
Standaardtraject

Mecanicien tuin-, park- en bosmachines 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 mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal - 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 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 systemen met 
hoge spanning bij elektrische en 
hybride voertuigen, van voertuigen op 
waterstof ... Hij houdt rekening met die 
risico’s.

Kennis

 Veiligheidsregels
 Milieuvoorschriften
 Kwaliteitsnormen
 Tolerantienormen
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Voorschriften rond afval
 Emissienormen
 Opbouw en werking van 

elektrische machines
 Wetgeving en richtlijnen i.v.m. 

tuin-park- en bosmachines

2 De leerling leest eerst technische documenten of overlegt met een 
verantwoordelijke, collega of klant. Daarna kiest hij voor de gepaste 
aanpak.

1. Hij leest de technische documenten: 
het handboek van de werkplaats, de 
werkfiche, de regels van de 
fabrikant,...

2. Hij overlegt met klanten zodat hij hun 
wensen en klachten goed begrijpt.

3. Hij denkt na over de wensen en 
klachten van klanten.

4. Hij denkt na over de aanpak en kiest 
een passende methode.

5. Hij legt de producten, het gereedschap
en het materiaal klaar.

6. Hij volgt de regels van de fabrikant.
7. Hij plaatst bestellingen en houdt 

rekening met de kosten en de levertijd.

Basiskennis

 Mondelinge 
communicatietechnieken

 Technische termen in het 
Engels,

 Frans en/of Duits
 Voorraadbeheer

Kennis

 Gebruik van bedrijfseigen 
software

 Materialen, gereedschappen en
machines

 Types tuin-, park- en bos-
machines

 Principes van klantvriendelijk-
heid
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Nr Activiteiten Kennis

3 De leerling bereidt de machine voor om eraan te kunnen werken.

1. Hij zorgt dat de machine op de 
werkplek staat.

2. Hij beschermt de machine tegen 
schade en vlekken.

3. Hij gebruikt hulpmiddelen om de 
machine op te tillen. 

4. Hij maakt de onderdelen van de 
machine schoon.

5. Hij gebruikt toestellen om te poetsen.

Kennis

 Materialen, gereedschappen en
machines

 Onderhoudsproducten (oliën,
smeermiddelen, ontvetters, …)

 Ergonomische hef- en 
tiltechnieken

 Reinigen van onderdelen
 Schoonmaaktechnieken van 

tuin-, park- en bosmachines

4 De leerling leert om elektrische machines of voertuigen die werken op 
spanningen van 60V DC of hoger spanningsvrij te maken. Hij stelt vast 
dat ze spanningsvrij zijn en brengt ze opnieuw onder spanning.

1. Hij houdt zich aan de veiligheidsregels.
2. Hij maakt de machine spanningsvrij 

volgens de regels.
3. Hij stelt vast dat de machine 

spanningsvrij is.
4. Hij brengt de machine weer onder 

spanning.

5. Hij controleert de werking van de 
machine.

Kennis

 Elektriciteit
 Gebruik van meettoestellen

(multimeter, ampèremeterklem, 
COmeter, …)

 Opbouw en werking van 
elektrische machines

Grondige kennis

 Lezen van bedradingsschema’s
van elektrische circuits

5 De leerling bereidt het voertuig voor.

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 vult de documenten in en informeert de verantwoordelijke.
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Nr Activiteiten Kennis

1. Hij vult de werkfiche in voor de 
facturatie.

2. Hij noteert welke werken hij uitvoerde.
3. Hij overlegt met collega’s en met de 

verantwoordelijke.
4. Hij verwerkt de gegevens digitaal.

Kennis

 Gebruik van bedrijfseigen 
software 

7 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 onderhoudt de installaties.
4. Hij houdt de werkvloer ordelijk en 

proper: hij ruimt vodden op, hij 
verwijdert olievlekken …

Kennis

 Materialen, gereedschappen en
 machines
 Onderhoudsproducten 

(oliën,smeermiddelen, 
ontvetters, ...)schakelingen, wet
van vermogen, 
(elektro)magnetisme, …)

8 De leerling controleert en monteert de onderdelen van de machines voor 
de levering.

1. Hij gebruikt meetinstrumenten.
2. Hij pakt de machines en de onderdelen

uit.
3. Hij controleert de staat van de 

machines en van de onderdelen.
4. Hij controleert de werking van de 

onderdelen:
a) motor
b) ketting
c) batterijen

5. Hij controleert het niveau van de 
vloeistoffen, zoals koelvloeistof, 
motorolie, remvloeistof ...

6. Hij vult de vloeistoffen bij als dat nodig 
is, zoals koelvloeistof, motorolie, 
remvloeistof ...

7. Hij stelt de machines en de onderdelen
af.

8. Hij past de machines en onderdelen 
aan naar de wensen van de klant.

9. Hij monteert onderdelen en 
accessoires, zoals een stoel met 
vering, een aanhangwagentje, een 
sneeuwblad ...

Kennis

 Materialen, gereedschappen en
machines

 Types tuin-, park- en 
bosmachines

 Onderhoudsproducten (oliën,
smeermiddelen, ontvetters, …)

