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De beroepscompetentieprofi elen zijn tot stand gekomen 
dankzij de bijdrage van de volgende organisaties :

Beroepscompetentieprofielen uitwerken neemt een belangrijke plaats in binnen 
de problematiek van het aanpassen van de opleidingen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt.

Beroepscompetentieprofielen zijn immers de belangrijkste inspiratiebron bij het 
uitwerken van kwalificatieprofielen, zeker bij de start. In een latere fase komen 
daar de opleidingsprogramma’s bij.

Met deze gegevens in gedachten heeft Constructiv vooral rekening gehouden 
met de talrijke ontwikkelingen als gevolg van de eisen inzake duurzaam bouwen.

De aangepaste beroepscompetentieprofielen hebben betrekking op een groot 
aantal materies, zowel uit de ruwbouw- als de afwerkingssector, en werden 
goedgekeurd door deskundigen uit de sector.

Zo dragen ze bij aan het concretiseren van één van de belangrijkste aspecten van 
de opdracht van Constructiv: ze vormen namelijk de link tussen de vraag naar en 
het aanbod van arbeidskrachten en opleiding in de bouwsector.

Joeri Haex 
Voorzitter Building on People

Voorwoord 
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1. Globaal

1.1. Inleiding

De BeroepsCompetentieProfielen van Constructiv worden opgesteld in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers 
van de sector.

Een BeroepsCompetentieProfiel beschrijft een beroep / een cluster van beroepen en de competenties die van een 
ervaren beoefenaar van het beroep verwacht worden. Er wordt telkens een definitie van het beroep gegeven en de 
inhoud en het beroepsdomein worden afgebakend.

1.2. Gehanteerde terminologie

1.2.1. Wat is een beroep?

Een beroep is een samenhangend geheel van activiteiten met bijbehorende competenties dat min of meer 
gestandaardiseerd is en waarover een maatschappelijke consensus bestaat. Er wordt daarbij abstractie gemaakt van 
organisatie- of bedrijfsspecifieke kenmerken. 

Binnen een beroep kunnen soms deelberoepen geïdentificeerd worden. Een deelberoep is mogelijk wanneer er binnen 
een beroep duidelijke gehelen van activiteiten afgebakend kunnen worden. Dit deelberoep kan uitgevoerd worden door 
een deel van de beroepsbeoefenaars die beschikken over de bijbehorende competenties. 

1.2.2. Wat zijn competenties?

Het begrip competentie slaat op de individuele capaciteit om theoretische en praktische kennis, vaardigheden en 
attitudes in het handelen aan te wenden. En dit in functie van een concrete dagdagelijkse werksituatie.

Competenties zijn persoonsgebonden en ontwikkelbaar. Ze kunnen dus aangeleerd worden. Competenties hebben te 
maken met een geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden en softskills (attitudes). 

De competenties in dit Beroeps Competentie Profiel dienen als basis om later kwalificaties, leerdoelstellingen, eind- en 
toetstermen te formuleren

1.2.3. Kennis

Kennis is het totaal aan feitenkennis, gegevens, methoden en/of grondslagen verkregen door opleiding en/of 
praktijkervaring dat beheerst moet worden om het beroep te kunnen uitoefenen. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen:

 • basiskennis;

 • kennis;

 • grondige kennis.

Als leidraad bij het maken van dit onderscheid wordt de volgende benadering gehanteerd:

 • Basiskennis is feitelijke, theoretische kennis die terug te voeren is op weten en herkenning. Met deze kennis zal men niet 
zelfstandig kunnen werken - er zal steeds begeleiding van anderen nodig zijn in dit kennisgebied (kennis van het “wat”).

 • Kennis is begripsmatige, theoretische kennis die terug te voeren is op inzicht. Met deze kennis zal men zelfstandig 
kunnen werken in dit kennisdomein (kennis van het “wat” én het “hoe”).

 • Grondige kennis is theoretische kennis die terug te voeren is op de toepassing van de bestaande (basis)kennis in een 
nieuwe situatie. Het houdt ook in dat er veel kennis is van het beschreven kennisdomein, zodat men zelfstandig kan 
werken in dit kennisdomein en dat men in staat is om anderen die in dit domein werkzaam zijn, bij te staan en inzicht te 
verschaffen (kennis van het “wat”, het “hoe” én het “waarom”).
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1.2.4. Vaardigheden

Onder vaardigheden wordt verstaan het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een 
probleem op te lossen. Vaardigheden in een of ander gebied worden veelal vergaard door praktische ervaring, 
door korte of langere tijd regelmatig te oefenen.

1.2.5. Softskills

Soft skills (attitudes) is een ander woord voor gedragsmatige vaardigheden of sleutelvaardigheden. Het zijn de 
eerder zachte vaardigheden zoals bv sociale vaardigheden die je inzet in interactie met anderen, het goed in 
een team functioneren. 

Ook meer persoonsgerichte vaardigheden zoals flexibel en stressbestendig zijn, behoren tot de soft skills. Het 
zijn skills die je niet kan onderbrengen bij specifieke kennis of vaardigheden. 

Deze soft skills zijn een aanvulling op hard skills of technische competenties.

De lijst bestaat uit 26 softskills in 5 clusters , een selectie van de meest voorkomende softskills wordt visueel 
weergegeven bij de beroepen, waarbij de mate van belangrijkheid wordt getoond t.o.v. elkaar 

PERSOONS-
GEBONDEN 
GEDRAG

INTERACTIEF 
GEDRAG

INFORMATIE- 
VERWERKEND
GEDRAG

PROBLEEM- 
OPLOSSEND
GEDRAG

ORGANISEREND 
EN 
LEIDINGGEVEND 
GEDRAG

Betrouwbaarheid

Flexibiliteit

Stressbestendigheid

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Zorgvuldigheid

Communiceren

Overtuigen

Assertiviteit

Inleving

Samenwerken

Diversiteit

Creativiteit

Analyseren

Mediawijsheid

Kritisch denken

Zelfontwikkeling

Beslissen

Commercieel inzicht

Digitaal denken

Initiatief

Klantgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Coachen

Plannen en  
organiseren

Richting geven
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SOFTSKILLS VERKLARING
Analyseren Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.

