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Advies over het voorstel van de 
opleidingenstructuren elektriciteit/elektronica 
voor het DBSO 

1   Situering 
De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 11 januari een adviesvraag van minister Pascal Smet over 
een voorstel van de opleidingenstructuur elektriciteit/elektronica voor het DBSO. Deze 
adviesvraag is een uitvoering van artikel 28§1 van het decreet over het stelsel van leren en 
werken in de Vlaamse gemeenschap (2008). Dit artikel bepaalt dat de Vlaamse Regering, GO! en 
de onderwijskoepels de modulaire opleidingenstructuur in het DBSO ontwikkelen. De Vlaamse 
Regering neemt een beslissing na het advies van de Vlor. 

Dit advies werd voorbereid door de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van 
mevrouw Sonja Buts. De commissie werd uitgebreid met de sectorcommissie Mechanica-
elektriciteit-kunststoffen. 

2   Advies 

2.1 Uniformiteit bewaren 

Om de uniformiteit te bewaren, vraagt de Vlor dat in elke opleidingenstructuur een situering van 
de opleiding binnen een geheel van verwante opleidingen wordt opgenomen. Als de situering niet 
wordt opgenomen, is het onduidelijk of de situering vergeten is, dan wel of er geen verwantschap 
is met andere opleidingen. In het geval dat er geen verwantschap is met andere opleidingen, 
vraagt de Vlor om de figuur uit de beschrijving over te nemen in de situering. Deze opmerking 
geldt voor de volgende opleidingenstructuren: 

¬ Bordenbouwer 
¬ Technicus elektrische zwembaduitrustingen  
¬ Hersteller van elektrische en elektronische apparatuur 
¬ Industrieel elektrotechnisch installateur 
¬ Koelmonteur 
¬ Pc-technicus 
¬ Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen 
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2.2 Verwarring vermijden 

De Vlor vraagt dat de benaming van de opleidingen zo gekozen wordt dat er geen verwarring 
mogelijk is. Gezien er niet langer met rubrieken maar met een alfabetische lijst wordt gewerkt, is 
de kans op verwarring immers groter geworden. Specifiek voor de opleidingen uit de vroegere 
rubriek elektriciteit/elektronica gaat het om de bordenbouwer. De Vlor stelt voor deze naam te 
wijzigen in ‘elektrische bordenbouwer’. Dit voorstel ligt in de lijn van de benaming van de 
modules van beide opleidingen waar ter verduidelijking ook steeds ‘elektrisch’ of ‘elektriciteit’ 
werd opgenomen.  

2.3 Wijzigingen aan de voorgestelde opleidingenstructuren 

De Vlor stelt wijzigingen voor aan zeven van de voorgestelde opleidingenstructuren: 

1. Residentieel elektrotechnisch installateur 
2. Industrieel elektrotechnisch installateur 
3. Tertiair elektrotechnisch installateur 
4. Technicus domotica 
5. Technicus immotica 
6. Koelmonteur  
7. Technicus elektrische zwembaduitrustingen 
8. Bordenbouwer 
9. Podiumtechnicus 

De Vlor gaat akkoord met de beschreven competenties in de opleidingen, maar wenst wijzigingen 
door te voeren aan de voorgestelde verkaveling in modules.  

¬ Achter de voorgestelde wijzigingen van de eerste vijf opleidingenstructuren schuilt telkens 
hetzelfde principe. In het huidige voorstel worden de doelen die te maken hebben met 
‘borden’ en ‘inbedrijfstelling’ in één module opgenomen. De Vlor stelt voor om deze doelen in 
twee modules onder te brengen. De voorgestelde wijziging is ingegeven door een duidelijk 
onderscheid in de gebruikte technieken, een verschillende complexiteit en verschil in 
verantwoordelijkheid in de beide modules.  

¬ Daarnaast stelt de Vlor ook voor om de modules onafhankelijk van elkaar aan te bieden en 
dus geen volgorde te bepalen. Een logische leerweg bepalen in een opleidingenstructuur is 
niet mogelijk omdat de instapcompetenties van het doelpubliek dermate gedifferentieerd zijn. 
De CDO’s moeten de mogelijkheid hebben om een traject te bepalen in functie van de 
individuele noden van de leerlingen. Het bepalen van een volgorde tussen de modules 
bemoeilijkt de organisatie van individuele trajecten. De Vlor verwijst hiervoor ook naar de 
leertijd waar er evenmin een volgorde tussen de te verwerven competenties wordt bepaald.  

¬ Voor de opleidingenstructuur van de koeltechnicus en de technicus elektrische 
zwembaduitrustingen worden er een beperkt aantal elementen van module verhuisd om de 
logische opbouw tussen installatiewerken en inbedrijfstelling te respecteren. Daarnaast wordt 
er een module in de opleidingenstructuur koeltechnicus opgesplitst zodat duidelijk 
verschillende inhouden in een afzonderlijke module worden opgenomen.  

  



 

 

 

 

3 

 
In bijlage 1 worden de voorgestelde wijzigingen aan de opleidingenstructuren in detail 
beschreven. In bijlagen 2 t/m 9 worden de nieuwe modulaire opleidingenstructuren in hun 
totaliteit weergegeven, op de situering na. De aanvullingen zijn grijs gearceerd, de schrappingen 
doorstreept. De Vlor vraagt deze wijzigingen door te voeren en de situering telkens aan te passen 
aan gewijzigde situatie.  

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 17 maart 2011. Er waren 16 
stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek                     Patrick Weyn 
secretaris                           voorzitter 
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Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen aan opleidingenstructuren 

Opleidingenstructuur residentieel elektrotechnisch installateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De module ruwbouwwerken elektriciteit residentieel blijft ongewijzigd. 

Bij de modules montagewerken elektriciteit residentieel en installatiewerken elektriciteit 
residentieel wordt na het doel ‘eigen werkzaamheden organiseren’ en voor het doel 
‘installatiewerken volgens schema uitvoeren’, het doel ‘installatiewerken volgens schema 
voorbereiden’ toegevoegd. De inhoud van dit doel is dezelfde als die van dit doel in de 
opleidingenstructuren van de industrieel en tertiair elektrotechnisch installateur. Deze wijziging 
zorgt ervoor dat deze modules analoog zijn ingevuld voor de drie opleidingenstructuren 
residentieel, industrieel en tertiair elektrotechnisch installateur.  

