
Standaardtraject

Bandenmonteur 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: Standaardtraject bandenmonteur duaal (Onderwijskwalificatie 2)

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 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) beschermings-
middelen zijn. Hij gebruikt die correct.

Basiskennis 
 Geldende normen en 

procedures voor een keuring 
door de technische controle.

Kennis 
 Verschillende soorten 

materialen 
 Veiligheidsregels 
 Milieuvoorschriften 
 Kwaliteitsnormen 
 Ergonomische hef- en tiltech-

nieken 
 Machines (balanceermachine, 

bandenlichter, hef- en 
hijstoestel, …) 

 Voorschriften rond afval

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

1. Hij bereidt de opdracht goed voor.
2. Hij denkt na over de aanpak en kiest 

een passende methode.
3. Hij legt de producten, het gereedschap

en het materiaal klaar.
4. Hij leest de technische documenten: 

het handboek van de werkplaats, de 
werkfiche, de regels van de fabrikant.

Kennis 
 Voertuigtypes 
 Verschillende soorten 

materialen 
 Gereedschap (slagmoersleutel, 

luchtpistool, bandendrukmeter, 
…) 

 Gebruik van bedrijfseigen 
software

3 De leerling bereidt het voertuig voor om eraan te kunnen werken.

1. Hij zorgt dat het voertuig op de 
werkplek staat.

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 
 Onderhoudsproducten (oliën, 

smeermiddelen, ontvetters, …) 
 (De)montagetechnieken 
 Borgingstechnieken 
 Ergonomische hef- en tiltech-

nieken 
 Gereedschap (slagmoersleutel, 

luchtpistool, bandendrukmeter, 
…) 

 Machines (balanceermachine, 
bandenlichter, hef- en 
hijstoestel, …) 

 Reinigen van onderdelen
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Nr Activiteiten Kennis

4 De leerling vervangt banden en wielen.

1. Hij gebruikt hijswerktuigen om zware 
stukken te verplaatsen. Zoals een 
rolbrug, een takel, een hijsband ...

2. Zijn er sensoren? Dan beveiligt hij die.
3. Hij demonteert wielen en banden.
4. Hij codeert de banden die hij 

demonteerde.
5. Hij demonteert de band met een 

demontage-apparaat.
6. Hij vervangt het ventiel.
7. Hij controleert de bandenspanning 

volgens de regels van de fabrikant.
8. Hij controleert of de banden niet 

versleten zijn volgens de regels van de
fabrikant: hij checkt de graad en het 
patroon van de slijtage.

9. Hij controleert de remschijven en 
remblokken. 

10. Hij spoort sleet, lekken en schade op.
11. Hij balanceert het wiel met de 

balanceermachine.
12. Hij monteert banden op de velg.
13. Hij stelt de bandenspanning af volgens

de regels. 
14. Hij monteert wielen.
15. Is er in het voertuig een systeem voor 

controle van de bandendruk? Dan 
initialiseert hij het opnieuw. 

16. Vindt hij afwijkingen of problemen aan 
de band of velg? Dan brengt hij zijn 
verantwoordelijke op de hoogte.

Basiskennis 
 Hydraulica 
 Pneumatica 
 Remsystemen 
 Ophanging van voertuigen 
 Diagnosetoestel 

Kennis 
 Voertuigtechniek 
 (De)montagetechnieken 
 Borgingstechnieken 
 Ergonomische hef- en tiltech-

nieken 
 Opbouw en werking van wielen 
 Soorten en types banden en 

velgen 
 Technologieën toegepast op 

wielen (runflatbanden, 
druksensoren, …) 

 Betekenis van letters en cijfers 
op banden 

 Veiligheidsvoorschriften in het 
kader van een correcte werking 
van het bandendrukcontrole-
systeem 

 Gereedschap (slagmoersleutel, 
luchtpistool, bandendrukmeter, 
…) 

 Machines (balanceermachine, 
 bandenlichter, hef- en 

hijstoestel, …)
 Apparatuur (bandendruk, 

wielgeometrie, …)