Assertiviteit Respectvol opkomen voor je eigen mening.

Beslissen Een standpunt innemen en actie ondernemen.

Betrouwbaarheid Algemeen aanvaarde normen volgen.

Coachen Anderen stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Commercieel inzicht De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.

Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk, mondeling, of met signalen overbrengen.

Creativiteit Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, processen en structuren.

Digitaal denken Problemen oplossen met behulp van denk- en werkwijzen uit de informatica.

Diversiteit Omgaan met mensen met een verschillende achtergrond.

Flexibiliteit Gedrag of werkwijze gemakkelijk aanpassen aan veranderende situaties en verschillende 
personen.

Initiatief Kansen zien en uit eigen beweging acties ondernemen.

Inleving Aandacht hebben voor gevoelens en behoeften van anderen en er gepast op reageren.

Klantgerichtheid Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.

Kritisch denken Meningen en hun gevolgen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria.

Mediawijsheid Veilig, slim en kritisch inzetten van media om deel te nemen aan de samenleving.

Overtuigen Anderen overtuigen dat jouw mening, visie of aanpak de juiste is.

Plannen en organiseren Doelen en prioriteiten bepalen en aangeven hoe ze te bereiken.

Resultaatgerichtheid Doelgericht handelen.

Richting geven Aansturen en motiveren van medewerkers om doelstellingen te behalen.

Samenwerken Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Stressbestendigheid Efficiënt blijven functioneren onder sterke druk, in moeilijke situaties of bij tegenslag.

Verantwoordelijkheid 
nemen

Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.

Zelfontwikkeling Acties ondernemen om je functioneren te verbeteren.

Zelfstandigheid Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.



8 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INSTALLATIEBEROEPEN

2.1. Definitie

We hanteren in dit beroepscompetentieprofiel de term “installatieberoepen” voor de oude beschrijving 
“Chauffagist, sanitarist en plaatser van ventilatiekanalen”.

2.2. Beroepsdomein

Het beroep kent ook andere benamingen zoals: “monteur”, “vakman”, “technieker”, “coördinator” … en slaan op 
beroepen en kwalificaties binnen het overkoepelende beroep.  Andere beschrijvingen zoals “ploegbaas” zijn 
eerder functies1 en worden niet opgenomen in dit document.

De beroepswerkzaamheden bestaan uit het plaatsen en het herstellen van onderstaande installaties, met 
inbegrip van alle leidingen in gebouwen voor huishoudelijk en tertiair gebruik:

 о Centrale verwarmingsinstallaties: installaties die bestaan uit een centrale verwarmingsbron, waarbij de 
warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom.

 о Toestellen op vloeibare brandstof, gastoestellen en toestellen  op hernieuwbare energie (Warmtepompen, 
zonthermische systemen, warmtekrachtkoppeling, warmtekrachtkoppeling (WKK) ...) voor verwarming en 
warmwaterbereiding.

 о Sanitaire installaties: artikelen en apparaten voor sanitaire installaties en waterbehandelingstoestellen 
(drinkwater, regenwater, afvalwater … ).

 о Individuele verwarmingstoestellen (gasvormige brandstof, vloeibare brandstof, vaste brandstof (bv pellets))

 о Ventilatie- en klimaatregeling installaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koudemiddel.

 о Het werken in levensmiddelenbedrijven (HACCP), bedrijven met explosieve stoffen (ATEX) ... behoren niet 
tot zijn werkdomein.

Er bestaat een groot verwantschap met andere installatieberoepen, zoals de “koelmonteur” en de 
“koeltechnicus”, maar ook met “elektrotechnisch installateur”, “residentieel elektrotechnisch installateur”,  
“installateur gebouwenautomatisering” … . 

Voor de koelmonteur en koeltechnicus gelden de beroepswerkzaamheden:

 о Koelinstallaties voor huishoudelijke en tertiaire installaties, waarbij een koudemiddel op basis van  
natuurlijke of gefluoreerde koudemiddelen wordt gebruikt.

1 Een functie is een bedrijfs- of organisatie specifieke beschrijving van de uit te voeren activiteiten in een bepaalde werkomgeving. 

2. De Installatieberoepen (m/v/x)
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2.3. Beroepsindeling

Binnen het beroeps competentieprofiel van de “Installatieberoepen” kunnen we meerdere (deel-) 
beroepen identificeren. 

 • Monteur installatietechnieken (operationeel)

 • Vakman installatietechnieken (tactisch)

 • Brandertechnicus (tactisch/ strategisch)

 • Technicus installatietechnieken (tactisch/ strategisch)

 • Technicus hernieuwbare energietechnieken (tactisch/ strategisch)

 • Specialist hernieuwbare energietechnieken (strategisch)

 • Regeltechnicus klimatisatie (strategisch)

 • Coördinator installatietechnieken (strategisch)

 • Hogere beroepen:

 о Ontwerper

 о Energiecoördinator

 о Energiemanagement

Daarnaast herkennen we ook nog de verschillende kwalificaties die bij deze beroepen horen, waarbij de 
meeste uitvoerders zich zullen specialiseren in één of meerdere technieken.  Voor sommige kwalificaties  zal 
de monteur of de technieker certificaten behalen voor wettelijke verplichtingen  of  kwaliteitslabels.
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3.1. Monteur installatietechnieken

3.1.1. Definitie monteur installatietechnieken

De monteur installatietechnieken monteert en plaatst leidingen, kanalen, toestellen en toebehoren aan de 
hand van plannen en instructies teneinde een sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een 
residentieel  of niet-residentieel gebouw klaar te maken voor het in dienst stellen.