De twee nieuwe modules ‘verdeelbord elektriciteit residentieel’ en ‘inbedrijfstelling residentiële 
installatie’ zijn opgebouwd op basis van de doelen die reeds beschreven zijn in de module 
‘inbedrijfstelling residentiële installatie’ in het ontwerp van opleidingenstructuur: 

Doelen 

Module 
‘verdeelbord 
elektriciteit 
residentieel’ 

Module 
‘inbedrijfstelling 
residentiële 
installatie’ 

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de 
nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen X X 

Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het 
beroep aannemen X X 

Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het 
beroep toepassen X X 

Eigen werkzaamheden organiseren X X 

Verdeelborden volgens ééndraadsschema monteren, 
aansluiten en plaatsen X  

Ruwbouwwerken 
elektriciteit 
residentieel 

Montagewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Installatiewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Verdeelbord 
elektriciteit 
residentieel 

Inbedrijfstelling 
residentiële 
installatie 
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Inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen  X 

Functiegebonden administratieve taken volgens 
bedrijfseigen procedures uitvoeren  X X 

Opleidingenstructuur industrieel elektrotechnisch installateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modules montagewerken en installatiewerken elektriciteit industrieel blijven ongewijzigd. 

De twee nieuwe modules ‘borden elektriciteit industrieel’ en ‘inbedrijfstelling industriële 
installatie’ zijn opgebouwd op basis van de doelen die reeds beschreven zijn in de module 
‘borden elektriciteit industrieel’ van het ontwerp van opleidingenstructuur: 

Doelen 

Module 
‘borden 
elektriciteit 
industrieel’ 

Module 
‘inbedrijfstelling 
industriële 
installatie’ 

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de 
nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen X X 

Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het 
beroep aannemen X X 

Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het 
beroep toepassen X X 

Eigen werkzaamheden organiseren X X 

Industriële borden volgens schema aansluiten en 
plaatsen X  

Inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 
(systematisch onder spanning brengen in dit doel 
vervangen door ‘inbedrijfstelling’) 

 X 

Functiegebonden administratieve taken volgens 
bedrijfseigen procedures uitvoeren  X X 

  

Montagewerken 
elektriciteit 
industrieel 

Installatiewerken 
elektriciteit 
industrieel 

Borden elektriciteit 
industrieel 

Inbedrijfstelling 
industriële 
installatie 
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Opleidingenstructuur tertiair elektrotechnisch installateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modules montagewerken en installatiewerken elektriciteit tertiair blijven ongewijzigd. 

De twee nieuwe modules ‘borden elektriciteit tertiair en ‘inbedrijfstelling tertiaire installatie’ zijn 
opgebouwd op basis van de doelen die reeds beschreven zijn in de module ‘borden elektriciteit 
tertiair’ van het ontwerp van opleidingenstructuur: 

Doelen 

Module 
‘borden 
elektriciteit 
tertiair 

Module 
‘inbedrijfstelling 
tertiaire 
installatie’ 

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de 
nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen X X 

Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het 
beroep aannemen X X 

Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het 
beroep toepassen X X 

Eigen werkzaamheden organiseren X X 

Tertiaire borden volgens schema aansluiten en plaatsen X  

Inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 
(systematisch onder spanning brengen in dit doel 
vervangen door ‘inbedrijfstelling’) 

 X 

Functiegebonden administratieve taken volgens 
bedrijfseigen procedures uitvoeren  X X 

 

  

Montagewerken 
elektriciteit tertiair 

Installatiewerken 
elektriciteit tertiair 

Borden elektriciteit 
tertiair 

Inbedrijfstelling 
tertiaire installatie 
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Opleidingenstructuur domotica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de opleidingenstructuur domotica dienen dezelfde wijzigingen doorgevoerd te worden als 
voor de opleidingenstructuur residentieel elektrotechnisch installateur.  

  

Ruwbouwwerken 
elektriciteit 
residentieel 

Montagewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Installatiewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Verdeelbord 
elektriciteit 
residentieel 

Inbedrijfstelling 
residentiële 
installatie 

Implementatie 
domotica-systeem 
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Opleidingenstructuur immotica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de opleidingenstructuur immotica dienen dezelfde wijzigingen doorgevoerd te worden als 
voor de opleidingenstructuur tertiair elektrotechnisch installateur. 

Opleidingenstructuur koelmonteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montagewerken 
elektriciteit tertiair 

Installatiewerken 
elektriciteit tertiair 

Borden elektriciteit 
tertiair 

Inbedrijfstelling 
tertiaire installatie 

Implementatie 
immotica-systeem 

Montagewerken 
elektriciteit 
industrieel 

Montagewerken 
koelinstallatie 

Elektriciteitswerken 
koelinstallatie 

Inbedrijfstelling 
koelinstallatie 

Koeltechnische 
installatie 
technieken 
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De module ‘koeltechnische installatietechnieken’ blijft ongewijzigd.  

In de module ‘elektriciteitswerken koelinstallatie’ worden aan het doel ‘elektrische 
installatiewerken volgens schema uitvoeren’ volgende elementen toegevoegd uit het doel 
‘systematisch onder spanning brengen en storingen opsporen en verhelpen’ van de module 
‘inbedrijfstelling koelinstallatie’: 

¬ Stuurbord aansluiten en plaatsen 
¬ PEN en PE geleiders aansluiten 
¬ Equipotentiale verbindingen aansluiten 
¬ Massaverbindingen aansluiten 

Deze elementen worden geschrapt uit het doel ‘systematisch onder spanning brengen en 
storingen opsporen en verhelpen’ van de module ‘inbedrijfstelling koelinstallatie’. Zoals uit de 
werkwoorden blijkt, zijn dit elektrische installatiewerken die, als men een logische opbouw volgt, 
eerst moeten uitgevoerd worden alvorens men kan inbedrijfstellen. 

Daarnaast wordt de module ‘montagewerken koelinstallatie’ opgesplitst in twee modules: 
‘montagewerken koelinstallatie’ en ‘montagewerken elektriciteit industrieel’. Dit onderscheid 
wordt gemaakt op basis van een duidelijk inhoudelijk onderscheid tussen elektrische en 
koeltechnische montagewerken. De module ‘montagewerken elektriciteit industrieel’ is identiek 
aan die module in de opleidingenstructuur industrieel elektrotechnisch installateur.  

