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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
Referentiekader: SERV-beroepscompetentieprofiel van Mecanicien onderhoud en herstelling 
motorfietsen (WD/2004/4665/33 - december 2004). 

1.2 Inhoud 
Na het volgen van de opleiding kan de cursist: 

- zijn eigen werk plannen en organiseren 
- de nodige grondstoffen en materiaal voorzien 
- een motorfiets opstellen 
- een periodiek onderhoud uitvoeren 
- een algemene diagnose stellen 
- minder eenvoudige maar frequente herstellingen aan het motorgedeelte en het frame 

uitvoeren 
- reviseren 
- een motorfiets opnieuw in bedrijf stellen 
- instaan voor orde en netheid op de werkplek 
- materieel onderhouden en schoonmaken 
- de werkadministratie doen 
- zijn eigen deskundigheid opbouwen 
- minder ervaren collega’s begeleiden 
- instaan voor de kwaliteitszorg, milieu en veiligheid 

1.3 Certificering 
Na de opleiding verwerft de cursist het certificaat van “Mecanicien onderhoud en herstelling 
motorfietsen”. 

1.4 Niveau 
De opleiding wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het BSO.  

1.5 Duur 
De opleiding Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen omvat in totaal 540Lt. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied  
Nr. Opleidingen Code Lestij-

den 
Niveau GB 

1 Spuiter BO AU 001 360 BSO3  
2 Plaatwerker BO AU 004 560 BSO3  
3 Koetswerkhersteller BO AU 005 920 BSO3 X 
4  Hulpmecanicien Personen- en 

Lichte Bedrijfswagens 
BO AU 105 320 BSO2  

5 Mecanicien Personen- en 
Lichte Bedrijfswagens 

BO AU 106 840 TSO3 X 

6 Technicus Personen- en Lichte 
Bedrijfswagens  

BO AU 107 1140 TSO3 X 

7 Technicus Personen- en Lichte 
Bedrijfswagens Specialiteit LPG 

BO AU 108 1260 TSO3 X 

8 Fietsenmaker BO AU 201 360 BSO3 X 
9 Mecanicien Bromfietsen en 

Tuinmateriaal 
BO AU 202 480 BSO3 X 
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10 Hulpmecanicien Bedrijfs- en 
Vrachtwagens  

BO AU 306 360 BSO3  

11 Mecanicien Bedrijfs- en 
Vrachtwagens 

BO AU 304 960 TSO3 X 

12 Technicus Bedrijfs- en 
Vrachtwagens 

BO AU 305 1260 TSO3 X 
 

13 Bestuurder interne 
transportmiddelen 

BO AU 309 160 BSO3  

14 Hulpmecanicien onderhoud en 
herstelling motorfietsen 

BO AU 401 300 BSO3  

15 Mecanicien onderhoud en 
herstelling motorfietsen  

BO AU 402 540 BSO3  

GB = gereglementeerd beroep 

1.7 Modules 
Naam Code  Lestijden 
Basis Metaal M ME C 300 40 
Basis Lassen M ME C 200 40 
Basis Elektriciteit M ME C 100 40 
Beperkt onderhoud M AU G 161 60 
Frequente herstellingen 1 M AU G 162 120 
Frequente herstellingen 2 M AU 163 120 
Periodiek onderhoud M AU 164 120 

1.8 Leertraject 

 

1.9 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse  Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV02 

Een werkplan kunnen 
maken 

In staat zijn om op systematische wijze te beslissen te 
beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak 
zal zetten. 

SV10 

Kunnen omgaan met 
informatie 

In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te 
verstrekken. 

SV16 

Leerbekwaamheid  In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV18 
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Problemen 
onderkennen en 
oplossen 

Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is 
en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

Productieve 
taalvaardigheid 
Nederlands 

In staat zijn om zich op een adequate wijze mondeling en 
schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. 

SV25 

Receptieve 
taalvaardigheid 
Nederlands 

In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het Nederlands 
op een adequate wijze een gesproken, geschreven of 
audiovisuele boodschap te ontvangen en bewerken. 

SV26 

Resultaatgerichtheid  In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming van 
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV28 

Veiligheids- en 
Milieubewustzijn 

 

In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden. 

SV30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 
 

SV32 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken. 