3.1.2. Activiteiten van een monteur

De monteur kan montagewerk van leidingen, kanalen en toestellen uitvoeren. De belangrijkste montage 
werkzaamheden zijn: plaatsen van toestellen, aansluiten en verbinden van leidingen, isoleren van leidingen. 

Afhankelijk van zijn specialisatie zullen zijn activiteiten en competenties verschillend zijn voor:

 • Monteur sanitaire installaties

 • Monteur centrale verwarmingsinstallaties

 • Monteur ventilatie-  en luchtbehandelingskanalen

 • Lasmonteur centrale verwarming (uitbreiding)

 • Koelmonteur

De leidingen voor de systemen voor gas, verwarming, beton kernactivering, klimaatplafonds, hybride 
verwarmingsketels, luchtbehandeling, ventilatie, drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, drukverhoging, 
afvalwaterbehandeling en andere toestellen (vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzuivering, 
aerobe en anaerobe filters, filters, ontharders, omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroepen met 
voorraadvat of pompen met variabele snelheid ...) zullen door de monteur worden aangelegd.

De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel voor 
gasinstallaties (CERGA-gasmonteur). Het behalen van een dergelijk certificaat is een meerwaarde.

Het in dienst stellen, herstellen en inregelen van de installaties behoren niet tot de activiteiten van de 
monteur.

Voor de uitvoering van bepaalde (verwarmings-)installaties is het nodig dat de monteur zich gaat bekwamen 
in de lastechnieken om stalen leidingen of collectoren te kunnen lassen. Het kunnen realiseren van 
lasverbindingen van stalen buizen is voor de beroepsuitoefenaar een meerwaarde op de arbeidsmarkt. 
Sommige bedrijven laten deze werken uitvoeren door een gespecialiseerd lasser.

De koelmonteur monteert de onderdelen en koudemiddelleidingen van koelinstallaties, koelaggregaten, 
airconditioningstoestellen en -installaties en warmtepompen en controleert na de montage op lekken, zodat 
de installatie klaar staat voor het vacumeren en vullen met koudemiddel. Hij isoleert de leidingen en plaatst 
de prefabelementen voor de koelcellen. Hij doet dit volgens een code van goede praktijk op een veilige 
en milieuvriendelijke manier. De koelmonteur is uitvoerend en werkt autonoom of bij grote installaties in 
teamverband.  Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk. 

Er worden 4 categorieën van certificaten uitgereikt indien voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden, 
afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus/ -monteur wenst uit te voeren aan koelinstallaties 
met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

De erkende koeltechnicus/ koelmonteur mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die 
vermeld staan op zijn certificaat

3. Competenties



12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INSTALLATIEBEROEPEN

3.1.3. Overzicht bijhorende competenties van een monteur 

OVERZICHT COMPETENTIES

Monteur 
installatie- 
technieken 
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1. Werkt in teamverband (Monteur+Vakman+Technicus) + (Coördinator/Specialist) X X X X X

2. Werkt met oog voor eigen veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (M) X X X X X

3. Werkt op hoogte (M+V+T) X X X X X

4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (M+V+T) X X X X X

5. Bereidt de eigen installatiewerken voor X X X X X

6.  Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af met reeds geselecteerde 
onderdelen

X X X X

7. Demonteert en monteert elektrische leidingen X X X X

8. Isoleert en schildert leidingen X X X X

9. Bewerkt en legt aardgas- en LPG binnenleidingen aan X X

10. Bewerkt en legt rookgasafvoerleidingen aan X X

11. Bewerkt en legt leidingen voor aanvoer van warm en koud water aan X

12. Bewerkt en legt  leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater aan X

13. Sluit toestellen voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan X

14. Plaatst sanitaire kranen en toestellen X

15. Bewerkt en legt centrale verwarmingsleidingen aan X

16. Sluit toestellen voor warmte-afgifte aan X

17. Bewerkt en legt luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling aan X

18. Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie en luchtbehandeling X

19. Regelt de laspost X

20. Last de pijpverbinding in alle lasposities X

21. Organiseert de taken in functie van een  dagplanning (M+T) X

22.  Plaatst en monteert alle onderdelen en componenten van klimaat-, koel- en vriesinstallaties X

23. Monteert en verbindt koudemiddelleidingen en componenten X

24. Controleert de installatie op dichtheid en herstelt X
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3.1.4. Uitwerking competenties monteur

1. WERKT IN TEAMVERBAND
VAARDIGHEDEN

• Communiceert gepast en efficiënt
• Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
• Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
• Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
• Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
• Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden

KENNIS
•  Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
•  Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden

2. WERKT MET OOG VOOR EIGEN VEILIGHEID, MILIEU, KWALITEIT EN WELZIJN
VAARDIGHEDEN

• Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu 
• Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
•  Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten
• Werkt ergonomisch 
• Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

BASISKENNIS 
• Milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
• Kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties

KENNIS 
• Specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden, zoals: stof, asbest en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, 

brand en explosies; heffen en tillen
• Beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: cbm’s, pbm’s, pictogrammen en etiketten
• Voorschriften van inzameling van afvalstoffen

3. WERKT OP HOOGTE
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
• Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
• Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

KENNIS
• Code van goede praktijk van werken op hoogte
• Voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
• Grenzen van bevoegdheden
• Werkinstructie hoogwerker
• Voorwaarden om een steiger te betreden

4. GEBRUIKT GEPASTE MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
• Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
• Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
• Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
• Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

KENNIS
• Materialen, machines en gereedschappen
• Onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
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5. BEREIDT DE EIGEN INSTALLATIEWERKEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude (koelmiddelvrije =KM) installaties uit volgens de voorschriften
• Zet de leidingstracés uit
• Leest  plannen,schema’s, werktekeningen of werkopgaveblad
• Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken

BASISKENNIS
• Planlezen en schemalezen.