De twee nieuwe modules zijn opgebouwd op basis van de doelen die reeds beschreven zijn in de 
module ‘montagewerken koelinstallatie’: 

Doelen 
Module 
‘montagewerken 
koelinstallatie’ 

Module 
‘montagewerken 
elektriciteit 
industrieel’ 

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de 
nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen X X 

Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het 
beroep aannemen X X 

Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het 
beroep toepassen X X 

Eigen werkzaamheden organiseren X X 

Montagewerken voorbereiden X  

Montagewerken volgens schema voorbereiden  X 

Elektrische montagewerken volgens schema uitvoeren  X 

Koeltechnische montagewerken volgens schema 
uitvoeren  X  

Functiegebonden administratieve taken volgens 
bedrijfseigen procedures uitvoeren.  X X 

Uit de cluster ‘montagewerken voorbereiden’ van de module ‘montagewerken koelinstallatie’ 
wordt ‘installatie spanningloos schakelen’ geschrapt omdat dit reeds opgenomen is in de module 
‘montagewerken elektriciteit industrieel’. 
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Opleidingenstructuur technicus elektrische zwembaduitrustingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de module ‘installatiewerken zwembaduitrustingen’ worden aan het doel ‘installatiewerken 
uitvoeren’ volgende elementen toegevoegd uit het doel ‘zwembadinstallatie in bedrijf stellen’ van 
de module ‘inbedrijfstelling zwembaduitrustingen’: 

¬ Verdeelkast ophangen 
¬ Componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
¬ Schakeltoestellen bedraden 
¬ Verdeelborden aansluiten 
¬ Voedingskabel in verdeelkast invoeren 
¬ Stroomkringen en componenten in verdeelkast aansluiten 
¬ Stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
¬ Equipotentiale verbindingen uitvoeren 

Deze elementen worden geschrapt uit het doel ‘zwembadinstallatie in bedrijf stellen’ van de 
module ‘inbedrijfstelling zwembaduitrustingen’. Zoals blijkt uit de opsomming zijn het taken die 
eerst uitgevoerd moeten worden voordat een installatie in bedrijf kan gesteld worden. 

Opleidingenstructuur bordenbouwer 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbereidende 
werkzaamheden 
zwembaduitrustingen 

Installatiewerken 
zwembaduitrustingen 

Inbedrijfstelling 
zwembaduitrustingen 

Montage bord en kast 
elektriciteit 

Bedrading en testing 
bord en kast 
elektriciteit 
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Opleidingenstructuur podiumtechnicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voorbereiding productie 
podiumkunsten 

Decormontage 
podiumkunsten 

Opvolging productie 
podiumkunsten 

Audiovisuele 
technieken 
podiumkunsten 

Geluidsversterking 
podiumkunsten 

Belichting 
podiumkunsten 

Licht- en 
geluidtechnieken 
podiumkunsten 
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Bijlage 2: Opleidingenstructuur residentieel elektrotechnisch 
installateur 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

RESIDENTIEEL INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, februari 2000) 

 

De residentieel elektrotechnisch installateur voert ruwbouwwerkzaamheden uit in een 
residentiële omgeving zoals een woning, kleinhandelszaak, appartement, … Hij voert 
ruwbouwwerkzaamheden uit in functie van de elektrische installatie, monteert, installeert en sluit 
de residentiële installatie aan. Hij stelt de elektrische installatie in gebruik, spoort storingen op 
en verhelpt ze. 

De opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 5 modules: 

¬ Inbedrijfstelling residentiële installatie 
¬ Installatiewerken elektriciteit residentieel 
¬ Montagewerken elektriciteit residentieel 
¬ Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel  
¬ Verdeelbord elektriciteit residentieel 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 
2. MODULES  
 

Module Inbedrijfstelling residentiële installatie  

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 

Ruwbouwwerken 
elektriciteit 
residentieel 

Montagewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Installatiewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Verdeelbord 
elektriciteit 
residentieel 

Inbedrijfstelling 
residentiële 
installatie 
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 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
verdeelbord volgens ééndraadsschema monteren aansluiten en plaatsen 

 verdeelkast ophangen 
 montageraam plaatsen  
 aardingssysteem aanbrengen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 verbindingsrails plaatsen 
 differentieels onderling verbinden 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelbord aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
 voedingskabel met hoofddifferentieel verbinden 
 draden bundelen 
 stroomkringen en componenten aansluiten 
 hoofdbeschermingsgeleider op de aardrail aansluiten 
 beschermkap plaatsen 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 aardingsonderbreker aansluiten en plaatsen 
 aardingslus aansluiten 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
 spanningsloos uitmeten 
 aarding uitmeten 
 op kortsluiting controleren 
 functionele werking van componenten controleren 
 meterkast plaatsen 
 voedingskabel in meterkast plaatsen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 stroomkringen spanningsloos uitmeten 
 stroomkringen systematisch op kortsluiting en functionering nameten 
 stroomkringen onder spanning brengen 
 verbruikers in werking stellen 
 verbruikers op eigen installatie testen 
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Module Installatiewerken elektriciteit residentieel  

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
installatiewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en contactdozen aansluiten en plaatsen 
 aansluitdozen aansluiten en plaatsen 
 verbindingen in centraaldozen uitvoeren 
 schakelaars uitmeten 
 afdekplaten en toetsen plaatsen 
 communicatievoorzieningen aansluiten en plaatsen  
 in vals plafond gaten aanbrengen 
 verlichtingsarmatuur plaatsen  
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 voorschakelapparaat installeren 
 verlichtingsarmatuur aansluiten  
 verdelingen naar lichtpunten maken 
 railsystemen en hulpstukken monteren 
 railsysteem aansluiten 
 lampen aanbrengen 
 buitenverlichting aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren 

 

Module Montagewerken elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
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montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken bij inbouw volgens schema uitvoeren 

 buislengte- en diameter bepalen 
 buizen op maat brengen 
 buizen plooien 
 buizen aanbrengen 
 gaten boren 
 pluggen insteken 
 kleurafspraken voor geleiders toepassen 
 inbouwdozen en centraaldozen plaatsen 
 inbouwdozen en centraaldozen in holle wanden plaatsen 
 buizen bevestigen 
 sleuven dicht maken 
 geleiders in buizen aanbrengen 
montagewerken bij opbouw volgens schema uitvoeren 

 buislengte- en diameter bepalen 
 buizen op maat brengen 
 buizen plooien 
 gaten boren 
 pluggen insteken 
 buizen aanbrengen 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 kleurafspraken voor geleiders toepassen 
 opbouwdozen plaatsen 
 kabels leggen en bevestigen 
 kabelgoten en hulpstukken monteren  
 kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Module Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
ruwbouwwerk volgens ééndraads- en situatieschema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
ruwbouwwerk volgens ééndraads- en situatieschema uitvoeren 