SV35 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Plannen en organiseren van eigen werk 
Code  Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 001 het werkplaatshandboek raadplegen. 
AU 402 BC 002 schema’s, handleidingen, plannen en fiches over de aard van de komende 

werkzaamheden lezen. 
AU 402 BC 003 de verschillende stappen van de geijkte werkvolgorde onderscheiden. 
AU 402 BC 004 op basis van een werkplaatshandboek, onderdelenlijst en eigen inzicht, 

materiaal en grondstoffen selecteren om de geplande werkzaamheden uit 
te voeren. 

2.2 Werkadministratie en deskundigheid  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 005 gebruikmaken van werkfiches. 
AU 402 BC 006 het onderhoudsboekje aanpassen. 
AU 402 BC 007 aan de overste werkzaamheden en resultaten rapporteren. 
AU 402 BC 008 gebruikmaken van ICT om technische informatie en vakliteratuur op te 

zoeken en te bestuderen. 
AU 402 BC 009 verworven kennis en vaardigheden uit vormingsactiviteiten, integreren in de 

dagelijkse werksituatie. 

2.3 Orde en netheid en onderhoud en schoonmaak  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 010 opruimen.  
AU 402 BC 011 de werkvloer schoonmaken. 
AU 402 BC 012 rekening houdend met de onderhoudsvoorschriften het materieel 

onderhouden en opbergen. 

2.4 Kwaliteitszorg, veiligheid en milieu 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 013 het eigen werk beoordelen en eventueel bijsturen. 
AU 402 BC 014 een kwaliteitssysteem en/of kwaliteitsrichtlijnen gehanteerd in het bedrijf 

helpen realiseren. 
AU 402 BC 015 werkzaamheden binnen redelijke termijnen uitvoeren. 
AU 402 BC 016 potentieel gevaarlijke situaties inschatten en signaleren. 
AU 402 BC 017 maatregelen en technieken voor preventie van ongevallen die betrekking 

hebben op zijn op het eigen takenpakket en dat van de naaste 
medewerkers, toepassen.  

AU 402 BC 018 geldende milieuvoorschriften m.b.t. het eigen takenpakket naleven. 
AU 402 BC 019 afval sorteren volgens soort of volgens principes. 

2.5 Algemene diagnose stellen  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 020 de symptomen door de klant beschreven, interpreteren. 
AU 402 BC 021 zonder gebruik te maken van meetapparatuur een controle uitvoeren. 
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AU 402 BC 022 met gebruik van meetapparatuur een controle uitvoeren. 
AU 402 BC 023 waarnemingen en meetwaarden interpreteren. 

2.6 Uitvoeren van beperkt onderhoud 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 024 verschillende soorten olie, rekening houdend met de eigenschappen ervan, 

gebruiken. 
AU 402 BC 025 verschillende soorten vloeistoffen, rekening houdend met de 

eigenschappen ervan, gebruiken. 
AU 402 BC 026 verschillende soorten banden, rekening houdend met de eigenschappen 

ervan, gebruiken. 
AU 402 BC 027 spanning en staat van de banden beoordelen. 
AU 402 BC 028 banden op spanning brengen. 
AU 402 BC 029 verschillende soorten remsystemen, rekening houdend met het 

functioneren ervan, gebruiken. 
AU 402 BC 030 de staat en de speling van de remmen beoordelen. 
AU 402 BC 031 de remblokken behandelen of vervangen. 
AU 402 BC 032 de ketting als onderdeel binnen het transmissiesysteem duiden. 
AU 402 BC 033 de staat en de spanning van de ketting beoordelen. 
AU 402 BC 034 ketting en koppeling smeren en aanpassen. 
AU 402 BC 035 de koppeling als onderdeel binnen de transmissie situeren. 
AU 402 BC 036 de staat en de speling van de koppeling beoordelen. 
AU 402 BC 037 de vrije slag afstellen. 
AU 402 BC 038 aan automatisch geschakelde motorfietsen, het onderhoud van variomatiek 

en slipkoppeling toepassen. 
AU 402 BC 039 verschillende types luchtfilters reinigen. 
AU 402 BC 040 verschillende soorten smeermiddelen, afhankelijk van eigenschappen en 

gebruik, toepassen op smeerpunten. 
AU 402 BC 041 m.b.v. de juiste schroevendraaiers en afhankelijk van het soort bout, 

bouten aantrekken. 
AU 402 BC 042 algemene voertuigtechniek bespreken. 
AU 402 BC 043 onder begeleiding, het voertuig volgens het onderhoudsschema van de 

constructeur inspecteren. 
AU 402 BC 044 bevindingen van een visuele functiecontrole noteren. 