KENNIS
• Montagetechnieken voor hergebruik van materialen

6. DICHT DOORBORINGEN IN WANDEN LUCHTDICHT EN BRANDVEILIG AF MET REEDS 
GESELECTEERDE ONDERDELEN

VAARDIGHEDEN
• Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden
• Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af
• Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen  in  brandwerende wanden.

KENNIS
• Principes van luchtdichtheid (drukmetingen, lekken, materialen ...)
• Werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden
• Werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen..

7. DEMONTEERT EN MONTEERT ELEKTRISCHE LEIDINGEN
VAARDIGHEDEN

• Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
• Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
• Plaatst de kabels
• Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst..

BASISKENNIS
• Procedures van BA4/BA5 
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)

KENNIS
•  Elektrische verbindingen

8. ISOLEERT EN SCHILDERT LEIDINGEN
VAARDIGHEDEN

• Brengt beschermingsmateriaal tegen aantasting aan (mantelbuizen, isolatiemateriaal)
• Brengt isolatiemateriaal tegen warmteverlies aan op de buizen en toebehoren
• Voert kleine schilderwerken uit aan leidingen.

KENNIS
• Eenvoudige schilderwerken
• Te gebruiken buis isolatiemateriaal

9. BEWERKT EN LEGT AARDGAS- EN LPG BINNENLEIDINGEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Kiest de buizen voor de overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen 
• Plaatst de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen 
• Controleert de verbindingen op lekken 

BASISKENNIS
• Indeling en soorten van gastoestellen.
• Kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binnenleidingen 
• Code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen

KENNIS
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Installatietoebehoren voor aardgas- en LPG- binnenleidingen (afsluiters, filters …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
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10. BEWERKT EN LEGT ROOKGASAFVOERLEIDINGEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen 
• Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
• Controleert de verbindingen op lekken 

BASISKENNIS
• De juiste uitmonding van rookgasafvoeren
• Verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzes bij verbindingen
• Gebruikte materialen (buizen …) en  installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen

KENNIS
• Richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen ( verbindingen  …)

11. BEWERKT EN LEGT LEIDINGEN VOOR AANVOER VAN WARM EN KOUD WATER AAN
VAARDIGHEDEN

• Kiest de buizen voor de leidingen overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal 
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen 
• Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water volgens de code van de goede praktijk
• Controleert de verbindingen op lekken 

BASISKENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
• Legionellaproblematiek
• Installatietoebehoren (afsluiters, filters …)

KENNIS
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen  …)

12. BEWERKT EN LEGT  LEIDINGEN VOOR AFVOER VAN AFVALWATER EN HEMELWATER AAN
VAARDIGHEDEN

• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater  
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater  
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater 
• Controleert de verbindingen op lekken

BASISKENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling)
• Stromingsbeeld van het afvalwater en de functie van een afschot

KENNIS
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor afvoer van afvalwater
• Materialen (buizen …) en installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)

13. SLUIT TOESTELLEN VOOR DE AFVOER EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER AAN
VAARDIGHEDEN

• Bewerkt en legt leidingen voor afvoer van hemelwater
• Plaatst inspectieputten
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
• Sluit systemen voor het gebruik van hemelwater aan
• Sluit installaties voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan
• Plaatst en sluit verschillende pompsystemen aan

BASISKENNIS
• Onderdelen en werkingsprincipes van hemelwatersystemen
• Infiltratievoorzieningen voor hemelwater
• Wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties
• Systemen voor de afkoppeling van hemelwater
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14. PLAATST SANITAIRE KRANEN EN TOESTELLEN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst kranen, gootstenen, wasfonteinen en wastafels volgens richtlijnen
• Plaatst en sluit closetpotten, urinoirs, WC- en urinoirspoelinrichtingen en valpijpen van spoelinrichtingen aan
• Plaatst beveiliging tegen drinkwatervervuiling, overdruk- en drukreductietoestellen volgens richtlijnen
• Plaatst modulaire montagesystemen voor sanitaire toestellen volgens richtlijnen

BASISKENNIS
• Functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types kranen, gootstenen, closetpotten, urinoirs, douches, baden, spoelinrichtin-

gen, valpijpen en beveiligingen tegen terugstroom van water … 
• Maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw
• Reglementering over de drinkwaterbeveiliging
• Geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen
• Afvoergarnituren en sifons voor de sanitaire toestellen
• Montagehoogtes van sanitaire toestellen, kraanwerk, sproeiers en toebehoren.

15. BEWERKT EN LEGT CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal 
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
• Controleert de verbindingen op lekken 

BASISKENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen.

KENNIS
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van centrale verwarmingsleidingen
• Meest gebruikte installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …)
• Gebruikte materialen (buizen …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)

16. SLUIT TOESTELLEN VOOR WARMTE- AFGIFTE AAN
VAARDIGHEDEN

• Sluit convectieverwarming (radiatoren en convectoren) aan
• Sluit luchtverwarmingsystemen aan op luchtverhitters, luchtgroepen aan
• Sluit vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen en aan

BASISKENNIS
• Vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen

KENNIS
• Plaatsing en aansluiting van convectoren, radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, wand-, vloer- en plafondverwarming …
• Aansluitsystemen en –mogelijkheden voor de toestellen voor warmte- afgifte

17. BEWERKT EN LEGT LUCHTKANALEN VOOR VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING AAN
VAARDIGHEDEN

• Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor luchtkanalen voor ventilatie 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal 
• Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen 
• Plaatst de luchtkanalen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren en inspectieluiken voor luchtkanalen
• Verbindt de kanalen luchtdicht
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging.