 leidingstracé uitzetten 
 markeringen volgens bouwplan aanbrengen 
 sleuven en uitsparingen in muren, wanden en vloeren kappen en slijpen  
 muren, (holle)wanden en vloeren doorboren 
 doorboringen met aandacht voor compartimentering afdichten 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
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 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Verdeelbord elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
verdeelbord volgens ééndraadsschema monteren aansluiten en plaatsen 

 verdeelkast ophangen 
 montageraam plaatsen  
 aardingssysteem aanbrengen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 verbindingsrails plaatsen 
 differentieels onderling verbinden 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelbord aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
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 voedingskabel met hoofddifferentieel verbinden 
 draden bundelen 
 stroomkringen en componenten aansluiten 
 hoofdbeschermingsgeleider op de aardrail aansluiten 
 beschermkap plaatsen 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 aardingsonderbreker aansluiten en plaatsen 
 aardingslus aansluiten 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
 spanningsloos uitmeten 
 aarding uitmeten 
 op kortsluiting controleren 
 functionele werking van componenten controleren 
 meterkast plaatsen 
 voedingskabel in meterkast plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 3: Opleidingenstructuur industrieel elektrotechnisch 
installateur 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, februari 2000) 

 

De industrieel elektrotechnisch installateur voert werkzaamheden uit in een industriële 
omgeving. Hij monteert, installeert en sluit de industriële installatie aan. Hij brengt deze 
installatie onder spanning, spoort storingen op en verhelpt ze. 

De opleiding Industrieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 4 modules: 

¬ Borden elektriciteit industrieel 
¬ Inbedrijfstelling industriële installatie 
¬ Installatiewerken elektriciteit industrieel 
¬ Montagewerken elektriciteit industrieel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagewerken 
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industrieel 
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elektriciteit 
industrieel 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Borden elektriciteit industrieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
industriële borden volgens schema aansluiten en plaatsen 

 algemeen laagspanningsverdeelbord aansluiten en plaatsen 
 vermogensbord aansluiten en plaatsen  
 voedingskabel in vermogensbord invoeren 
 voedingskabel op hoofdschakelaar aansluiten 
 stroomkringen op het vermogensbord aansluiten 
 klemmen, leidingen, kabels en aders van kabels etiketteren 
 beschermingsgeleiders op aardingsklemmen aansluiten 
 stuurbord plaatsen 
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 stuurkabel aansluiten en plaatsen  
 vermogenskabels plaatsen en aansluiten 
 schakelbord plaatsen 
 voedingskabel (3N, 400Volt) aansluiten en plaatsen 
 vermogenskabels (3N, 400Volt) aansluiten en plaatsen 
 aardingssysteem aansluiten 
 overgang van een aardingssysteem naar een ander realiseren 
 PEN en PE geleiders aansluiten 
 equipotentiale verbindingen aansluiten 
 massaverbindingen aansluiten 
 beschermkap in vermogensbord plaatsen 
systematisch onder spanning brengen en storingen opsporen en verhelpen 
 industriële borden spanningsloos uitmeten 
 industriële borden op kortsluiting controleren 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 vermogensborden onder spanning brengen 
 schakelborden onder spanning brengen 
 stuurbord op functioneren en kortsluiting nameten 
 stuurborden spanningsloos uitmeten  
 stuurborden onder spanning brengen en spanning meten 
 verbruikers onder spanning brengen 
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Inbedrijfstelling industriële installatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
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 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 industriële borden spanningsloos uitmeten 
 industriële borden op kortsluiting controleren 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 vermogensborden onder spanning brengen 
 schakelborden onder spanning brengen 
 stuurbord op functioneren en kortsluiting nameten 
 stuurborden spanningsloos uitmeten  
 stuurborden onder spanning brengen en spanning meten 
 verbruikers onder spanning brengen 
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Installatiewerken elektriciteit industrieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
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 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
 installatiewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en wandcontactdozen aansluiten en plaatsen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
 aftakking voor 3N, 400V in aftakdoos maken 
 signalering en bedieningsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 meet- en regelapparatuur aansluiten en plaatsen 
 nood- en beveiligingsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 (elektro)pneumatische componenten aansluiten en plaatsen 
 toestellen aansluiten en plaatsen 
 metalen, EMC en kunststof wartels monteren 
 klemmenkasten aansluiten en plaatsen 
 industriële verlichting aansluiten en plaatsen 
 motoren aansluiten en plaatsen  
 PLC’s aansluiten en plaatsen  
 randapparatuur voor PLC’s aansluiten en plaatsen 
 frequentiedrives en softstarters aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s  “As-Built” aanpassen 
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De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken elektriciteit industrieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken volgens schema uitvoeren 

 leidingstracé voor kabels en kabelgoten uitzetten  
 markeringen, leidingen en kanalisaties volgens technisch dossier aanbrengen 
 muren, (holle)wanden en vloeren doorboren 
 doorboringen met aandacht voor compartimentering afdichten 
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 goot- en draagsystemen bewerken 
 goot- en draagsystemen monteren 
 bochten, koppelplaten en verloopstukken monteren 
 bevestigingsbeugels monteren 
 opbouwdozen, aftakdozen en verdeeldozen plaatsen 
 buizen op maat brengen 
 buizen leggen 
 aarding, equipotentiale verbindingen en massanetwerk realiseren 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 kabels in kabelgoten leggen 
 kabels verbinden en bevestigen  
 kabels nummeren 
 kabels in functie van aansluiting bewerken  
 grondkabels leggen 
 aardingssystemen afstemmen en plaatsen 
 kanalisaties aan bord of kast aanwerken 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 4: Opleidingenstructuur tertiair elektrotechnisch 
installateur 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel  

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, december 2000) 

 

De tertiair elektrotechnisch installateur voert werkzaamheden uit in openbare gebouwen, 
ziekenhuizen, kantoorgebouwen, … Hij monteert, installeert en sluit de tertiaire installatie aan. Hij 
brengt deze installatie onder spanning, spoort storingen op en verhelpt ze. 