5 De leerling voert een wielgeometrie uit.

1. Hij kijkt de banden na, en zo bepaalt of
hij het voertuig moet uitlijnen. 

2. Hij lijnt het voertuig uit met een 
uitlijntoestel, als dat nodig is.

3. Vindt hij afwijkingen of problemen? 
Dan brengt hij zijn verantwoordelijke 
op de hoogte.

4. De leerling herstelt banden.

Basiskennis 
 Mechanica 
 Ophanging van voertuigen 

Kennis 
 Voertuigtypes 
 Voertuigtechniek 
 Borgingstechnieken 
 Soorten en types banden en 

velgen 
 Machines (balanceermachine, 
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bandenlichter, hef- en 
hijstoestel, …) 

 Apparatuur (bandendruk, 
wielgeometrie, …)

6 De leerling repareert banden.

1. Hij gebruikt hijswerktuigen om zware 
stukken te verplaatsen. Zoals een 
rolbrug, een takel, een hijsband ...

2. Zijn er sensoren? Dan beveiligt hij die.
3. Hij demonteert wielen en banden.
4. Hij kiest de juiste aanpak om banden 

te repareren. Zoals een pleister of een 
combipleister aanbrengen, of koud 
vulkaniseren.

5. Hij kiest het juiste materiaal om de 
banden te repareren.

6. Hij repareert de banden op de juiste 
manier.

7. Hij monteert de banden op de velg.
8. Hij stelt de bandenspanning af volgens

de regels.
9. Hij monteert wielen.

Kennis 
 (De)montagetechnieken 
 Borgingstechnieken 
 Ergonomische hef- en tiltech-

nieken 
 Opbouw en werking van wielen 
 Soorten en types banden en 

velgen 
 Technologieën toegepast op 

wielen (runflatbanden, 
druksensoren, …) 

 Betekenis van letters en cijfers 
op banden

 Veiligheidsvoorschriften in het 
kader van een correcte werking 
van het bandendruk-
controlesysteem 

 Hersteltechnieken van banden 
 Gereedschap (slagmoersleutel, 

luchtpistool, bandendrukmeter, 
…) 

 Machines (balanceermachine, 
bandenlichter, hef- en 
hijstoestel, …) 

 Apparatuur (bandendruk, 
wielgeometrie, …)

7 De leerling profileert opnieuw de banden van zware bedrijfswagens en 
vrachtwagens.

1. Hij gebruikt hijswerktuigen om zware 
stukken te verplaatsen. Zoals een 
rolbrug, een takel, een hijsband ...

2. Hij meet de hoofdgroef en bepaalt de 
maximale diepte van de nieuwe 
profilering.

3. Hij stelt de uitsnijmachine in op de 
juiste diepte voor de herprofilering.

4. Hij volgt het bestaande profiel in de 
band.

Kennis 
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Soorten en types banden en 

velgen
 Betekenis van letters en cijfers 

op banden 
 Herprofileringstechnieken 
 Gereedschap (slagmoersleutel, 

luchtpistool, bandendrukmeter, 
…) 

 Machines (balanceermachine, 
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bandenlichter, hef- en 
hijstoestel, …)

8 De leerling brengt een product aan tegen corrosie.

1. Hij weet welke onderdelen gevoelig 
zijn voor corrosie.

2. Hij schuurt de onderdelen die 
aangetast zijn door corrosie. 

3. Hij brengt een product aan tegen 
corrosie.

Kennis 
 Corrosiewerende producten 
 Verschillende soorten 

materialen

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

1. Hij vult de werkfiche in voor de 
facturatie.

2. Hij noteert welke werken hij uitvoerde.
3. Hij verwerkt de gegevens digitaal als 

dat nodig is.

Kennis 
 Gebruik van werkfiche en 

bedrijfseigen software indien 
van toepassing

10 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 houdt de werkvloer ordelijk en 

proper.

Kennis 
 Onderhoudsproducten (oliën, 

smeermiddelen, ontvetters, …) 
 Gereedschap (slagmoersleutel, 

luchtpistool, bandendrukmeter, 
…)

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