2.7 Reinigen, klaarmaken en in bedrijf stellen van motorfiets  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 045 de aangepaste reinigingstechnieken voor tweewielers opnoemen. 
AU 402 BC 046 een onderscheid maken tussen de delen die intensief en minder intensief 

kunnen worden gereinigd. 
AU 402 BC 047 manueel reinigingsmateriaal en reinigingstoestellen hanteren. 
AU 402 BC 048 afhankelijk van de eigenschappen van de reinigingsproducten, de 

producten gebruiken. 
AU 402 BC 049 algemene voertuigtechniek opnoemen. 
AU 402 BC 050 verschillende montagetechnieken toepassen. 
AU 402 BC 051 de te controleren punten opsommen. 
AU 402 BC 052 noodzakelijke aanpassingen en afstellingen doorvoeren. 
AU 402 BC 053 het assortiment per voertuig bespreken. 
AU 402 BC 054 principes van gelijkvormigheid bespreken.  
AU 402 BC 055 reinigen (opblinken) met de juiste producten en het juiste materiaal.  
AU 402 BC 056 via verschillende montagetechnieken de onderdelen terug monteren. 
AU 402 BC 057 de gegevens van een proefrit interpreteren. 
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2.8 Uitvoeren van frequente herstellingen en reviseren 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 058 de verschillende types banden in verband brengen met de aard van de 

toepassing. 
AU 402 BC 059 de verschillende componenten van het wiel toelichten. 
AU 402 BC 060 een band op de juiste spanning brengen. 
AU 402 BC 061 wielen monteren en demonteren. 
AU 402 BC 062 met demontage- en montageapparatuur banden kunnen monteren en 

demonteren. 
AU 402 BC 063 oorzaken van abnormale slijtage opsommen. 
AU 402 BC 064 banden en wielen controleren, vervangen, herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 065 uitbalanceren. 
AU 402 BC 066 wielen inspaken. 
AU 402 BC 067 basiskennis van elektriciteit toelichten. 
AU 402 BC 068 eenvoudige vervangingen doorvoeren aan de stroomkringen en aan de 

laad- en ontstekingskringen. 
AU 402 BC 069 eenvoudige mechanische componenten demonteren, monteren en 

vervangen. 
AU 402 BC 070 verbrandingsmotoren herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 071 de transmissie herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 072 het koelsysteem herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 073 het inlaat- en uitlaatsysteem herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 074 ingeval van schade, werken aan het frame uitvoeren. 
AU 402 BC 075 carrosserieonderdelen monteren en demonteren. 
AU 402 BC 076 scheuren d.m.v. kunststoflassen repareren. 
AU 402 BC 077 componenten i.f.v. optimaal rijcomfort afstellen. 
AU 402 BC 078 uitlijnen.  
AU 402 BC 079 de stuurinrichting en de ophanging herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 080 remsystemen herstellen en afstellen. 
AU 402 BC 081 het principe van een 4-takmotor uitleggen. 
AU 402 BC 082 een motor uit- en inbouwen. 
AU 402 BC 083 testen en metingen uitvoeren. 
AU 402 BC 084 al de verschillende motoronderdelen demonteren. 
AU 402 BC 085 de verschillende onderdelen grondig nazien en de graad van slijtage 

bepalen.  
AU 402 BC 086 onderdelen vervangen. 
AU 402 BC 087 motoronderdelen monteren. 
AU 402 BC 088 motoren afstellen. 

2.9 Opstellen van de motorfiets  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 089 een hefbank bedienen. 
AU 402 BC 090 de veiligheidsvoorschriften bespreken. 
AU 402 BC 091 de verschillende demontagetechnieken toepassen. 