 

De opleiding Tertiair elektrotechnisch installateur bestaat uit 4 modules: 

¬ Borden elektriciteit tertiair 
¬ Inbedrijfstelling tertiaire installatie 
¬ Installatiewerken elektriciteit tertiair 
¬ Montagewerken elektriciteit tertiair 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Borden elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 

Montagewerken 
elektriciteit tertiair 

Installatiewerken 
elektriciteit tertiair 

Borden elektriciteit 
tertiair 

Inbedrijfstelling 
tertiaire installatie 
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 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
tertiaire borden volgens schema aansluiten en plaatsen 

 stuurborden aansluiten en plaatsen  
 gestructureerd bekabelingsbord aansluiten en plaatsen 
 voedingskabels aansluiten en plaatsen 
 klemmen, leidingen, kabels en aders van kabels etiketteren 
 beschermingsgeleiders op aardingsklemmen aansluiten 
 verdeelbord bedraden  
 stuurbord bedraden  
 spanningen zoals vermogensspanning, stuurspanning en signalisatiespanning bij elkaar houden  
 aardingssysteem realiseren  
 overgang van een netsysteem naar een ander netsysteem realiseren  
 PEN en PE geleiders aansluiten 
 equipotentiale verbindingen aansluiten 
 massaverbindingen aansluiten 
 beschermkap monteren 
 datakabels patchen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 tertiaire borden spanningsloos uitmeten 
 tertiaire borden op kortsluiting uitmeten 
 tertiaire borden op functionering uitmeten 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 verdeelborden onder spanning brengen 
 stuurborden onder spanning brengen 
 verbruikers onder spanning brengen 
 schakeltoestellen bedienen  
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Module Inbedrijfstelling tertiaire installatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 tertiaire borden spanningsloos uitmeten 
 tertiaire borden op kortsluiting uitmeten 
 tertiaire borden op functionering uitmeten 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 verdeelborden onder spanning brengen 
 stuurborden onder spanning brengen 
 verbruikers onder spanning brengen 
 schakeltoestellen bedienen  
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 
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De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Installatiewerken elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de 

geldende regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
 installatiewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en contactdozen aansluiten en plaatsen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
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 aftakking voor 3N, 400V in aftakdoos maken 
 signalering en bedieningsapparatuur aansluiten en plaatsen  
 meet- en regelapparatuur aansluiten en plaatsen  
 nood- en beveiligingsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 (elektro)pneumatische componenten aansluiten en plaatsen 
 toestellen aansluiten en plaatsen  
 metalen, EMC en kunststof wartels monteren 
 klemmenkasten aansluiten en plaatsen  
 tertiaire verlichtingssystemen aansluiten en plaatsen 
 motoren aansluiten en plaatsen 
 communicatievoorzieningen aansluiten en plaatsen  
 machines aansluiten en plaatsen  
 PLC’s aansluiten en plaatsen  
 randapparatuur voor PLC’s aansluiten en plaatsen 
 frequentiedrives en softstarters aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
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 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken volgens schema uitvoeren 

 leidingstracé voor kabels en kabelgoten uitzetten 
 markeringen, leidingen en kanalisaties volgens technisch dossier aanbrengen 
 muren, (holle)wanden en vloeren met aandacht voor compartimentering doorboren 
 goot- en draagsystemen bewerken 
 goot- en draagsystemen monteren 
 bochten, koppelplaten en verloopstukken monteren 
 bevestigingsbeugels monteren 
 opbouwdozen, aftakdozen en verdeeldozen plaatsen 
 buizen op maat brengen  
 buizen plooien  
 buizen leggen 
 aarding, equipotentiale verbindingen en massanetwerk realiseren 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 kabels zoals energiekabels, stuurkabels, datakabels in desbetreffende kabelgoten leggen 
 kabels verbinden en bevestigen  
 kabels nummeren 
 kabels in functie van aansluiting bewerken  
 aardingssystemen en massanetwerk plaatsen  
 doorgangen met aandacht voor brandcompartimentering afdichten 
 grondkabels leggen 
 kanalisaties aan bord of kast aanwerken 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 5: Opleidingenstructuur technicus domotica 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA  

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

RESIDENTIEEL INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, februari 2000) 

 

De technicus domotica installeert en parametreert een automatiseringssysteem in privé-
woningen. Hij implementeert het domoticasysteem in de woning volgens wensen van de klant. 

 

De opleiding Technicus domotica bestaat uit 6 modules: 

¬ Implementatie domoticasysteem 
¬ Inbedrijfstelling residentiële installatie 
¬ Installatiewerken elektriciteit residentieel 
¬ Montagewerken elektriciteit residentieel 
¬ Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel 
¬ Verdeelbord elektriciteit residentieel 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Implementatie domoticasysteem 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor verantwoordelijkheid tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 taken zelfstandig uitvoeren werken 
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 

Montagewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Installatiewerken 
elektriciteit 
residentieel 

Verdeelbord 
elektriciteit 
residentieel 

Inbedrijfstelling 
residentiële 
installatie 

Implementatie 
domotica-systeem 

Ruwbouwwerken 
elektriciteit 
residentieel 
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functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 ICT gebruiken 
 rekenvaardigheden toepassen 
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
plaatsing domoticasysteem voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden  
 materiaal en materieel  op de werf beschermen en opslaan  
 elektrisch domotica dossier gebruiken 
 bussysteem toepassen 
 bedradingslijsten maken 
 afspraken betreffende eigen werkzaamheden maken 
 planning werkzaamheden opmaken 
domoticasysteem volgens wensen klant implementeren 

 bedradingslijsten gebruiken 
 bussysteem toepassen 
 domoticaprogramma schrijven 
 domoticaprogramma simuleren en testen  
 domoticaprogramma debuggen 
 domoticaprogramma naar domoticasysteem uploaden 
 werking van domoticasysteem testen 
 meet- en regeltechnische componenten parametreren 
 metingen uitvoeren en registreren 
 domoticaprogramma aanpassen 
 sturingen, schakelaars, bekabeling, … herstellen of vervangen 
 werking domoticasysteem toelichten 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 bestellingen plaatsen 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 elektrisch dossier en domoticaprogramma “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

 



 

38 

Module Inbedrijfstelling residentiële installatie  

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
verdeelbord volgens ééndraadsschema monteren aansluiten en plaatsen 

 verdeelkast ophangen 
 montageraam plaatsen  
 aardingssysteem aanbrengen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 verbindingsrails plaatsen 
 differentieels onderling verbinden 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelbord aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
 voedingskabel met hoofddifferentieel verbinden 
 draden bundelen 
 stroomkringen en componenten aansluiten 
 hoofdbeschermingsgeleider op de aardrail aansluiten 
 beschermkap plaatsen 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 aardingsonderbreker aansluiten en plaatsen 
 aardingslus aansluiten 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
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 spanningsloos uitmeten 
 aarding uitmeten 
 op kortsluiting controleren 
 functionele werking van componenten controleren 
 meterkast plaatsen 
 voedingskabel in meterkast plaatsen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 stroomkringen spanningsloos uitmeten 
 stroomkringen systematisch op kortsluiting en functionering nameten 
 stroomkringen onder spanning brengen 
 verbruikers in werking stellen 
 verbruikers op eigen installatie testen 
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Installatiewerken elektriciteit residentieel  