 Borgingstechnieken
 Gebruik van meettoestellen

(multimeter, ampèremeterklem, 
CO-meter, …)

 Schoonmaaktechnieken van 
tuin-, park- en bosmachines

 Specifieke kenmerken van
koelvloeistoffen

 Componenten van tuin-, park- 
en bosmachines

Grondige kennis

 (De)montagetechnieken
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Nr Activiteiten Kennis

10. Hij poetst de machines en de 
onderdelen met de juiste producten en 
het juiste materiaal.

11. Hij maakt de machines en de 
onderdelen klaar voor de showroom.

12. Hij maakt de machine klaar voor 
levering.

9 De leerling controleert de machine in functie van een onderhoudsbeurt.

1. Hij kijkt de onderdelen na om schade, 
sleet, lekken … op te sporen.

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 volgens

de regels.
6. Hij controleert of de banden niet 

versleten zijn.
7. Hij controleert de werking van 

snijgereedschap, zoals messen, 
kettingen ...

8. Hij controleert onderdelen, zoals 
leidingen, kabels, hendels, pedalen, 
lagers, riemen ...

9. Hij controleert het niveau van de 
vloeistoffen.

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

11. Hij vervangt vloeistoffen, zoals 
smeermiddelen, remvloeistof ...

12. Hij vervangt filters.
13. Hij vervangt onderdelen die verslijten, 

zoals bougies ...
14. Hij controleert de werking en de 

speling van het remsysteem.
15. Hij gebruikt diagnose-apparatuur.
16. Hij controleert of de machine nog veilig

is volgens de regels. Bijvoorbeeld 
noodstopbeveiliging.

17. Hij test de machine uit.

Basiskennis

 Hydraulica
 Pneumatica

Kennis

 Diagnosetoestel (foutcodes,
parameterlijsten, multimeter en
oscilloscoopfunctie, …)

 Ontstekingssystemen
 Inspuitsystemen
 Elektriciteit
 Onderhoudsproducten (oliën,

smeermiddelen, ontvetters, …)
 Wielen en banden, 

rupsaandrijvingen
 Gebruik van meettoestellen

(multimeter, ampèremeterklem, 
COmeter, …)

 Specifieke kenmerken van
koelvloeistoffen

 Werkingsprincipes van een
elektromotor

 Batterijen
 Snijgereedschappen, messen,

kettingen
 Werking van een stuurinrichting

Grondige kennis

 Ophanging van voertuigen
 Werking van de transmissie
 (De)montagetechnieken
 Opbouw van tuin-, park- en 

bosmachines
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Nr Activiteiten Kennis

10 De leerling doet reparaties en vervangingen bij onderhoud van de 
machine

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

2. Hij vervangt:
a) banden
b) wielen
c) rupsaandrijvingen

3. Hij herstelt banden.
4. Hij brengt een product aan tegen 

corrosie.
5. Hij gebruikt meet- en diagnose-

apparatuur.
6. Hij herstelt en regelt onderdelen van 

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

7. Hij vervangt sturingsunits.
8. Hij vervangt of herstelt onderdelen, 

zoals leidingen, kabels, lagers, lithium-
ion-batterijen ...

9. Hij vervangt of herstelt onderdelen die 
verslijten, zoals messen, 
snijgereedschap, kettingen, riemen.

10. Hij vervangt of herstelt het remsysteem
of onderdelen ervan.

11. Hij stelt de vrije slag van het 
remsysteem af.

12. Hij voert werkzaamheden uit aan de 
distributiesystemen.

13. Hij vervangt tijdens een 
onderhoudsbeurt onderdelen met een 
lange termijninterval. Zoals 
versnellingsbakolie, automatische 
transmissie ...

14. Hij test de machine uit.

Basiskennis

 Hydraulica
 Pneumatica
 Toegepaste elektronica

Kennis

 Materialen, gereedschappen en
machines

 Werking van remsystemen
 Diagnosetoestel (foutcodes,

parameterlijsten, multimeter en 
oscilloscoopfunctie, …)

 Ontstekingssystemen
 Inspuitsystemen
 Elektriciteit
 Elektrische uitrustingen 

(circuits, 
wisselstroomgenerator, …)

 Borgingstechnieken
 Wielen en banden, 

rupsaandrijvingen
 Gebruik van meettoestellen

(multimeter, ampèremeterklem, 
COmeter, …)

 Specifieke kenmerken van
koelvloeistoffen

 Werkingsprincipes van een
elektromotor

 Gebruik van uitlijntoestellen
 Aandrijfsystemen 

(mechanische, elektrische en 
hydraulische)

 Batterijen
 Snijgereedschappen, messen, 

kettingen
 Werking van een stuurinrichting

Grondige kennis

 Ophanging van voertuigen
 Werking van de transmissie
 Werkingsprincipes van een

verbrandingsmotor (tweetakt,
viertakt)
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Nr Activiteiten Kennis

 (De)montagetechnieken
 Opbouw van tuin-, park- en 

bosmachines

11 De leerling stelt de oorzaak vast van een mechanische, elektrische of 
hydraulische storing. Hij denkt na over de aanpak van de reparatie.