 

2.10 Uitvoeren van een periodiek onderhoud  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 092 de werking van een 4-takt motor uitleggen. 
AU 402 BC 093 de verschillende motorcomponenten contoleren. 
AU 402 BC 094 kennis van 2-takt motoren, zoals toegepast binnen de motorfietstechniek, 
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toepassen. 
AU 402 BC 095 aan automatisch geschakelde motorfietsen, het onderhoud van 

variomatiek, slipkoppeling en versnellingbak toepassen. 
AU 402 BC 096 4-takt motoren onderhouden. 
AU 402 BC 097 motorcompartimenten afstellen of vervangen. 
AU 402 BC 098 de opbouw van het frame bespreken. 
AU 402 BC 099 de verschillende framecomponenten controleren. 
AU 402 BC 100 het frame onderhouden. 
AU 402 BC 101 de verschillende framecomponenten afstellen of vervangen. 
AU 402 BC 102 de werking van het elektrische systeem toelichten. 
AU 402 BC 103 de verschillende componenten van het elektrische systeem controleren. 
AU 402 BC 104 het onderhoud van het elektrische systeem bespreken. 
AU 402 BC 105 het elektrische systeem afstellen of vervangingen uitvoeren. 

2.11  Begeleiden van minder ervaren collega’s  
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 402 BC 106 minder ervaren collega’s controleren en beoordelen. 
AU 402 BC 107 minder ervaren collega’s begeleiden en coördineren. 

2.12 Basiscompetenties uit basismodules  
(goedgekeurd voor verschillende opleidingen in diverse studiegebieden) 

2.12.1 Metaal 
Module Basis Metaal M ME C300 
De cursist kan  
Een werkmethode opvolgen 
� een technische tekening gebruiken 
� een werkvolgorde opvolgen 
� eenvoudige werkstukken aftekenen 
� courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden 
� courante kunststoffen onderscheiden 
� een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren 
� metingen uitvoeren 
� gereedschap onderhouden 

M ME C300 BC 01 

Constructies demonteren en monteren 
� genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken 
� demontage- en montagetechnieken toepassen 
� mechanismen demonteren-monteren 
� het gereedschap kiezen 

M ME C300 BC 02 

Handmatige bewerkingen uitvoeren 
� dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden 
� evenwijdig aan een aftekenlijn zagen 
� werkstukken ontbramen 
� werkstukken bijvijlen 
� eenvoudige werkstukken plooien en rechten 
� in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden 

M ME C300 BC 03 
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Machines bedienen 
� snijgereedschap kiezen 
� aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen 
� werkstukken klemmen 
� met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene 

courante materialen boren 
� koelsmeermiddelen gebruiken 
� onderhoudsvoorschriften toepassen 
� globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 
� voor zichzelf en voor anderen veilig werken 

M ME C300 BC 04 

2.12.2 Basis Lassen 
Module Basis Lassen M ME C200 
De cursist kan  
Een werkmethode opvolgen 
� een technische tekening van een eenvoudige lasverbinding lezen 
� een werkvolgorde opvolgen 
� courante ferro en non-ferro metalen onderscheiden 
� werkstukken traceren 
� de gelaste verbinding, in functie van de gestelde eisen naar 

afmetingen, vorm en kwaliteit beoordelen 
� onderstaande lasprocédés toepassen 
� een handslijpmachientje gebruiken 

M ME C200 BC 01 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen 
verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige smeltlijnen uitvoeren 
� evenwijdige lassnoeren uitvoeren 
� liggende buitenhoeklassen uitvoeren 

M ME C200 BC 02 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE 
(booglassen met beklede elektrode) verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige rechte lassnoeren met rutiel beklede elektroden 

uitvoeren 

M ME C200 BC 03 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van 
MIG/MAG lassen verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige rechte lassnoeren enkel in kortsluitboog uitvoeren 

M ME C200 BC 04 

Metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden 
� de soldeerapparatuur volgens de instructies instellen 
� eenvoudige verbindingen solderen 

M ME C200 BC 05 

Veiligheidsvoorschriften toepassen 
� persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen 
� rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden 

M ME C200 BC 06 

2.12.3 Basis Elektriciteit 
Module Basis Elektriciteit M ME C100 
De cursist kan  
Verantwoord met elektrische energie omgaan 
� de gevaren van elektrische energie onderkennen 
� veiligheidsnormen en reglementering naleven 
� spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en 

verhelpen 
� met elektrisch testgereedschap spanning detecteren 
� courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen 
 

M ME C100 BC 01 
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Elektrische verbindingen realiseren 
� elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren 
� eenvoudige bedradingschema’s lezen 
� elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren 
� technische informatie raadplegen 

M ME C100 BC 02 
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3 Modules 

3.1 Module Basis Metaal (C300) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op 
verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van 
het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan 
werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. 
Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde 
werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de 
veiligheid en het milieu. 