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
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 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
installatiewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en contactdozen aansluiten en plaatsen 
 aansluitdozen aansluiten en plaatsen 
 verbindingen in centraaldozen uitvoeren 
 schakelaars uitmeten 
 afdekplaten en toetsen plaatsen 
 communicatievoorzieningen aansluiten en plaatsen  
 in vals plafond gaten aanbrengen 
 verlichtingsarmatuur plaatsen  
 voorschakelapparaat installeren 
 verlichtingsarmatuur aansluiten  
 verdelingen naar lichtpunten maken 
 railsystemen en hulpstukken monteren 
 railsysteem aansluiten 
 lampen aanbrengen 
 buitenverlichting aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
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 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken bij inbouw volgens schema uitvoeren 

 buislengte- en diameter bepalen 
 buizen op maat brengen 
 buizen plooien 
 buizen aanbrengen 
 gaten boren 
 pluggen insteken 
 kleurafspraken voor geleiders toepassen 
 inbouwdozen en centraaldozen plaatsen 
 inbouwdozen en centraaldozen in holle wanden plaatsen 
 buizen bevestigen 
 sleuven dicht maken 
 geleiders in buizen aanbrengen 
montagewerken bij opbouw volgens schema uitvoeren 

 buislengte- en diameter bepalen 
 buizen op maat brengen 
 buizen plooien 
 gaten boren 
 pluggen insteken 
 buizen aanbrengen 
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 geleiders in buizen aanbrengen 
 kleurafspraken voor geleiders toepassen 
 opbouwdozen plaatsen 
 kabels leggen en bevestigen 
 kabelgoten en hulpstukken monteren  
 kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
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ruwbouwwerk volgens ééndraads- en situatieschema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
ruwbouwwerk volgens ééndraads- en situatieschema uitvoeren 

 leidingstracé uitzetten 
 markeringen volgens bouwplan aanbrengen 
 sleuven en uitsparingen in muren, wanden en vloeren kappen en slijpen  
 muren, (holle)wanden en vloeren doorboren 
 doorboringen met aandacht voor compartimentering afdichten 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Verdeelbord elektriciteit residentieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
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 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
verdeelbord volgens ééndraadsschema monteren aansluiten en plaatsen 

 verdeelkast ophangen 
 montageraam plaatsen  
 aardingssysteem aanbrengen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 verbindingsrails plaatsen 
 differentieels onderling verbinden 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelbord aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
 voedingskabel met hoofddifferentieel verbinden 
 draden bundelen 
 stroomkringen en componenten aansluiten 
 hoofdbeschermingsgeleider op de aardrail aansluiten 
 beschermkap plaatsen 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 aardingsonderbreker aansluiten en plaatsen 
 aardingslus aansluiten 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
 spanningsloos uitmeten 
 aarding uitmeten 
 op kortsluiting controleren 
 functionele werking van componenten controleren 
 meterkast plaatsen 
 voedingskabel in meterkast plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 ééndraads- en situatieschema “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 6: Opleidingenstructuur technicus immotica 

1. BESCHRIJVING 
 
Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA  

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel  

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, december 2000) 

 

De technicus immotica programmeert en implementeert een automatiseringssysteem in 
openbare gebouwen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, … Hij stemt meet- en regelprocessen op 
elkaar af. 

De opleiding Technicus immotica bestaat uit 5 modules: 

¬ Borden elektriciteit tertiair 
¬ Implementatie immoticasysteem 
¬ Inbedrijfstelling tertiaire installatie 
¬ Installatiewerken elektriciteit tertiair 
¬ Montagewerken elektriciteit tertiair 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Borden elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 

Montagewerken 
elektriciteit tertiair 

Installatiewerken 
elektriciteit tertiair 

Borden elektriciteit 
tertiair 

Inbedrijfstelling 
tertiaire installatie 

Implementatie 
immotica-systeem 
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 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
tertiaire borden volgens schema aansluiten en plaatsen 

 stuurborden aansluiten en plaatsen  
 gestructureerd bekabelingsbord aansluiten en plaatsen 
 voedingskabels aansluiten en plaatsen 
 klemmen, leidingen, kabels en aders van kabels etiketteren 
 beschermingsgeleiders op aardingsklemmen aansluiten 
 verdeelbord bedraden  
 stuurbord bedraden  
 spanningen zoals vermogensspanning, stuurspanning en signalisatiespanning bij elkaar houden  
 aardingssysteem realiseren  
 overgang van een netsysteem naar een ander netsysteem realiseren  
 PEN en PE geleiders aansluiten 
 equipotentiale verbindingen aansluiten 
 massaverbindingen aansluiten 
 beschermkap monteren 
 datakabels patchen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 tertiaire borden spanningsloos uitmeten 
 tertiaire borden op kortsluiting uitmeten 
 tertiaire borden op functionering uitmeten 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 verdeelborden onder spanning brengen 
 stuurborden onder spanning brengen 
 verbruikers onder spanning brengen 
 schakeltoestellen bedienen  
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 



 

48 

  

Module Implementatie immoticasysteem 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren  
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 zin voor verantwoordelijkheid tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 ICT gebruiken 
 rekenvaardigheden toepassen 
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
immoticasysteem in openbare gebouwen volgens technisch dossier implementeren 

 bussysteem toepassen 
 bedradingslijsten maken 
 bedradingslijsten gebruiken 
 immoticaprogramma schrijven 
 immoticaprogramma simuleren en testen  
 immoticaprogramma debuggen 
 immoticaprogramma naar immoticasysteem uploaden  
 werking van immoticasysteem testen 
 meet- en regeltechnische componenten afregelen en bijstellen 
 metingen uitvoeren en registreren 
 immoticaprogramma aanpassen 
 sturingen, schakelaars, bekabeling, … herstellen of vervangen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
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 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 bestellingen doorgeven  
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 technisch dossier en immoticaprogramma actualiseren en documenteren 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Inbedrijfstelling tertiaire installatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
inbedrijfstelling en storingen opsporen en verhelpen 

