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Beste lezer

Tijdens  de  schooljaren  2020-2021  tot  2022-2023  heeft  Educam  in  het  esf-project
DUAMOTIV ondersteunend  materiaal  gemaakt  voor  de  scholen  die  studierichtingen
carrosserie of automechanica 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  spuiter carrosserie
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, 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 2021 – eerste druk
Mei 2022 – tweede 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 het standaardtraject 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  de  vakattitudes  van  de
betreffende  werkplek.  Sommige  fiches  bevatten  geen  cijfer-
code(s)  wat  aangeeft  dat  er  niet  aan  een  competentie  uit  het
standaard-traject 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
denkstappen 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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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 koetswerk 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Verantwoording 
 

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
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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. 

Kennis  

• 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 

Kennis  

• Voertuigtypes  

• Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

• Procedures omtrent veiligheid 

en milieu  

• Ergonomie  

• Eigenschappen van de 

gebruikte materialen  

• Eigenschappen van de te 

bewerken materialen  

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap  
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Nr Activiteiten Kennis 

• Kwaliteitsnormen 

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

 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. 

Kennis  

• 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. 



 

Concordantie competenties Spuiter carrosserie duaal 5 

 

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. 

Kennis  

• 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. 

 1. Hij gebruikt de software van het 

bedrijf. 
Basiskennis 
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Nr Activiteiten Kennis 

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. 

• 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. 

Kennis  

• Onderhoudsproducten  

• Gebruik van apparatuur en 

gereedschap  

• Schoonmaaktechnieken 

   

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

Spuiter duaal:

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 1.5

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 verf- en plamuurblikken in de voorziene container
Vervang de filters van de spuitcabine en voorbereidingszone op tijd 
Regel de druk van het spuitpistool volgens de voorschriften van de fabrikant

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:

Starter Lerende Vakman Expert

Correct opslaan van schadelijke producten

Afval correct opslaan

Druk spuitpistool correct regelen

Filters spuitcabine tijdig vervangen



 



PF SP 02: Voorbereiden van een uitspuitzone Spuiter

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

De leerlingen kan een uitspuitzone 
voorbereiden.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

13.8 4.1 - 4.2

6.1 - 6.11

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

Kies de juiste gereedschappen Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Schuur fijn met een droge P800
Schuur fijn met een vochtige P3000 
Werk het grijze matje eventueel af met ontvetter op de randen
Polijst de overgangszones en het bestaande vernis
Plak ongeveer 30 cm van de uitspuitzone af met papier of afplakfolie

3. Controleer je eigen werk:

Is het onderdeel 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

Fijn schuren met droog P800

Fijn schuren met P3000 vochtig

Afwerken grijs matje



Polijsten van de overgangszones

Afplakken uitspuitzone



PF SP 03: Afplakken voor het spuiten van grondverf Voorbewerker

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

De leerling kan het carrosserieonderdeel 
afplakken voor het spuiten van grondverf.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

2.5
10.13
13.1 -13.2

6.1

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

Kies de juiste gereedschappen
Maak het onderdeel stof-en vetvrij
Kies de juiste afplakmethode

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Latex handschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Blaas het onderdeel af
Ontvet het onderdeel
Plak het onderdeel af, zoveel mogelijk op de randjes en karakterlijnen.
Controleer of er ruim genoeg is afgeplakt
Scherm de wagen af met afplakpapier of plastiekfolie

3. Controleer je eigen werk:

Is het onderdeel correct afgeplakt?
Is het onderdeel 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

Afblazen van het onderdeel

Ontvetten van het onderdeel



Afplakken van het onderdeel

Wagen afschermen 



PF SP 04: Aanmaken en aanbrengen grondverf Voorbewerker

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

De leerling kan grondverf aanmaken en 
aanbrengen.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

13.3 - 13.4 - 13.5 - 
13.6 - 13.7

4.5 - 4.6 - 4.7

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de hoeveelheid grondverf en de 
juiste tint