3.1.2 Instapvereisten 
De cursisten moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 

3.1.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

3.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis Metaal M ME C300 
De cursist kan  
Een werkmethode opvolgen 
� een technische tekening gebruiken 
� een werkvolgorde opvolgen 
� eenvoudige werkstukken aftekenen 
� courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden 
� courante kunststoffen onderscheiden 
� een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren 
� metingen uitvoeren 
� gereedschap onderhouden 

M ME C300 BC 01 

Constructies demonteren en monteren 
� genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken 
� demontage- en montagetechnieken toepassen 
� mechanismen demonteren-monteren 
� het gereedschap kiezen 

M ME C300 BC 02 

Handmatige bewerkingen uitvoeren 
� dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden 
� evenwijdig aan een aftekenlijn zagen 
� werkstukken ontbramen 
� werkstukken bijvijlen 
� eenvoudige werkstukken plooien en rechten 
� in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden 

M ME C300 BC 03 

Machines bedienen 
� snijgereedschap kiezen 
� aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen 
� werkstukken klemmen 
� met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene 

courante materialen boren 
� koelsmeermiddelen gebruiken 
� onderhoudsvoorschriften toepassen 
� globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 
� voor zichzelf en voor anderen veilig werken 

M ME C300 BC 04 
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3.2 Module Basis Lassen (C200) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. 
Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de 
bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het 
smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het 
grootste belang. 

3.2.2 Instapvereisten 
De cursisten moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 

3.2.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

3.2.4 Basiscompetenties 
Module Basis Lassen M ME C200 
De cursist kan  
Een werkmethode opvolgen 
� een technische tekening van een eenvoudige lasverbinding lezen 
� een werkvolgorde opvolgen 
� courante ferro en non-ferro metalen onderscheiden 
� werkstukken traceren 
� de gelaste verbinding, in functie van de gestelde eisen naar 

afmetingen, vorm en kwaliteit beoordelen 
� onderstaande lasprocédés toepassen 
� een handslijpmachientje gebruiken 

M ME C200 BC 01 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen 
verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige smeltlijnen uitvoeren 
� evenwijdige lassnoeren uitvoeren 
� liggende buitenhoeklassen uitvoeren 

M ME C200 BC 02 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE 
(booglassen met beklede elektrode) verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige rechte lassnoeren met rutiel beklede elektroden 

uitvoeren 

M ME C200 BC 03 

Plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van 
MIG/MAG lassen verbinden 
� de lasapparatuur volgens de instructies instellen 
� evenwijdige rechte lassnoeren enkel in kortsluitboog uitvoeren 

M ME C200 BC 04 

Metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden 
� de soldeerapparatuur volgens de instructies instellen 
� eenvoudige verbindingen solderen 

M ME C200 BC 05 

Veiligheidsvoorschriften toepassen 
� persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen 
� rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden 

M ME C200 BC 06 

3.3 Module Basis Elektriciteit (C100) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze 
module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. 
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De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en 
elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na 
het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige 
veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren. 

3.3.2 Instapvereisten 
De cursisten moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 

3.3.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

3.3.4 Basiscompetenties 
Module Basis Elektriciteit M ME C100 
De cursist kan  
Verantwoord met elektrische energie omgaan 
� de gevaren van elektrische energie onderkennen 
� veiligheidsnormen en reglementering naleven 
� spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en 

verhelpen 
� met elektrisch testgereedschap spanning detecteren 
� courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen 

M ME C100 BC 01 

Elektrische verbindingen realiseren 
� elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren 
� eenvoudige bedradingschema’s lezen 
� elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren 
� technische informatie raadplegen 

M ME C100 BC 02 

3.4 Module Beperkt onderhoud (M AU G 161) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Na het volgen van deze module kan de cursist alle voorbereidingen treffen voor een klein onderhoud 
van de motorfiets en daarnaast ook alle administratie in orde brengen en houden. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 
De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 
60 Lt. 