 tertiaire borden spanningsloos uitmeten 
 tertiaire borden op kortsluiting uitmeten 
 tertiaire borden op functionering uitmeten 
 continuïteit van aarding uitmeten 
 verdeelborden onder spanning brengen 
 stuurborden onder spanning brengen 
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 verbruikers onder spanning brengen 
 schakeltoestellen bedienen  
 fouten en defecten aan eigen elektrische installatie opsporen en verhelpen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Installatiewerken elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
 installatiewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
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 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en contactdozen aansluiten en plaatsen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
 aftakking voor 3N, 400V in aftakdoos maken 
 signalering en bedieningsapparatuur aansluiten en plaatsen  
 meet- en regelapparatuur aansluiten en plaatsen  
 nood- en beveiligingsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 (elektro)pneumatische componenten aansluiten en plaatsen 
 toestellen aansluiten en plaatsen  
 metalen, EMC en kunststof wartels monteren 
 klemmenkasten aansluiten en plaatsen  
 tertiaire verlichtingssystemen aansluiten en plaatsen 
 motoren aansluiten en plaatsen 
 communicatievoorzieningen aansluiten en plaatsen  
 machines aansluiten en plaatsen  
 PLC’s aansluiten en plaatsen  
 randapparatuur voor PLC’s aansluiten en plaatsen 
 frequentiedrives en softstarters aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken elektriciteit tertiair 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
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 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen 
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken volgens schema uitvoeren 

 leidingstracé voor kabels en kabelgoten uitzetten 
 markeringen, leidingen en kanalisaties volgens technisch dossier aanbrengen 
 muren, (holle)wanden en vloeren met aandacht voor compartimentering doorboren 
 goot- en draagsystemen bewerken 
 goot- en draagsystemen monteren 
 bochten, koppelplaten en verloopstukken monteren 
 bevestigingsbeugels monteren 
 opbouwdozen, aftakdozen en verdeeldozen plaatsen 
 buizen op maat brengen  
 buizen plooien  
 buizen leggen 
 aarding, equipotentiale verbindingen en massanetwerk realiseren 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 kabels zoals energiekabels, stuurkabels, datakabels in desbetreffende kabelgoten leggen 
 kabels verbinden en bevestigen  
 kabels nummeren 
 kabels in functie van aansluiting bewerken  
 aardingssystemen en massanetwerk plaatsen  
 doorgangen met aandacht voor brandcompartimentering afdichten 
 grondkabels leggen 
 kanalisaties aan bord of kast aanwerken 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
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 plannen en schema’s “As-Built” aanpassen 
 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 7: Opleidingenstructuur koelmonteur 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

KOELMONTEUR 

Beroepscompetentieprofiel 

(SERV/de bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, december 2000) 

 

De koelmonteur monteert en installeert onderdelen van koelinstallaties. Hij voert zowel 
elektrische montage- en installatiewerken uit alsook koeltechnische installatiewerken. Bovendien 
vult hij de installatie, controleert op lekken en brengt isolatie aan.  

 

De opleiding Koelmonteur bestaat uit 5 modules: 

¬ Elektriciteitswerken koelinstallatie 
¬ Inbedrijfstelling koelinstallatie 
¬ Koeltechnische installatiewerken  
¬ Montagewerken elektriciteit industrieel 
¬ Montagewerken koelinstallatie   
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Elektriciteitswerken koelinstallatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken  
 op wisselende werkomstandigheden inspelen   
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 

Montagewerken 
elektriciteit 
industrieel 

Montagewerken 
koelinstallatie 

Elektriciteitswerken 
koelinstallatie 

Inbedrijfstelling 
koelinstallatie 

Koeltechnische 
installatie 
technieken 
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 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken  
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
installatiewerken voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
elektrische installatiewerken volgens schema uitvoeren 

 kleurafspraken toepassen 
 schakelaars en wandcontactdozen aansluiten en plaatsen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
 aftakking voor 3N, 400V in aftakdoos maken 
 signalering- en bedieningsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 nood- en beveiligingsapparatuur aansluiten en plaatsen 
 metalen, EMC  en kunststof wartels monteren 
 klemmenkasten aansluiten en plaatsen 
 stuurbord aansluiten en plaatsen 
 PEN en PE geleiders aansluiten 
 equipotentiale verbindingen aansluiten 
 massaverbindingen aansluiten 
 motoren aansluiten en plaatsen  
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Inbedrijfstelling koelinstallatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
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noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken  
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
systematisch onder spanning brengen en storingen opsporen en verhelpen 

 stuurbord aansluiten en plaatsen 
 PEN en PE geleiders aansluiten 
 equipotentiale verbindingen aansluiten 
 massaverbindingen aansluiten 
 eigen installatie spanningsloos uitmeten 
 eigen installatie onder spanning brengen 
 eigen installatie systematisch in bedrijf stellen 
 fouten en defecten aan eigen installatie opsporen en verhelpen 
koelinstallatie vacumeren en vullen 

 koelinstallatie volgens procedure vullen 
 koelinstallatie op druk controleren  
 koelinstallatie op lekken controleren en herstellen  
 signalisatie aanbrengen 
 koelleidingen isoleren 
 isolatiemantel aanbrengen en verlijmen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Module Koeltechnische installatiewerken  

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
installatiewerken voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
koeltechnische installatiewerken volgens schema uitvoeren  

 onderdelen plaatsen  
 trillingsdemper monteren 
 compressor plaatsen 
 uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen voorzien 
 koelleidingen in kanalisatie plaatsen  
 koelleidingen monteren 
 buiseinde hardsolderen 
 flareverbindingen maken 
 bij warm werk schade aan omgeving vermijden  
 afvoerleidingen aansluiten en plaatsen  
 geurafsluiter op afvoerleidingen monteren 
 openingen en doorvoeringen afdichten 
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 filterdroger of filterpatroon monteren 
 onzuiverheden in leidingen voorkomen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken elektriciteit industrieel 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken  
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken volgens schema voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
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 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
 apparatuur verwijderen 
 oude installatie demonteren 
montagewerken volgens schema uitvoeren 

 leidingstracé voor kabels en kabelgoten uitzetten  
 markeringen, leidingen en kanalisaties volgens technisch dossier aanbrengen 
 muren, (holle)wanden en vloeren doorboren 
 doorboringen met aandacht voor compartimentering afdichten 
 goot- en draagsystemen bewerken 
 goot- en draagsystemen monteren 
 bochten, koppelplaten en verloopstukken monteren 
 bevestigingsbeugels monteren 
 opbouwdozen, aftakdozen en verdeeldozen plaatsen 
 buizen op maat brengen 
 buizen leggen 
 aarding, equipotentiale verbindingen en massanetwerk realiseren 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 kabels in kabelgoten leggen 
 kabels verbinden en bevestigen  
 kabels nummeren 
 kabels in functie van aansluiting bewerken  
 grondkabels leggen 
 aardingssystemen afstemmen en plaatsen 
 kanalisaties aan bord of kast aanwerken 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 
 plannen en schema’s “As-Built aanpassen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Montagewerken koelinstallatie 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- en 

fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 met prioriteiten en stress omgaan 
 zin voor samenwerking tonen 
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 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken  
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
montagewerken voorbereiden 