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas correct af en gebruik een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de grondverf aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de uitdamptijden tussen de lagen
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijd

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitgereedschap gereinigd?
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



Onderdeel ontvetten

Stofvrij maken 

Gebruiken kleefdoek

Verfproducten aanmaken

Grondverf aanbrengen

Droogtechniek toepassen

Droogtijd respecteren



PF SP 05: Aanmaken en aanbrengen grondverf UV Voorbewerker

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

De leerling kan UV grondverf aanmaken en
aanbrengen.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

13.3 - 13.4 - 13.5 - 
13.6 - 13.7

4.5 - 4.6 - 4.7

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de hoeveelheid grondverf en de 
juiste tint

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Maak de verfproducten aan
Breng de grondverf aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijden tussen de lagen 
Pas de juiste droogtechniek toe

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitgereedschap gereinigd?
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

Onderdeel ontvetten



Verfproducten aanmaken

Grondverf aanbrengen

Droogtijd respecteren

Droogtechniek toepassen



PF SP 06: Aanmaken en aanbrengen grondverf 
kunststofonderdeel Voorbewerker

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

De leerling kan grondverf aanmaken en 
aanbrengen op een kunststofonderdeel.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

11.5
13.3 - 13.4 - 13.5 -
13.6 - 13.7

4.5 - 4.6 - 4.7

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de hoeveelheid grondverf en de 
juiste tint
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Breng de hechtingsprimer aan
Maak de verfproducten aan
Breng de grondverf aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijden tussen de lagen

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitgereedschap gereinigd?
Is de werkplaats netjes achtergelaten?

Tijdsduur in het bedrijf: Tijdsduur voor jou:

Ik heb extra aandacht voor:

Deze elementen van de opdracht worden beoordeeld: 

Starter Lerende Vakman Expert



Onderdeel ontvetten

Hechtingsprimer aanbrengen

Grondverf aanmaken

Grondverf aanbrengen

Droogtechniek toepassen

Droogtijden respecteren



 

 

PF SP 07: Kleur meten met een spectrometer Spuiter 

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

De leerling kan een kleur meten met een 
spectrometer. 

Spuiter duaal: 

4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.8 
6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.8 - 6.9 

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

 Kies de juiste gereedschappen 
 Was het verontreinigd onderdeel  
 Raadpleeg de technische fiche van de 

verffabrikant 

 Spuitoveral 
 Latex handschoenen 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 
 Spuitmasker 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Reinig het te meten onderdeel 
 Kies de juiste polijstmop volgens de voorschriften van de fabrikant 
 Polijst volgens de richtlijnen van de fabrikant 
 Verwijder de polierrestanten met een polierdoek 
 Ontvet het onderdeel  
 Stel de spectrometer correct in 
 Doe de meting met de spectrometer 
 Koppel de spectrometer aan de computer van de verffabrikant  
 Volg de richtlijnen van de verffabrikant 

3. Controleer je eigen werk: 

 Is de kleur correct ingemeten juist? 
 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 

Reinigen onderdeel     

Onderdeel polieren     



 

 

Instellen spectrometer     

Correcte meting uitvoeren     

Aankoppelen spectrometer     

Volg de richtlijnen van de verffabrikant     

 



 

 
 

PF SP 08: Verf aanmaken in het verf- en kleurlabo  Spuiter 

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

De leerling kan verf aanmaken in het verf- 
of kleurlabo. 

Spuiter duaal: 

4.4 - 4.7 - 4.8 
5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 

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

 Zoek de kleurcode op 
 Raadpleeg de technische fiche van de 

verffabrikant 
 Bepaal de juiste hoeveelheid verf 

 Werkpak 
 Werkhandschoenen 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Geef de kleurcode in 
 Geef de juiste hoeveelheid aan te maken verf in 
 Weeg de verschillende mengverven af tot de juiste hoeveelheid 
 Roer de verf op 

3. Controleer je eigen werk: 

 Zijn de juiste mengverven gebruikt? 
 Is de verf goed opgeroerd? 
 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 

Kleurcode ingeven     

Hoeveelheid verf bepalen     

Juiste mengverhouding kiezen     

Verf oproeren     

 



 

 
 

 



 

 

PF SP 09: Kleurstaal spuiten Spuiter 

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

De leerling kan een kleurstaal spuiten. 