3.4.4 Basiscompetenties 
  
De cursist kan  
het werkplaatshandboek raadplegen. AU 402 BC 001 
schema’s, handleidingen, plannen en fiches over de aard van de 
komende werkzaamheden lezen. 

AU 402 BC 002 

de verschillende stappen van de geijkte werkvolgorde onderscheiden. AU 402 BC 003 
op basis van een werkplaatshandboek, onderdelenlijst en eigen inzicht, 
materiaal en grondstoffen selecteren om de geplande werkzaamheden 
uit te voeren. 

AU 402 BC 004 

gebruikmaken van werkfiches. AU 402 BC 005 
het onderhoudsboekje aanpassen. AU 402 BC 006 
opruimen.  AU 402 BC 010 
de werkvloer schoonmaken. AU 402 BC 011 
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rekening houdend met de onderhoudsvoorschriften het materieel 
onderhouden en opbergen. 

AU 402 BC 012 

het eigen werk beoordelen en eventueel bijsturen. AU 402 BC 013 
werkzaamheden binnen redelijke termijnen uitvoeren. AU 402 BC 015 
potentieel gevaarlijke situaties inschatten en signaleren. AU 402 BC 016 
maatregelen en technieken voor preventie van ongevallen die betrekking 
hebben op het eigen takenpakket en dat van de naaste medewerkers, 
toepassen.  

AU 402 BC 017 

geldende milieuvoorschriften m.b.t. het eigen takenpakket naleven. AU 402 BC 018 
afval sorteren volgens soort of volgens principes. AU 402 BC 019 
verschillende soorten olie, rekening houdend met de eigenschappen 
ervan, gebruiken. 

AU 402 BC 024 

verschillende soorten vloeistoffen, rekening houdend met de 
eigenschappen ervan, gebruiken. 

AU 402 BC 025 

verschillende soorten banden, rekening houdend met de eigenschappen 
ervan, gebruiken. 

AU 402 BC 026 

spanning en staat van de banden beoordelen. AU 402 BC 027 
banden op spanning brengen. AU 402 BC 028 
verschillende soorten remsystemen, rekening houdend met de 
functioneren ervan, gebruiken. 

AU 402 BC 029 

de staat en de speling van de remmen beoordelen. AU 402 BC 030 
de remblokken behandelen of vervangen. AU 402 BC 031 
de ketting als onderdeel binnen het transmissiesysteem duiden. AU 402 BC 032 
de staat en de spanning van de ketting beoordelen. AU 402 BC 033 
de ketting en koppeling smeren en aanpassen. AU 402 BC 034 
de koppeling als onderdeel binnen de transmissie situeren. AU 402 BC 035 
de staat en de speling van de koppeling beoordelen. AU 402 BC 036 
de vrije slag afstellen. AU 402 BC 037 
aan automatisch geschakelde motorfietsen, het onderhoud van 
variomatiek en slipkoppeling toepassen. 

AU 402 BC 038 

verschillende types luchtfilters reinigen. AU 402 BC 039 
verschillende soorten smeermiddelen, afhankelijk van eigenschappen en 
gebruik, toepassen op smeerpunten. 

AU 402 BC 040 

m.b.v. de juiste schroevendraaiers en afhankelijk van het soort bout, 
bouten aantrekken. 

AU 402 BC 041 

algemene voertuigtechniek bespreken. AU 402 BC 042 
onder begeleiding, het voertuig volgens het onderhoudsschema van de 
constructeur inspecteren. 

AU 402 BC 043 

bevindingen van een visuele functiecontrole noteren. AU 402 BC 044 
de aangepaste reinigingstechnieken voor tweewielers opnoemen. AU 402 BC 045 
een onderscheid maken tussen de delen die intensief en minder 
intensief kunnen worden gereinigd. 

AU 402 BC 046 

manueel reinigingsmateriaal en reinigingstoestellen hanteren. AU 402 BC 047 
afhankelijk van de eigenschappen van de reinigingsproducten, de 
producten gebruiken. 