BASISKENNIS
• Ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties
• Code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie

KENNIS
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen van buizen en kanalen voor ventilatie
• Installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie
• Invloed van onafgedichte voegen en gaatjes op de luchtdichtheidstest.
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen, vertakkingen …)
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18. MONTEERT AAN- EN AFVOERVOORZIENINGEN VOOR VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING 
VAARDIGHEDEN

• Monteert roosters, regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO)
• Monteert de dak- en muurdoorvoeren
• Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
• Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
• Monteert bodem-lucht warmtewisselaars

BASISKENNIS
• Diverse types RTO’s, DO’s en RAO’s en hun plaatsing

KENNIS
• Diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.

19. REGELT DE LASPOST 
VAARDIGHEDEN

• Maakt de massakabel vast op of bij het laswerkwerkstuk
• Stelt de parameters op de laspost in op de waarden die de lasmethodebeschrijving vermeldt
• Bepaalt welke parameters bijgeregeld moeten worden
• Regelt parameters bij indien nodig

KENNIS
• Lasparameters bij halfautomaat, TIG en elektrode
• Instellen en bedienen van lasapparatuur (halfautomaat, TIG en elektrode)

20. LAST DE PIJPVERBINDING IN ALLE LASPOSITIES 
VAARDIGHEDEN

• Voert een testlas uit
• Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
• Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
• Realiseert een lasverbinding met doorlas op holle profielen met of zonder beschermgas, in horizontale en verticale posities en posities 

onder een willekeurige hoek
• Houdt de elektrode of de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de pijpverbinding 

overal volledig en gelijkmatig is doorgelast
• Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft

KENNIS
• Lasmethodebeschrijving
• Halfautomaat (massieve en gevulde draad)lasprocédé
• Basisch beklede elektrode lasprocédé
• TIG lasprocédé
• Hulpstoffen: beschermgas

21. ORGANISEERT DE TAKEN IN FUNCTIE VAN EEN DAGPLANNING 
VAARDIGHEDEN

• Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
• Houdt voorraden bij en vult aan

BASISKENNIS
• Voorraadbeheer
• Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten

KENNIS
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

22. PLAATST EN MONTEERT ALLE ONDERDELEN EN COMPONENTEN VAN KLIMAAT-, KOEL- EN 
VRIESINSTALLATIES 

VAARDIGHEDEN
• Houdt zich aan montagevoorschriften, plannen en schema’s 
• Volgt en respecteert de montagevoorschriften (respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgangen)
• Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen
• Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten 
• Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling) 
• Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af 

BASISKENNIS
• Toepassingen van koudemiddelen
• Componenten en onderdelen van koelinstallaties

KENNIS
• Vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
• Materialen, gereedschappen en machines
• Buisverbindingen en koppelingen
• Gebruik van hardsoldeerset en uitzettang



18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INSTALLATIEBEROEPEN

23. MONTEERT EN VERBINDT KOUDEMIDDELLEIDINGEN EN COMPONENTEN 
VAARDIGHEDEN

• Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
• Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden 
• Voorkomt vervorming en elektrolyse 
• Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie 
• Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen 
• Brengt isolatie aan op de te isoleren koelleidingen 
• Past montagetechnieken toe 
• Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
• Sluit de componenten aan
• Merkt de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of de isolatiemantel
•  Past demontagetechnieken toe in een koudemiddelvrije installatie

BASISKENNIS
• Componenten en onderdelen van koelinstallaties

KENNIS
• Vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
• Materialen, gereedschappen en machines
• Buisverbindingen en koppelingen
• Gebruik van hardsoldeerset en uitzettang

24. CONTROLEERT DE INSTALLATIE OP  DICHTHEID EN HERSTELT 
VAARDIGHEDEN

• Controleert visueel de montage
• Voert een druktest uit
• Controleert de aansluitingen  op lekken
• Herstelt eventuele lekken 
• Voert opnieuw een druktest uit

KENNIS
• Interne werkdocumenten en rapporteringsvoorschriften
• Buisverbindingen en koppelingen
• Druktest
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3.2. Vakman installatietechnieken

3.2.1. Definitie vakman installatietechnieken

De vakman installatietechnieken selecteert en plaatst installaties voor water, riolering, gas en 
distributieleidingen van vloeistoffen of gassen, teneinde de eigen sanitaire, centrale verwarmings- of 
ventilatie-installatie voor een residentieel  of niet-residentieel gebouw in dienst te stellen.

3.2.2. Activiteiten van een vakman installatietechnieken

De vakman selecteert buizen voor de residentiële (huishoudelijke) installaties, kiest de installatieonderdelen 
voor deze installaties overeenkomstig met het plan en met een selectiehulpmiddel. De meeste “monteurs” 
zullen doorstromen naar “vakman”.

Hij werkt volgens de veiligheidsregels, zijn werk omvat verschillende standaardwerkwijzen die gecombineerd 
moeten worden, werk waarbij hij standaarden aanpast en/of nieuwe standaarden maakt. 

Hij zal de volledige verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen; het eigen functioneren evalueren en 
bijsturen met het oog op het bereiken van collectieve resultaten.

Het betreft o.a. badkamers met toestellen en kranen, verwarmingstoestellen voor sanitair warmwater, 
individuele verwarming of centrale verwarming, centrale verwarmingsinstallaties met verwarmingslichamen 
of vloerverwarming met bijhorende regelingen, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties met ventilatoren 
en ventielen ….

De systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging 
(vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzuivering, aerobe en anaerobe filters, filters, ontharders, 
omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroepen met voorraadvat of pompen met variabele 
snelheid ...) zullen ook door hem/ haar worden geplaatst en aangesloten.

De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel voor 
gasinstallaties (CERGA). Het behalen van een dergelijk certificaat is een meerwaarde.

De voornaamste activiteiten zijn:

 • Plaatst en herstelt buizen in wijzigende omstandigheden waarbij standaardwerkwijzen worden gecombineerd

 • Plaatst zelfstandig en sluit toestellen, leidingen, installatietoebehoren,… in wijzigende omstandigheden aan

 • Start zelfstandig de eigen installatie op en stelt deze in werking 

 • Neemt initiatief en heeft  meest gebruikte toestellen, apparaten en de installatie in geheel

 • Werkt zelfstandig en zelfsturend aan zijn opdrachten waar complexe factoren kunnen voorkomenIs 
verantwoordelijk voor zijn werk

De uitvoerder dient eveneens slagvaardig te kunnen omgaan met de nieuwe technieken voor de productie 
van warm water. We denken hierbij aan de systemen die werken op hernieuwbare-energie (of in hybride 
toepassing) zoals thermische zonne-systemen, warmtepompen, micro- warmtekracht koppeling, ondiepe 
geothermische systemen,…. 

In veel bedrijven worden naast de ‘gewone’ sanitaire water- en gasinstallatie en installaties voor de aan- en 
toevoer van centrale verwarming, ook brandbestrijdings-installaties, installaties voor medische en industriële 
gassen of zwembadinstallaties geplaatst. 

In diverse bedrijven is het zo dat naast de installatie van centrale verwarming, ook voor het installeren van 
mechanische ventilatie. Onder mechanische ventilatie verstaan we de aanvoer van verse lucht en afvoer 
van verbruikte lucht door middel van een ventilator. Deze kan afzonderlijk worden geplaatst maar zit soms 
besloten in het grotere geheel van klimaatbeheersing, waarvoor de vakman zich dan zal specialiseren als 
“regeltechnicus klimatisatie”. Een andere term hiervoor is “airconditioning”.
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Afhankelijk van zijn specialisatie zullen zijn activiteiten en competenties verschillend zijn voor:

 • vakman sanitaire installaties (sanitarist)

 • vakman verwarmingsinstallaties (chauffagist) 

 • vakman ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties (ventilist)

 • vakman installaties voor medische en industriële gassen (uitbreiding)

 • vakman brandbestrijdingsinstallaties (uitbreiding)

 • vakman zwembadinstallaties (uitbreiding)
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3.2.3. Overzicht bijhorende competenties van een vakman installatietechnieken

OVERZICHT COMPETENTIES
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1. Werkt in teamverband (Monteur+Vakman+Technicus) + (Coördinator/Specialist) X X X X X X

2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (V+T)  (+ S/C) X X X X X X

3. Werkt op hoogte (M+V+T)  = (/Specialist) X X X X X X

4. Beheert de voorraad in functie van dagactiviteit X X X X X X

5. Gebruikt  gepaste machines en gereedschappen  (M+V+T+Coördinator/S) X X X X X X

6. Bereidt installatiewerken voor X X X X X X

7. Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af X X X X X X

8. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie X X X X X X

9. Bewerkt, legt aardgas- en LPG- binnenleidingen aan en herstelt X X

10. Selecteert, bewerkt, legt rookgasafvoerleidingen aan en herstelt X X

11.  Selecteert, bewerkt, legt leidingen voor aanvoer van warm en koud water aan  
en herstelt

X

12.  Selecteert, bewerkt, legt  leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater aan en 
herstelt

X

13. Plaatst en sluit waterbehandelingstoestellen aan X

14.  Plaatst en sluit sanitaire kranen, sanitaire toestellen en toestellen voor 
warmwaterbereiding aan 

X

15. Neemt maatregelen om het waterverbruik te beperken X

16. Selecteert, bewerkt,  legt centrale verwarmingsleidingen aan of herstelt X

17. Selecteert, bewerkt, legt leidingen voor vloeibare brandstof aan en herstelt X

18.  Plaatst en sluit de verwarmingstoestellen en toestellen voor warmteafgifte en koeling 
aan

X

19. Plaatst en sluit ventilatoren, ventilatie-units en luchtgroepen aan X

20. Selecteert, bewerkt en legt luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling aan X

21. Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie en luchtbehandeling X

22. Bewerkt en legt leidingen voor medicinale en industriële installaties aan X

23. Plaatst en sluit brandbestrijdingsinstallaties aan X

24. Plaatst en sluit zwembadinstallaties aan X

25. Plaatst en sluit individuele verwarmingstoestellen en fornuizen, ovens … aan X
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3.2.4. Uitwerking competenties vakman installatietechnieken

1. WERKT IN TEAMVERBAND 
VAARDIGHEDEN

• Communiceert gepast en efficiënt
• Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
• Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
• Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
• Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
• Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden

KENNIS
•  verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
•  interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden

2. WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU, KWALITEIT EN WELZIJN
VAARDIGHEDEN

• Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
• Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
• Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
• Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

BASISKENNIS
• EHBO 
• Milieuzorgsystemen en -voorschriften
• Kwaliteitsnormen

KENNIS
• Energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC…)
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
• Opleidingsverplichtingen rond veiligheid
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
• Verschillende asbesthoudende producten
• Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
• Specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
• Ergonomische hef-, til- en werktechnieken
• PBM’s en CBM’s
• Voorschriften rond afvalbeheer
• Een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
• Kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties
• Traceerbaarheid van producten
• As-builtplan
• Procedures van BA4/BA5