Spuiter duaal: 

4.4 - 4.6 - 4.8 
6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.8 - 6.9 

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

 Kies de juiste gereedschappen 
 Maak de verf aan 
 Raadpleeg de technische fiche van de 

verffabrikant 
 Plaats het staalplaatje op een spuitsteun 

 Spuitoveral 
 Latex handschoenen 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 
 Spuitmasker 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Ontvet het staalplaatje 
 Blaas het staalplaatje af en maak gebruik van een kleefdoek 
 Breng de laklaag aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant 
 Pas de juiste droogtechniek toe 
 Respecteer de droogtijd tussen de lagen 
 Breng vernis aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant 
 Respecteer de droogtijd van de verffabrikant 
 Controleer de kleur van het staaltje met de wagen 

3. Controleer je eigen werk: 

 Is de kleur juist? 
 Is het spuitmateriaal correct gereinigd? 
 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 

Staalplaatje ontvetten     

Staalplaatje afblazen     



 

 

Verf aanbrengen     

Vernis aanbrengen     

Droogtijd respecteren     

 



PF SP 10: Ontvetten van een carrosserieonderdeel Voorbewerker

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

De leerlingen kan een carrosserieonderdeel
ontvetten.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

10.2 
13.2

6.1

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

Kies de juiste gereedschappen en 
doeken
Kies de juiste ontvetter

Werkpak
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Maak het onderdeel stofvrij
Ontvet het onderdeel met een natte doek
Wrijf het onderdeel volledig droog met een droge doek

3. Controleer je eigen werk:

Is het ontvette onderdeel 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

Stofvrij maken van het onderdeel

Ontvetten van het onderdeel

Drogen van het onderdeel





 

 

PF SP 11: Gebruiken van een anti-statgun/kleefdoek Spuiter 

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

De leerling kan een anti-statgun/kleefdoek 
gebruiken. 

Spuiter duaal: 

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.8 - 6.9 

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

 Kies de juiste gereedschappen 
 Ontvet het onderdeel of de wagen correct 

 Spuitoveral 
 Latex handschoenen 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 
 Spuitmasker 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Blaas het onderdeel af 
 Maak gebruik van de anti-statgun en de kleefdoek 

3. Controleer je eigen werk: 

 Is het onderdeel correct afgeblazen? 
 Is het voertuig klaar 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 

Onderdeel afblazen      

Gebruiken anti-statgun en kleefdoek     

 

 

 

 

 



 

 

 

 



PF SP 12: Aanmaken en aanbrengen grondverf nat-in-nat Voorbewerker

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

De leerling kan nat-in-nat grondverf 
aanmaken en aanbrengen.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

11.5
13.3 - 13.4 - 13.5 - 
13.6 - 13.7

4.5 - 4.6 - 4.7
6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 -
6.6 - 6.7 - 6.8

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de hoeveelheid grondverf en de 
juiste tint
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas correct af en gebruik een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de grondverf aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Pas de juiste droogtechniek toe tussen de lagen
Respecteer de droogtijden

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitgereedschap gereinigd?
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



Onderdeel ontvetten

Stofvrij maken 

Gebruiken kleefdoek

Verfproducten aanmaken

Grondverf aanbrengen

Droogtechniek toepassen

Droogtijd respecteren



PF SP 13: Aanmaken en aanbrengen grondverf nat-in-nat 
kunststofonderdeel Voorbewerker

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

De leerling kan nat-in-nat grondverf 
aanmaken en aanbrengen op een 
kunststofonderdeel.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

