zet het voertuig op een nette 
ondergrond in de werkplaats
Overloop de staat van aankomst die de 
producent van de machine voorschrijft
Controleer of de transportbeveiliging, 
ingeschakeld of verwijderd dient te 
worden

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer de transportdocumenten en vul de staat van aankomst in
Controleer of de transportverpakking in goede staat is 
Controleer het type en serienummer van het voertuig
Verwijder de transportverpakking 
Maak overzichtsfoto’s van het nieuwe voertuig
Controleer of het voertuig lekken heeft en maak indien nodig foto’s
Controleer of alle bouten en moeren aanwezig zijn en vast staan 
Controleer alle vloeistoffen 
Controleer de bandenspanning
Lees indien nodig het voertuig uit met een diagnosetoestel 
Maak foto’s van eventuele gebreken en beschadigingen 
Smeer het voertuig door met een vetspuit 
Controleer de werking van het voertuig en alle aanwezige functies
Breng eventueel stickers aan voor onderhoud en stickers van het bedrijf dat het 
voertuig verkoopt 
Spuit het voertuig af en maak deze droog

3. Controleer je eigen werk:

Heb ik alle controles uitgevoerd?
Is het voertuig vrij van beschadigingen? 
Zijn er geen lekken aanwezig? 
Staat alles goed vast?
Werken alle functies van het voertuig? 
Is het voertuig klaar voor levering? 
Is de werkplek netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:



Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

 Starter Lerende Vakman Expert

Invullen staat van aankomst 

Overzichtsfoto’s nemen

Controleren op gebreken 

Smeren van het voertuig

Wassen van het voertuig



PF OHM ZB LT 51: Klaarmaken van een voertuig voor technische
keuring

Technische
keuring

Doel van deze opdracht:
Met deze opdracht werk je aan volgende 
competenties uit je traject:

De leerling kan het voertuig klaar maken 
voor de technische keuring.

OHM ZB LT duaal:

11.1

Opgelet: bij deze fiche hoort checklist OHM ZB LT 51

1. Bereid volgende dingen voor:
Deze uitrusting zorgt voor jouw veiligheid 
en die van je medewerkers:

Kies de juiste gereedschappen
Checklist toevoegen

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Controleer alle boorddocumenten
Controleer de remmen visueel op slijtage en beschadiging
Controleer de uitlaatlijn op schade en lekken
Controleer de schokdempers visueel op lekken en schade
Controleer de ophangingsonderdelen visueel op schade
Controleer de stuurinrichtingsonderdelen op slijtage en schade
Controleer het koelsysteem visueel op lekken en schade
Controleer de motor visueel op schade en lekkage
Controleer het koetswerk visueel op schade
Controleer de bandenstaat
Controleer de verlichting op werking
Controleer de signalisatie op werking
Controleer de verlichting op afstelling
Controleer de wettelijke veiligheidskit
Controleer de ruiten op schade
Controleer de portieren op openen en sluiten
Controleer de ruitenwissers en ruitenvloeistof
Controleer de gordels
Controleer het chassisnummer
Controleer op foutmeldingen op het dashboard

3. Controleer je eigen werk:

Zijn alle controles uitgevoerd?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:



Deze elementen van de opdracht worden geëvalueerd:

Starter Lerende Vakman Expert

Afstellen lichten

Uitvoeren controles



 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 51: Klaarmaken voertuig voor technische keuring  

Controleer de boorddocumenten     

 
 
 
 

Controleer de remmen slijtage  schade  

 
 
 
 

Controleer de uitlaatlijn lekken   schade  

 
 
 
 

Controleer de schokdempers lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de ophangingsonderdelen slijtage   schade  

 
 
 
 

Controleer de stuurinrichtingsonderdelen slijtage  schade  

 
 
 
 

Controleer het koelsysteem lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer de motor lekken  schade  

 
 
 
 

Controleer het koetswerk schade    

 
 
 
 

 



 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 51: Klaarmaken voertuig voor technische keuring  

Controleer de banden slijtage  schade  

 
 
 
 

Controleer de verlichting      

 
 
 
 

Controleer de signalisatie     

 
 
 
 

Controleer de afstelling van de verlichting     

 
 
 
 

Controleer de wettelijke veiligheidskit     

 
 
 
 

Controleer de ruiten schade    

 
 
 
 

 

  



 

Checklist onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal 

OHM ZB LT 51: Klaarmaken voertuig voor technische keuring  

Controleer de portieren openen  sluiten  

 
 
 
 

Controleer de ruitenwissers     

 
 
 
 

Controleer de ruitensproeiers     

 
 
 
 

Controleer de gordels     

 
 
 
 

Controleer het chassisnummer      

 
 
 
 

Controleer op foutmeldingen dashboard     

 
 
 
 

 



 



Deel 3
Afdekkingstabel
competenties

3
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