3. WERKT OP HOOGTE
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
• Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
• Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

KENNIS
• Code van goede praktijk van werken op hoogte
• Voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
• Grenzen van bevoegdheden
• Werkinstructie hoogwerker
• Voorwaarden om een steiger te betreden

4. BEHEERT DE VOORRAAD IN FUNCTIE VAN DAGACTIVITEIT
VAARDIGHEDEN

• Houdt voorraden bij en vult aan
• Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
• Stockeert het materieel en de materialen 
• Zorgt voor de bescherming van de gestockeerde goederen

KENNIS
•  Arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer)
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5. GEBRUIKT  GEPASTE MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
• Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
• Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
• Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
• Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

KENNIS
• Materialen, machines en gereedschappen
• Onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

6. BEREIDT INSTALLATIEWERKEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit
• Zet de leidingstracés uit
• Overlegt mondeling met de fabrikant of leverancier 
• Schetst het uitvoeringsplan en maakt de toestellenlijst op
• Leest en begrijpt plannen, schema’s, werktekeningen of werkopgaveblad
• Selecteert de buisdiameters voor de installatie
• Raadpleegt vaktechnische informatie

BASISKENNIS
• Arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer)
• BIM (building information model) 

KENNIS
• Werkdocumenten, schema’s, tekeningen, plannen en het “as built-plan”
• Inrichting van de eigen werkplek
• Montagetechnieken voor hergebruik van materialen

7. DICHT DOORBORINGEN IN WANDEN LUCHTDICHT EN BRANDVEILIG AF
VAARDIGHEDEN

• Selecteert luchtdichte systemen voor doorvoeringen
• Selecteert systemen voor brandveilige doorvoeringen
• Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden
• Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen  in  brandwerende muren

KENNIS
• Materialen voor luchtdichte of bandveilige doorboringen
• Principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen…)
• Principes van waterdampdiffusie (klimaatklassen, bouwknopen,dampwerende laag…)
• Principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken…)
• Werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden
• Werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen

8. VOERT ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN UIT IN FUNCTIE VAN DE INSTALLATIE
VAARDIGHEDEN

• Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
• Installeert elektrische componenten
• Herstelt of vervangt elektrische componenten
• Sluit elektrische componenten aan voor de installatie

KENNIS
• Elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden …)
• Procedures van BA4/BA5
• Types van bekabeling
• Symbolen op schema’s
• Elektrische verbindingen 
• Regeltechnische componenten van de installaties
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9. BEWERKT, LEGT AARDGAS- EN LPG- BINNENLEIDINGEN AAN EN HERSTELT
VAARDIGHEDEN

• Selecteert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen overeenkomstig met het plan en met een selectiehulpmiddel
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor aardgas- en LPG-binnenleidingen  
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor aardgas en LPG-binnenleidingen 
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen 
• Plaatst de aardgas- en LPG-binnenleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
• Herstelt de aardgas- en LPG-binnenleidingen en 
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• Regelgeving en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binnenleidingen  
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Installatietoebehoren voor aardgas- en LPG- binnenleidingen (afsluiters, filters …)
• Eigenschappen van gas en de verbranding
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties

10. SELECTEERT, BEWERKT, LEGT ROOKGASAFVOERLEIDINGEN AAN EN HERSTELT
VAARDIGHEDEN

• Selecteert de buizen voor de rookgasafvoerleidingen overeenkomstig met het plan en met een selectiehulpmiddel
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen 
• Monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor rookgasafvoerleidingen
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk 
• Herstelt de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren 
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• De juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor
• Verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzen bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Buizen en installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van rookgasafvoerleidingen

11. SELECTEERT, BEWERKT, LEGT LEIDINGEN VOOR AANVOER VAN WARM EN KOUD WATER AAN 
EN HERSTELT

VAARDIGHEDEN
• Selecteert de buizen van een huishoudelijke installatie voor aanvoer van warm en koud water overeenkomstig met het plan en met een 

selectiehulpmiddel
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen 
• Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water volgens de code van de goede praktijk
• Herstelt de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water
• Controleert de verbindingen op lekken 
• Herstelt de lekken
• Brengt de verbinding met de dienstleiding en de sanitaire toestellen tot stand

KENNIS
• Reglementering over de drinkwaterbeveiliging en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud 

water
• Legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijze bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water (uitzetting, geluidsisolatie, lucht- en waterdichte 

muurdoorgangen …)
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water (afsluiters, filters, terugstroombeveiligingen …)
• Geluidsdemping voor de geplaatste leidingen
• Maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw
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12. SELECTEERT, BEWERKT, LEGT  LEIDINGEN VOOR AFVOER VAN AFVALWATER EN 
HEMELWATER AAN EN HERSTELT

VAARDIGHEDEN
• Selecteert de buizen voor de leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater overeenkomstig met het plan en met een 

selectiehulpmiddel
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater  
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater  
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater volgens de code van de goede praktijk 
• Herstelt de leidingen en installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Brengt de verbinding met de riolering of behandelingsput en met de sanitaire toestellen tot stand

BASISKENNIS
• Systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater
• Functies en werkingsprincipes van diverse types afvalwater behandelingstoestellen

KENNIS
• Stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot
• Werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling)
• Verschillende types verbindingen en werkwijzen bij verbindingen
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor afvoer van afvalwater
• Gebruikte materialen (buizen …)
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Geluidsdemping voor de geplaatste leidingen