1. Hij luistert naar bepaalde geluiden. Hij 
kijkt naar roest, verkleuringen, sleet, 
een lek …

2. Hij controleert en begrijpt 
foutmeldingen op het 
instrumentenbord, de display en de 
controlelampen.

3. Hij onderzoekt de oorzaak van een 
storing in een elektrische kring. 
Bijvoorbeeld: hij onderzoekt of het  
kabelbreuk is, daarna slecht contact ...

4. Hij gebruikt meet- en 
diagnoseapparatuur.

5. Hij begrijpt de waarnemingen en de 
resultaten van metingen.

Basiskennis

 Hydraulica
 Toegepaste elektronica

Kennis

 Diagnosetoestel (foutcodes,
parameterlijsten, multimeter en 
oscilloscoopfunctie, …)

 Elektriciteit
 Gebruik van meettoestellen

(multimeter, ampèremeterklem, 
COmeter, …)

 Gebruik van testapparatuur
 Modaliteiten voor de reparatie

12 De leerling schat de kosten en de termijn in van de herstelling. Hij maakt 
een kostenraming voor zijn verantwoordelijke of de klant.

1. Hij schat de technische schade in.
2. Hij berekent de nodige grondstoffen, 

zoals wisselstukken, producten ...
3. Hij berekent de werkuren.
4. Hij leert klanten advies geven over 

herstellingen, materialen, accessoires 
…

Basiskennis

 Mondelinge 
communicatietechnieken

Kennis

 Gebruik van bedrijfseigen 
software

 Principes van 
klantvriendelijkheid

 Modaliteiten voor de reparatie

13 De leerling vervangt of herstelt de mechanische, elektrische en 
hydraulische systemen van de machine. Zoals verbrandingsmotoren, 
elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken, 
koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen,...

1. Hij herstelt of vervangt de onderdelen 
van verbrandingsmotoren. Zoals 
cilinders, zuigers, drijfstang, krukas, 
vliegwiel, nokkenas, kleppen, 

Basiskennis

 Hydraulica
 Toegepaste elektronica
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Nr Activiteiten Kennis

powervalve,...
2. Hij bouwt motoren in en uit.
3. Hij regelt het ontstekingsmechanisme 

en de brandstoftoevoer.
4. Hij herstelt of vervangt de onderdelen 

van het koelsysteem. Zoals de 
radiator, expansietank, waterpomp, het
ventiel, de thermostaat,...

5. Hij ontlucht het koelsysteem.
6. Hij bouwt de onderdelen van de 

transmissie in en stelt ze af. Zoals de 
slipkoppeling, versnellingsbak, 
variomatiek, ketting ...

7. Hij vervangt onderdelen van de 
stuurinrichting en ophanging en stelt 
ze af.

8. Hij voert een volledige vierwieluitlijning 
uit als dat nodig is.

9. Hij herstelt of vervangt onderdelen van
het remsysteem.

10. Hij herstelt of vervangt onderdelen van
het smeersysteem.

11. Hij herstelt of vervangt elektronische 
onderdelen.

12. Hij voert initialisaties uit.

Kennis

 Werking van remsystemen
 Diagnosetoestel (foutcodes,

parameterlijsten, multimeter en 
oscilloscoopfunctie, …)

 Ontstekingssystemen
 Inspuitsystemen
 Elektriciteit
 Elektrische uitrustingen 

(circuits, 
wisselstroomgenerator, …)

 Specifieke kenmerken van
koelvloeistoffen

 Opbouw en werking van 
elektrische machines

 Werkingsprincipes van een
elektromotor

 Gebruik van uitlijntoestellen
 Aandrijfsystemen 

(mechanische, elektrische en 
hydraulische)

 Batterijen
 Werking van een stuurinrichting

Grondige kennis

 Ophanging van voertuigen
 Werking van de transmissie
 Werkingsprincipes van een

verbrandingsmotor (tweetakt,
viertakt)

 Opbouw van tuin-, park- en
bosmachines

 Lezen van bedradingsschema’s
van elektrische circuits

 Detectiemethode voor 
eenvoudige elektrische 
storingen

 Distributiesystemen
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14 De leerling bewerkt onderdelen of past ze aan.

1. Hij last, vijlt, boort … onderdelen.

2. Hij tapt draad.

Basiskennis

 Verwarmings- en lastechnieken
 Metaalbewerkingstechnieken: 

kunnen vijlen, boren, tappen, 
draad trekken

 Soorten metalen en kunststoffen

Concordantie competenties mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal 9