AU 402 BC 048 

algemene voertuigtechniek opnoemen. AU 402 BC 049 
verschillende montagetechnieken toepassen. AU 402 BC 050 
de te controleren punten opsommen. AU 402 BC 051 
noodzakelijke aanpassingen en afstellingen doorvoeren. AU 402 BC 052 
het assortiment per voertuig bespreken. AU 402 BC 053 
principes van gelijkvormigheid bespreken.  AU 402 BC 054 
reinigen (opblinken) met de juiste producten en het juiste materiaal.  AU 402 BC 055 
via verschillende montagetechnieken de onderdelen terug monteren. AU 402 BC 056 
de gegevens van een proefrit interpreteren. AU 402 BC 057 
een hefbank bedienen. AU 402 BC 089 
de veiligheidsvoorschriften bespreken AU 402 BC 090 
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de verschillende demontagetechnieken toepassen. AU 402 BC 091 

3.5 Module Frequente herstellingen 1 (M AU G 162) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
Na het volgen van deze module kan de cursist courante en eenvoudige herstellingen uitvoeren aan de 
motorfiets. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 
De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.5.3 Studieduur 
120 Lt. 

3.5.4 Basiscompetenties 
  
De cursist kan  
aan de overste werkzaamheden en resultaten rapporteren. AU 402 BC 007 
gebruik maken van ICT om technische informatie en vakliteratuur op te 
zoeken en te bestuderen. 

AU 402 BC 008 

verworven kennis en vaardigheden uit vormingsactiviteiten, integreren in 
de dagelijkse werksituatie. 

AU 402 BC 009 

een kwaliteitssysteem en/of kwaliteitsrichtlijnen gehanteerd in het bedrijf 
helpen realiseren. 

AU 402 BC 014 

de verschillende types banden in verband brengen met de aard van de 
toepassing. 

AU 402 BC 058 

de verschillende componenten van het wiel toelichten. AU 402 BC 059 
een band op de juiste spanning brengen. AU 402 BC 060 
wielen monteren en demonteren. AU 402 BC 061 
met demontage- en montageapparatuur banden kunnen monteren en 
demonteren. 

AU 402 BC 062 

oorzaken van abnormale slijtage opsommen. AU 402 BC 063 
banden en wielen controleren, vervangen, herstellen en afstellen. AU 402 BC 064 
uitbalanceren. AU 402 BC 065 
wielen inspaken. AU 402 BC 066 
basiskennis van elektriciteit toelichten. AU 402 BC 067 
eenvoudige vervangingen doorvoeren aan de stroomkringen en aan de 
laad- en ontstekingskringen. 

AU 402 BC 068 

eenvoudige mechanische componenten demonteren, monteren en 
vervangen. 

AU 402 BC 069 

3.6 Module Frequente herstellingen 2 (M AU 163) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 
Na het volgen van deze module kan de cursist ook minder courante en minder eenvoudige 
herstellingen uitvoeren aan de motorfiets. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 
De cursisten moeten beschikken over de competenties voor de module Frequente herstellingen 1. 

3.6.3 Studieduur 
120 Lt 
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3.6.4 Basiscompetenties 
  
De cursist kan  
aan de overste werkzaamheden en resultaten rapporteren.  AU 402 BC 007 
gebruik maken van ICT om technische informatie en vakliteratuur op te 
zoeken en te bestuderen. 

AU 402 BC 008 

verworven kennis en vaardigheden uit vormingsactiviteiten, integreren in 
de dagelijkse werksituatie. 

AU 402 BC 009 

een kwaliteitssysteem en/of kwaliteitsrichtlijnen gehanteerd in het bedrijf 
helpen realiseren. 

AU 402 BC 014 

verbrandingsmotoren herstellen en afstellen. AU 402 BC 070 
de transmissie herstellen en afstellen. AU 402 BC 071 
het koelsysteem herstellen en afstellen. AU 402 BC 072 
het inlaat- en uitlaatsysteem herstellen en afstellen. AU 402 BC 073 
in geval van schade, werken aan het frame uitvoeren. AU 402 BC 074 
carrosserieonderdelen monteren en demonteren. AU 402 BC 075 
scheuren d.m.v. kunststoflassen repareren. AU 402 BC 076 
componenten i.f.v. optimaal rijcomfort afstellen. AU 402 BC 077 
uitlijnen.  AU 402 BC 078 
de stuurinrichting en de ophanging herstellen en afstellen. AU 402 BC 079 
remsystemen herstellen en afstellen. AU 402 BC 080 
minder ervaren collega’s controleren en beoordelen. AU 402 BC 106 
minder ervaren collega’s begeleiden en coördineren. AU 402 BC 107 

3.7 Module Periodiek onderhoud (M AU 164) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 
Na het volgen van deze module kan de cursist instaan voor de grotere en minder frequente 
onderhoudsbeurten van de motorfiets. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 
De cursisten moeten de competenties hebben behaald voor de module Beperkt onderhoud. 