11.5
13.3 - 13.4 - 13.5 - 
13.6 - 13.7

4.5 - 4.6 - 4.7

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de hoeveelheid grondverf en de 
juiste tint
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas correct af en gebruik een kleefdoek
Breng de hechtingsprimer aan
Maak de verfproducten aan
Breng de grondverf aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijden

3. Controleer je eigen werk:

Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitgereedschap gereinigd?
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

Onderdeel ontvetten

Stofvrij maken 

Gebruik kleefdoek

Hechtingsprimer aanbrengen 

Grondverf aanmaken

Grondverf aanbrengen

Droogtechniek toepassen

Droogtijd respecteren



PF SP 14: Afplakken voor het spuiten van kleur en vernis Voorbewerker

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

De leerling kan het carrosserieonderdeel 
afplakken voor het spuiten van kleur en 
vernis.

Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

2.5
10.13
13.1 - 13.2

6.1

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

Kies de juiste gereedschappen
Maak het onderdeel stof-en vetvrij
Kies de juiste afplakmethode

Werkpak
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming
Latex handschoenen

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Blaas het onderdeel af
Ontvet het onderdeel
Plak het onderdeel af op de binnenzijde van het voertuig en eventuele karakterlijnen
Controleer of er correct is afgeplakt
Scherm de wagen af met afplakpapier of plastiekfolie

3. Controleer je eigen werk:

Is het onderdeel correct afgeplakt?
Is het onderdeel 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

Afblazen van het onderdeel

Ontvetten van het onderdeel

Afplakken van het onderdeel



Wagen afschermen



PF SP 15: Aanmaken verf en spuiten kunststofonderdeel Spuiter

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

De leerling kan verf aanmaken en 
aanbrengen op een kunststofonderdeel.

Spuiter duaal:

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies de juiste ontvetter
Kies het juiste spuitgereedschap 
Bepaal de kleur en de hoeveelheid verf
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas het onderdeel af en maak gebruik van een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de verf aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijd tussen de lagen 
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijd van de verffabrikant

3. Controleer je eigen werk:

Is de kleur juist?
Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitmateriaal gereinigd?
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



Onderdeel ontvetten

Onderdeel afblazen

Verfproducten aanmaken

Verf aanbrengen

Juiste droogtechniek kiezen

Droogtijd respecteren



PF SP 16: Aanmaken en aanbrengen 1 laagsysteem / 2K-
unilak Spuiter

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

De leerling kan een 1 laagsysteem 
aanmaken en aanbrengen.

Spuiter duaal:

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.8 - 6.9

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de kleur en de hoeveelheid verf
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas het onderdeel af en maak gebruik van een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de laklaag aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijd tussen de lagen
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijd van de verffabrikant

3. Controleer je eigen werk:

Is de kleur juist?
Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitmateriaal gereinigd?
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



Onderdeel ontvetten

Onderdeel afblazen

Verfproducten aanmaken

Verf aanbrengen

Droogtijd respecteren



PF SP 17: Aanmaken en aanbrengen 2 lagensysteem Spuiter

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

De leerling kan een 2 lagensysteem 
aanmaken en aanbrengen.

Spuiter duaal:

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 
6.9

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de kleur en de hoeveelheid verf
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas het onderdeel af en maak gebruik van een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de basislak aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijd tussen de lagen 
Breng het vernis aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijd van de verffabrikant

3. Controleer je eigen werk:

Is de kleur juist?
Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitmateriaal correct gereinigd?
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



Onderdeel ontvetten

Onderdeel afblazen

Verfproducten aanmaken

Verf aanbrengen

Vernis aanbrengen

Droogtijd respecteren



PF SP 18: Aanmaken en aanbrengen 3 lagensysteem Spuiter

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

De leerling kan een 3 lagensysteem 
aanmaken en aanbrengen.