 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 ladders plaatsen 
 ladders en stellingen gebruiken 
 hoogtewerker gebruiken  
 installatie spanningsloos schakelen 
koeltechnische montagewerken volgens schema uitvoeren  

 bouwkundige doorgangen maken 
 gaten boren 
 kanalisaties en beugels monteren 
 trillingen van leidingen in kanalisaties en beugels voorkomen 
 koelleidingen op lengte aftekenen 
 koelleidingen op maat snijden 
 koelleidingen ontbramen 
 koelleidingen buigen 
 niet bewerkte koelleidingen afsluiten 
 afvoerleidingen op lengte aftekenen 
 afvoerleidingen op maat snijden 
 onzuiverheden in leidingen voorkomen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Bijlage 8: Opleidingenstructuur technicus elektrische 
zwembaduitrustingen 

1. BESCHRIJVING 
 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 

Beroepsprofiel  

(VORMELEK, juni 2007) 

 

RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

Beroepsprofiel 

(VORMELEK, juni 2007) 

 

RESIDENTIEEL INSTALLATEUR 

Profiel 

(SERV/VORMELEK, februari 2000) 

 

De technicus elektrische zwembaduitrustingen installeert, onderhoudt, herstelt en past 
elektrische uitrustingen van zwembaden aan. 

De opleiding Technicus elektrische zwembaduitrustingen bestaat uit 3 modules: 

¬ Inbedrijfstelling zwembaduitrustingen 
¬ Installatiewerken zwembaduitrustingen 
¬ Voorbereidende werkzaamheden zwembaduitrustingen  
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. 

 

2. MODULES  
 

Module Inbedrijfstelling zwembaduitrustingen 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 ontsmettingsproducten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- 

en fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

Voorbereidende 
werkzaamheden 
zwembaduitrustingen 

Installatiewerken 
zwembad-uitrustingen 

Inbedrijfstelling 
zwembad-uitrustingen 
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 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
zwembadinstallatie in bedrijf stellen 

 verdeelkast ophangen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelborden aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
 stroomkringen en componenten in verdeelkast aansluiten 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
 spanningsloos uitmeten 
 aarding uitmeten 
 op kortsluiting controleren 
 functionele werking van componenten controleren 
 stroomkringen systematisch op kortsluiting en functionering nameten 
 stroomkringen onder spanning brengen 
 verbruikers in werking stellen 
 verbruikers op installatie testen 
 fouten en defecten aan elektrische installatie opsporen en verhelpen 
 wateranalyse uitvoeren  
 waterparameters op peil brengen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

Module Installatiewerken zwembaduitrustingen 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 ontsmettingsproducten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- 

en fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 klantgericht werken 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen   
 discreet en respectvol handelen 
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functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
installatiewerken uitvoeren 

 verdeelkast ophangen 
 componenten en onderdelen in verdeelkast monteren 
 schakeltoestellen bedraden 
 verdeelborden aansluiten 
 voedingskabel in verdeelkast invoeren 
 stroomkringen en componenten in verdeelkast aansluiten 
 stroomkringen en voedingsspanning etiketteren 
 equipotentiale verbindingen uitvoeren 
 schakelaars en contactdozen aansluiten en plaatsen 
 aansluitdozen aansluiten en plaatsen 
 verbindingen in centraaldozen uitvoeren 
 schakelaars uitmeten 
 afdekplaten en toetsen plaatsen 
 voorschakelapparaat installeren 
 verdelingen naar de lichtpunten maken 
 verlichtingsarmatuur aansluiten en plaatsen 
 buitenverlichting aansluiten en plaatsen 
 onderwaterverlichting aansluiten en plaatsen 
 opgietverbindingen maken  
 filter plaatsen 
 zwembadfilterpomp aansluiten en plaatsen  
 zwembadleidingen plaatsen en verlijmen 
 ontsmetingssystemen zoals ionisator, ozonator, chloor en zuur regeling plaatsen 
 leidingen voor verwarming aansluiten en plaatsen 
 waterverwarminssysteem aansluiten en plaatsen 
 ontvochtigingsinstallatie aansluiten en plaatsen 
 luchtkanalen plaatsen en monteren 
 programmeerbare controller aansluiten en plaatsen 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 

 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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Module Voorbereidende werkzaamheden zwembaduitrustingen 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 
 economisch werken 
 ontsmettingsproducten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijf- 

en fabrikantvoorschriften gebruiken  
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden  
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en afvoeren 
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 
 klantgericht werken 
 op problemen anticiperen en adequaat reageren  
 taken zelfstandig uitvoeren  
 nauwkeurig werken 
 op wisselende werkomstandigheden inspelen  
 discreet en respectvol handelen 
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 
 plannen en schema’s gebruiken  
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten 
 dimensies berekenen 
 meetinstrumenten gebruiken 
 meetresultaten interpreteren 
 verbale en non-verbale communicatie toepassen 
 informatie selecteren en verwerken 
eigen werkzaamheden organiseren 
 eigen werkzaamheden voorbereiden 
 eigen werkzaamheden uitvoeren 
 eigen werkzaamheden evalueren 
 eigen werkzaamheden bijsturen 
voorbereidende werkzaamheden uitvoeren 
 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden 
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan  
 installatie spanningsloos schakelen 
 ééndraads- en situatieschema gebruiken 
 leidingstracé uitzetten 
 sleuven en uitsparingen in muren, wanden en vloeren kappen en slijpen  
 muren, (holle)wanden en vloeren doorboren 
 doorboringen met aandacht voor compartimentering afdichten 
 buizen op maat brengen 
 buizen aanbrengen 
 kleurafspraken voor geleiders toepassen 
 kabelgoten en hulpstukken monteren  
 kabels leggen en bevestigen 
 kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen 
 inbouw- en opbouwdozen plaatsen 
 (spat)waterdicht materiaal plaatsen 
 geleiders in buizen aanbrengen 
 sleuven dicht maken 
functiegebonden administratieve taken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
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 eigen werkzaamheden registreren 
 gebruikte goederen noteren 
 vakterminologie gebruiken 
 opvolgingsdocumenten beheren en invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 
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