3.7.3 Studieduur 
120 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties 
  
De cursist kan  
het werkplaatshandboek raadplegen. AU 402 BC 001 
schema’s, handleidingen, plannen en fiches over de aard van de 
komende werkzaamheden lezen. 

AU 402 BC 002 

de verschillende stappen van de geijkte werkvolgorde onderscheiden. AU 402 BC 003 
op basis van een werkplaatshandboek, onderdelenlijst en eigen inzicht, 
materiaal en grondstoffen selecteren om de geplande werkzaamheden 
uit te voeren. 

AU 402 BC 004 

gebruikmaken van werkfiches. AU 402 BC 005 
het onderhoudsboekje aanpassen. AU 402 BC 006 
opruimen. AU 402 BC 010 
de werkvloer schoonmaken. AU 402 BC 011 
rekening houdend met de onderhoudsvoorschriften het materieel 
onderhouden en opbergen. 

AU 402 BC 012 

het eigen werk beoordelen en eventueel bijsturen. AU 402 BC 013 
werkzaamheden binnen redelijke termijnen uitvoeren. AU 402 BC 015 
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potentieel gevaarlijke situaties inschatten en signaleren AU 402 BC 016 
maatregelen en technieken voor preventie van ongevallen die betrekking 
hebben op het eigen takenpakket en dat van de naaste medewerkers, 
toepassen.  

AU 402 BC 017 

geldende milieuvoorschriften m.b.t. het eigen takenpakket naleven. AU 402 BC 018 
afval sorteren volgens soort of volgens principes. AU 402 BC 019 
de symptomen door de klant beschreven, interpreteren. AU 402 BC 020 
zonder gebruik te maken van meetapparatuur een controle uitvoeren. AU 402 BC 021 
met gebruik van meetapparatuur een controle uitvoeren. AU 402 BC 022 
waarnemingen en meetwaarden interpreteren. AU 402 BC 023 
via verschillende montagetechnieken de onderdelen terug monteren. AU 402 BC 056 
de gegevens van een proefrit interpreteren. AU 402 BC 057 
het principe van een 4-takmotor uitleggen. AU 402 BC 081 
een motor uit- en inbouwen. AU 402 BC 082 
testen en metingen uitvoeren. AU 402 BC 083 
al de verschillende motoronderdelen demonteren. AU 402 BC 084 
de verschillende onderdelen grondig nazien en de graad van slijtage 
bepalen.  

AU 402 BC 085 

onderdelen vervangen. AU 402 BC 086 
motoronderdelen monteren. AU 402 BC 087 
motoren afstellen. AU 402 BC 088 
een hefbank bedienen. AU 402 BC 089 
de veiligheidsvoorschriften bespreken. AU 402 BC 090 
de verschillende demontagetechnieken toepassen. AU 402 BC 091 
de werking van een 4-takt motor uitleggen. AU 402 BC 092 
de verschillende motorcomponenten contoleren. AU 402 BC 093 
kennis van 2-takt motoren, zoals toegepast binnen de 
motorfietstechniek, toepassen. 

AU 402 BC 094 

aan automatisch geschakelde motorfietsen, het onderhoud van 
variomatiek, slipkoppeling en versnellingbak toepassen. 

AU 402 BC 095 

4-takt motoren onderhouden. AU 402 BC 096 
motorcompartimenten afstellen of vervangen. AU 402 BC 097 
de opbouw van het frame bespreken. AU 402 BC 098 
de verschillende framecomponenten controleren. AU 402 BC 099 
het frame onderhouden. AU 402 BC 100 
de verschillende framecomponenten afstellen of vervangen. AU 402 BC 101 
de werking van het elektrische systeem toelichten. AU 402 BC 102 
de verschillende componenten van het elektrische systeem controleren. AU 402 BC 103 
het onderhoud van het elektrische systeem bespreken. AU 402 BC 104 
het elektrische systeem afstellen of vervangingen uitvoeren. AU 402 BC 105 

 
 