Spuiter duaal:

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 
6.9

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

Controleer de voorbereidende 
werkzaamheden
Raadpleeg de technische fiche van de 
verffabrikant
Kies het juiste spuitgereedschap
Bepaal de kleur en de hoeveelheid verf
Maak de spuitcabine klaar

Spuitoverall
Latex handschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Spuitmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Ontvet het onderdeel correct
Blaas het onderdeel af en maak gebruik van een kleefdoek
Maak de verfproducten aan
Breng de voorkleur aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant
Pas de juiste droogtechniek toe
Respecteer de droogtijd tussen de lagen 
Breng de basislak aan volgens de richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijd tussen de lagen 
Breng het vernis aan volgens richtlijnen van de verffabrikant
Respecteer de droogtijd van de verffabrikant

3. Controleer je eigen werk:

Is de kleur juist?
Zijn er spuitfouten gemaakt?
Is het spuitmateriaal correct gereinigd?
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

Onderdeel ontvetten

Onderdeel afblazen

Verfproducten aanmaken

Voorkleur aanbrengen

Juiste droogtechniek kiezen

Verf aanbrengen

Vernis aanbrengen

Droogtijd respecteren



PF SP 19: Voertuig drogen in de spuitcabine Spuiter

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

De leerling kan het voertuig drogen in de 
spuitcabine.

Spuiter duaal:

6.8 - 6.9

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

Controleer het droogproces volgens de 
richtlijnen van de verffabrikant

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Respecteer het uitdampingsproces volgens de technische fiche van de verffabrikant
Stel de temperatuur van de spuitcabine in
Stel de droogtijd van de spuitcabine in 

3. Controleer je eigen werk:

In het onderdeel of het voertuig droog?
Is het onderdeel 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

Respecteren van het uitdampingsproces

Instellen van de temperatuur van de 
spuitcabine

Instellen van de droogtijd van de 
spuitcabine





 

 

PF SP 20: Verwijderen van afplakmateriaal Spuiter 

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

De leerling kan op een correcte manier 
afplakmateriaal verwijderen. 

Spuiter duaal: 

6.10 

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

 Kies de juiste gereedschappen  Werkpak 
 Veiligheidsschoenen 
 Veiligheidsbril 
 Gehoorbescherming 

2. Voer volgende werkzaamheden uit: 

 Begin bovenaan en verwijder het afplakmateriaal in een rechtlijnige beweging 
 Zorg ervoor dat alle afplakmateriaal verwijderd is 
 Controleer op spuitnevel 
 Controleer op lijmresten van het afplakmateriaal en verwijder deze met een ontvetter 

3. Controleer je eigen werk: 

 Is al het afplakmateriaal verwijderd? 
 Is er geen spuitnevel? 
 Zijn alle lijmresten verwijderd? 
 Is het onderdeel 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 

Verwijderen van het afplakmateriaal     

Controleren van spuitnevel     

Controleren op lijmresten     

Lijmresten verwijderen     

 



 

 

 

 



PF SP 21: Spuitfouten opsporen en herstellen Spuiter

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

De leerling kan spuitfouten opsporen en 
herstellen.

Spuiter duaal:

7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4

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

Kies de juiste gereedschappen
Controleer op spuitfouten: zijn er lopers,
stof, sinaasappelstructuur?

Werkpak
Latexhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Gehoorbescherming
Stofmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Schuur de spuitfouten weg met grove korrel P800 (lopers)/P1000
Werk de spuitfouten af met fijne korrel P1500 tot P3000
Polier volgens de richtlijnen van de fabrikant
Controleer het resultaat met controlespray

3. Controleer je eigen werk:

Is het onderdeel op een correcte manier geschuurd?
Is het onderdeel voldoende gepolierd?
Is het onderdeel 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

Schuren van de spuitfout met grove korrel

Afwerken van de spuitfout met fijne korrel

Polieren volgens stappenplan



Controleren van het resultaat met 
controlespray



PF SP 22: Polieren van spuitfouten Klaarmaken
voertuig

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

De leerling kan spuitfouten polieren. 
Spuiter duaal:

