
Standaardtraject

Standaardtraject onderhoudsmechanica 
auto 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 onderhoudsmechanica auto 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 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
 Veiligheidsregels
 Milieuvoorschriften
 Emissienormen
 Kwaliteitsnormen
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Geldende normen en 

procedures voor een keuring 
door de technische controle

 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
 Onderhoudsproducten (oliën,

smeermiddelen, ontvetters, ...)
 Materialen, gereedschappen en

machines

5 De leerling bereidt het voertuig voor.
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Nr Activiteiten Kennis

1. Hij verplaatst het voertuig naar de 
werkplek.

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

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

4. Hij maakt de onderdelen van het 
voertuig schoon.

5. Hij gebruikt toestellen om te poetsen.

Kennis
 Ergonomische hef- en 

tiltechnieken
 Onderhoudsproducten (oliën,

smeermiddelen, ontvetters, ...)
 Materialen, gereedschappen en

machines
 Reinigen van onderdelen
 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 de signalisatie

4. Hij controleert de bandenspanning. 
5. Hij brengt de banden terug op de juiste

spanning als dat nodig is.
6. Hij controleert of de banden niet 

versleten zijn.
7. Hij controleert het niveau van de 

vloeistoffen. 
8. Hij vult de vloeistoffen bij als dat nodig 

is.
9. Hij vervangt vloeistoffen, zoals 

smeermiddelen en de remvloeistof.
10. Hij vervangt filters.
11. Hij vervangt onderdelen die verslijten:

a) pollenfilters
b) bougies

12. Hij controleert de temperatuur van de 
luchtstroom aan de ventilatieroosters 
om het klimaatsysteem te testen.

13. Hij gebruikt diagnose-apparatuur.
14. Hij zorgt voor een testrit.

Basiskennis
 Hydraulica
 Pneumatica
 Koelvloeistoffen
 Ontstekingssystemen
 Inspuitsystemen
 Werking van de transmissie
 Werking van een servo-

stuurinrichting
 Ophanging van voertuigen
 Werking van klimaat-

beheersingssystemen
 Diagnosetoestel (resetfunctie, 

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

Kennis
 Gebruik van meettoestellen
 (multimeter, ampèremeterklem, 

…)
 Elektriciteit (toepassing van wet 

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

7 De leerling doet eenvoudige reparaties.

1. Hij demonteert onderdelen om andere 
onderdelen te bereiken.

2. Hij vervangt: 
a) banden 

Basiskennis
 Hydraulica
 Pneumatica
 Koelvloeistoffen
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Nr Activiteiten Kennis

b) wielen
3. Hij herstelt banden.
4. Hij brengt een product aan tegen 

corrosie.
5. Hij voert een wielgeometrie uit.
6. Hij past de sporing van de vooras aan.
7. Hij gebruikt meet- en diagnose-

apparatuur.
8. Hij herstelt en regelt onderdelen van 

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

9. Hij herstelt of vervangt onderdelen: 
a) batterij
b) remplaatjes
c) schokdempers
d) eenvoudige distributieriem

 Ontstekingssystemen
 Inspuitsystemen
 Werking van de transmissie
 Werking van een servo-

stuurinrichting
 Ophanging van voertuigen
 Werking van klimaat-

beheersingssystemen
 Diagnosetoestel (resetfunctie, 

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

Kennis
 Gebruik van meettoestellen 

(multimeter, ampèremeterklem, 
…)

 Banden en wielen
 (De)montagetechnieken
 Borgingstechnieken
 Materialen, gereedschappen en

machines
 Basis remsysteem
 Eenvoudige elektrische 

uitrustingen (circuits, 
wisselstroomgenerator, ...)

 Werkingsprincipes van een
verbrandingsmotor

 Lezen van bedradingsschema’s
van elektrische circuits

 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

Concordantie competenties Onderhoudsmecanicien auto duaal 4



Nr Activiteiten Kennis

9 De leerling monteert eenvoudige 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 trekhaak bij een 

mechanische montage.

Kennis
 Lezen van bedradingsschema’s

van elektrische circuits
 (De)montagetechnieken

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

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

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

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

6. Hij schakelt de transportmodus uit.
7. Hij verwijdert de bescherming voor het 

transport.

Basiskennis
 Hydraulica
 Pneumatica
 Koelvloeistoffen

Kennis
 Schoonmaaktechnieken van 

voertuigen
 Onderhoudsproducten (oliën,

smeermiddelen, ontvetters, ...)
 Elektriciteit (toepassing van wet 

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

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, …)
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