OPLEIDINGENSTRUCTUUR CARROSSERIEHERSTELLER

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
CARROSSERIEHERSTELLER
Beroepscompetentieprofiel
(EDUCAM, januari 2011)
DEMONTEUR/MONTEUR CARROSSERIE
Beroepscompetentieprofiel
(EDUCAM, januari 2011)
(DE)MONTEUR
Standaard/Ervaringsbewijs
(SERV, juli 2010)
PLAATWERKER
Standaard/Ervaringsbewijs
(SERV, juli 2010)
PLAATWERKER CARROSSERIE
Beroepscompetentieprofiel
(EDUCAM, januari 2011)
VOORBEWERKER
Standaard/Ervaringsbewijs
(SERV, juli 2010)
VOORBEWERKER CARROSSERIE
Beroepscompetentieprofiel
(EDUCAM, januari 2011)
SPUITER
Standaard/Ervaringsbewijs
(SERV, juli 2010)
SPUITER CARROSSERIE
Beroepscompetentieprofiel
(EDUCAM, januari 2011)
De carrosseriehersteller demonteert en monteert onderdelen, herstelt carrosserieschade,
vervangt beschadigde carrosserieonderdelen en gebruikt hierbij de nodige apparatuur. Hij
leest elektronische systemen uit in functie van de schade, interpreteert foutcodes, schakelt
bepaalde systemen uit en schermt het voertuig en aanpalende omgeving af. Hij plamuurt,
schuurt en reinigt de ondergrond en brengt de grondlaag aan zodat het voertuig(onderdeel)
spuitklaar is. Hij plakt de onderdelen zorgvuldig af. Hij maakt de juiste kleur aan en spuit tot
en met de eindlaag. Hij volgt constructeurs-, veiligheids-, en milieuvoorschriften.

De opleiding Carrosseriehersteller bestaat uit 7 modules:
Bewerking ondergrond carrosserie
Demontage/montage carrosserie
Grondlagen carrosserie
Hechtings- en laklagen carrosserie
Plaatwerk carrosserie
Spuitklaar maken carrosserie
Voorbereiding carrosseriewerken

Voorbereiding
carrosseriewerken
Plaatwerk carrosserie
Demontage/montage
carrosserie

CARROSSERIEHERSTELLER
Bewerking ondergrond
carrosserie

Spuitklaar maken
carrosserie

Grondlagen carrosserie

Hechtings- en laklagen
carrosserie

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 Bewerking ondergrond carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfseigen procedures ondergrond bewerken
 volgens werkfiche voertuig voorbereiden
 materiaal en materieel controleren en gebreken melden
 voertuig en aanpalende omgeving beschermen
 korrelgrofte schuurpapier kiezen
 oppervlakken schuren
 verloopranden uitschuren
 beschermingsmaatregelen voor plamuren treffen
 geschikte plamuur kiezen
 verhoudingen plamuur/verharder respecteren
 plamuur gelijkmatig aanbrengen
 drooginstallatie instellen en bedienen
 schuurstappenplan respecteren
 geplamuurde oppervlakken schuren









ondergrond reinigen
ondergrond ontstoffen
ondergrond ontvetten
onderdelen voor verdere bewerking afplakken
nieuwe onderdelen schuren
binnenzijde matteren
buitenzijde schuren

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

Module demontage/montage carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfs- en constructeurprocedures onderdelen demonteren
 volgens werkfiche onderdelen demonteren
 elektronische componenten beschermen
 bij demontage defecten visueel opsporen
 schade bij demonteren melden
 gedemonteerde onderdelen sorteren en opbergen
 in functie van schadegeval test- en diagnoseapparatuur gebruiken voor:
o uitlezen
o initialiseren
o storingen in elektrische kring
volgens bedrijfs- en constructeurprocedures onderdelen monteren
 onderdelen monteren
 corrosiewerende producten in holle ruimtes aanbrengen
 plaatsing van alle onderdelen controleren
 werking van alle componenten controleren
 aan de hand van checklist controle uitvoeren

 test- en diagnoseapparatuur gebruiken voor:
o resetten
o herinitialiseren
 voertuig voor keuring na ongeval voorbereiden
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Grondlagen carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfseigen procedures grondlagen aanbrengen
 onderdelen afplakken
 primer spuiten
 tint grondverf kiezen
 grondlaag spuiten
 grondlaag laten uitdampen
 binnenkant spuiten
 drooginstallatie instellen en bedienen
 te spuiten onderdelen matteren
 af te lakken delen schuren
 grondlaag schuren
 laklaag reinigen en ontvetten
 laklaag schuren
 laklaag matteren
 corrosiewerende producten aanbrengen
 kit op naden aanbrengen

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

Module Hechtings- en laklagen carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfseigen procedures hechtings- en laklagen aanbrengen
 kleur bepalen d.m.v.
o kleurenwaaiers
o varianten
o kleurspectrometer
 kleur aanmaken
 technische voorschriften van lakfabrikant toepassen
 aanverwante producten aanmaken
 hechtingslagen aanbrengen
 spuitcabine instellen en bedienen
 spuitpistool hanteren
 proefplaatje spuiten
 basislakken aanbrengen
 blanke lakken aanbrengen
 spotrepair uitvoeren
 droogproces toepassen

 laklaag na droogproces controleren
 lakfouten door schuren en polijsten wegwerken
 afplakmateriaal verwijderen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Plaatwerk carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfs- en constructeurprocedures plaatonderdelen herstellen
 hulpgereedschappen gebruiken
 plaat uitdeuken
 plaat strak uitwerken
 oude laklagen verwijderen
 verloopranden aanschuren
volgens bedrijf- en constructeurprocedures carrosserie-onderdelen vervangen
 carrosserie-onderdelen verwijderen door:
o zagen
o beitelen
o slijpen
o boren
 nieuwe onderdelen plaatsen
 nieuwe onderdelen aanpassen
 nieuwe onderdelen bevestigen door:
o lassen

o lijmen
o schroeven
o clinchen
o klinken
o hardsolderen
 naden bijwerken door:
o slijpen
o vijlen
o schuren
o frezen
 oude laklagen verwijderen
 verloopranden aanschuren
 korrelgrofte schuurpapier kiezen
 oppervlakken schuren
 corrosiewerende producten aanbrengen
 randen afkitten
volgens bedrijfs- en constructeurprocedures voertuigchassis richten
 meet- en richtapparatuur gebruiken
 ankerpunten bepalen
 voertuig op richtsysteem positioneren
 trekvolgorde en trekrichting respecteren
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Spuitklaar maken carrosserie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfseigen procedures voertuig spuitklaar maken
 uitspuitzones bepalen
 onderdelen beschermen
 afplaktechnieken toepassen
 te spuiten onderdelen stofvrij maken
 te spuiten onderdelen ontvetten
 in functie van laksoort voorzorgen nemen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Voorbereiding carrosseriewerken
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens
bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 materieel, 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:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken binnen de vooropgestelde planning zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor initiatief tonen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 ICT-gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 vakterminologie gebruiken
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 werkfiche gebruiken
 eenvoudige rapporten maken
 voor technologische evoluties van voertuigen interesse tonen
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfs- en constructeurprocedures voertuig voorbereiden
 voertuig optillen
 materiaal en materieel controleren en gebreken melden
 werking componenten controleren
 interieur beschermen
 voertuig en aanpalende omgeving beschermen
 kleine deuken of krassen wegwerken
 verloopranden aanschuren
 herstelde oppervlak ontstoffen en ontvetten
 te vervangen onderdelen oplijsten
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

3.
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