7.3

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

Kies de juiste gereedschappen
Reinig het onderdeel
Bepaal de lakfouten

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Schuur de lakfouten weg (nat of droog)
Raadpleeg de technische fiche van de fabrikant
Kies de juiste polijstmop volgens de voorschriften van de fabrikant
Polijst met grof polierproduct
Polijst met fijn polierproduct
Polijst met extra fijn polierproduct (om hologrammen te vermijden)

3. Controleer je eigen werk:

Zijn de lakfouten voldoende weggeschuurd?
Is het onderdeel voldoende gepolierd?
Is het onderdeel 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

Lakfouten wegschuren

Juiste polijstmoppen gebruiken



Grove pasta aanbrengen

Polijsten met fijn polijstproduct

Napoetsen met anti-hologramproduct



PF SP 23: Herstellen van een aluminium velg Voorbewerker

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

De leerling kan een aluminium velg 
herstellen.

Spuiter duaal:

/

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

Kies de juiste gereedschappen
Reinig de velg
Demonteer de band

Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Schuur de schade aan de velg weg
Plak de velg aan de binnenzijde af
Breng de grondverf aan volgens de voorschriften van de verffabrikant
Schuur de grondverf
Plak de velg aan de binnenzijde af
Spuit de velg volgens de voorschriften van de verffabrikant
Laat de velg drogen volgens de voorschriften van de verffabrikant
Monteer de band
Balanceer de wielen

3. Controleer je eigen werk:

Is de velg correct hersteld?
Is het wiel correct gebalanceerd?
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

Schade wegschuren

Grondverf aanbrengen



Grondverf schuren

Laklaag aanbrengen

Juiste droogtechniek toepassen

Band monteren

Band balanceren



PF SP 24: Polieren van een voertuig voor aflevering
Klaarmaken

voertuig

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

De leerling kan een voertuig polieren voor 
aflevering.  

Spuiter duaal

/

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

Maak de juiste keuze van de 
gereedschappen

Was het verontreinigd onderdeel 
Bescherm aanpalende onderdelen en 
kunststofonderdelen

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Werkpak
Gehoorbescherming
Werkhandschoenen
Stofmasker

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Reinig het lakoppervlak met klei in combinatie met vloeistof, water en zeep
Raadpleeg de technische fiche van de fabrikant 
Kies de juiste polijstmop volgens de voorschriften van de fabrikant 
Polijst volgens de richtlijnen van de fabrikant
Verwijder de polierrestanten met een polierdoek
Controleer het onderdeel met controlespray

3. Controleer je eigen werk:

Is het onderdeel voldoende gepolierd?
Is het onderdeel voldoende afgewerkt voor de volgende stap? 
Is de werkplek en het materiaal 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

Reinigen van lakoppervlak met klei



Raadplegen van de technische fiche van de
fabrikant

Kiezen van de juiste polijstmop

Polijsten volgens de richtlijnen van de 
fabrikant

Polierrestanten verwijderen

Onderdeel controleren met controlespray



PF SP 25: Reinigen van de spuitcabine Spuiter

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

De leerling kan de spuitcabine reinigen.
Koetswerk duaal: Spuiter duaal:

5.4 9.3 - 9.4

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

Kies de juiste gereedschappen Werkpak
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

2. Voer volgende werkzaamheden uit:

Verwijder de oude filters 
Stoom de zijwanden en (betonnen) vloer af met een hogedrukreiniger
Laat de spuitcabine opdrogen
Plaats de nieuwe filters 
Breng het beschermingsproduct aan op de wanden
Controleer en vervang indien nodig de lampen

3. Controleer je eigen werk:

Is de spuitcabine proper?
Zijn de filters correct geplaatst?
Is de spuitcabine klaar voor gebruik? 
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

De oude filters verwijderen

De zijwanden afstomen met 
hogedrukreiniger



De spuitcabine laten opdrogen

De nieuwe filters plaatsen

Beschermingsproduct aanbrengen op de 
wanden

Lampen controleren en indien nodig 
vervangen



Deel 3
Afdekkingstabel
competenties
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