13. PLAATST EN SLUIT WATERBEHANDELINGSTOESTELLEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en sluit diverse types afvalwater behandelingstoestellen aan de huisafvoersystemen aan
• Plaatst en sluit drinkwaterbehandelingstoestellen aan de drinkwaterinstallaties aan
• Plaatst en sluit diverse types drinkwater drukverhogingstoestellen aan de drinkwaterinstallaties aan 
• Plaatst en sluit diverse types installaties voor afvoer en het gebruik van hemelwater aan de drinkwaterinstallaties en hemelwaterafvoerin-

stalaties aan
• Stelt de afvalwater-, drinkwaterbehandeling-, drukverhoging- en hemelwatersystemen in dienst

KENNIS
• Regelgeving over aansluiting van systemen voor afvalwater, drinkwaterbehandeling, drukverhoging en hemelwater (afkoppeling)
• Gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen
• Systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater
• Functies en werkingsprincipes van diverse types afvalwater behandelingstoestellen (terugslagtoestellen, bezinkput, eindsifonput, vetaf-

scheider, benzineafscheider, septische put, individuele zuiveringsinstallaties ...)
• Functies en werkingsprincipes van diverse types drinkwaterbehandelingstoestellen (omgekeerde osmose, ontharden met harsen ...)
• Functies en werkingsprincipes van diverse types drukverhogingssystemen voor drinkwater (pompgroepen met voorraadvat, pompen met 

variabele snelheid …)
• Functies en werkingsprincipes van diverse types van systemen voor hergebruik of infiltratie van hemelwater (regenwaterput met pomp 

en bijvulsysteem, infiltratiesysteem, infiltratiekom…)

14. PLAATST EN SLUIT SANITAIRE KRANEN, SANITAIRE TOESTELLEN EN TOESTELLEN VOOR 
WARMWATERBEREIDING AAN 

VAARDIGHEDEN
• Plaatst en sluit doorstroom- en voorraadtoestellen op gas, elektriciteit, warmtepomp of hybride aan
• Plaatst en sluit en installatieonderdelen en beveiligingen tegen drinkwatervervuiling, overdruk- en drukreductietoestellen aan
• Plaatst en sluit sanitaire kranen en sanitaire toestellen aan
• Plaatst modulaire montagesystemen voor sanitaire toestellen

KENNIS
• Indeling en soorten van gastoestellen
• Energie- en waterbesparing en de innovaties op het gebied van sanitaire toestellen en hun onderdelen
• Functies en werkingsprincipes van diverse types kranen, sanitaire toestellen (gootstenen, closetpotten, urinoirs, douches, baden…), spoe-

linrichtingen, installatietoebehoren (expansievaten, terugstroombeveiligingen …)
• Geluidsdemping bij de plaatsing van sanitaire toestellen
• Montagehoogtes van sanitaire toestellen, kraanwerk, sproeiers en toebehoren.
• Werking en wettelijke verplichtingen voor de opstelling van toestellen voor warmwaterbereiding op de verschillende energiebronnen
• Ventilatieprincipes en veiligheidsvoorschriften, toe-  en afvoer verbrandingslucht en rookgassen
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15. NEEMT MAATREGELEN OM HET WATERVERBRUIK TE BEPERKEN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst het kraanwerk om het waterverbruik te beperken
• Informeert de gebruiker over waterbesparende maatregelen
• Plaatst waterbesparende onderdelen
• Volgt het waterverbruik van de sanitaire installatie op

KENNIS
• Maatregelen voor het rationeel watergebruik 

16. SELECTEERT, BEWERKT,  LEGT CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN AAN OF HERSTELT
VAARDIGHEDEN

• Selecteert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen overeenkomstig met het plan of met een selectiehulpmiddel
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor centrale verwarmingsleidingen
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk 
• Herstelt de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• Werking van verwarmingsinstallaties
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …)
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen
• Geluidsdemping voor de geplaatste leidingen

17. SELECTEERT, BEWERKT, LEGT  LEIDINGEN VOOR VLOEIBARE BRANDSTOF AAN EN HERSTELT
VAARDIGHEDEN

• Selecteert de buizen voor de leidingen voor vloeibare brandstof overeenkomstig met het plan
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor vloeibare brandstof 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor vloeibare brandstof
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

BASISKENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor vloeibare brandstof

KENNIS
• Buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzen bij verbindingen van leidingen voor vloeibare brandstof
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor vloeibare brandstof
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Installatietoebehoren voor leidingen voor vloeibare brandstof (afsluiters, filters …)

18. PLAATST EN SLUIT DE VERWARMINGSTOESTELLEN EN TOESTELLEN VOOR WARMTEAFGIFTE 
EN KOELING AAN

VAARDIGHEDEN
• Plaatst en sluit verwarmingstoestellen voor warmte-opwekking voor centrale verwarming aan
• Plaatst en sluit toestellen voor warmte- afgifte en koeling aan
• Regelt het kraanwerk voor de ververwarmingslichamen waterzijdig in
• Sluit de installatie op het elektrisch, water- en afvoernet aan
• Stelt de centrale verwarmingsinstallatie in dienst

BASISKENNIS
• Werking van verwarmingstoestellen voor warmte-opwekking (verwarmingsketels, warmtepompen, zonthermische systemen, hybride 

toestellen, warmtewisselaars van warmtenetten (satellietstations), toestellen met warmtekrachtkoppeling …)
KENNIS

• Ventilatieprincipes en veiligheidsvoorschriften, toe-  en afvoer verbrandingslucht en rookgassen
• Warmtenetten, directe en indirecte bodem-luchtwarmtewisselaarsystemen, wamtepompen
• Wettelijke voorschriften en technische instructies 
• Kraanwerk en andere toebehoren voor toestellen voor warmte-afgifte
• Voor het waterzijdig inregelen van toestellen voor warmte- afgifte
• Werking, plaatsingen en aansluiting van toestellen voor warmte-afgifte (radiatoren, convectoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, 

wand, vloer- en plafondverwarming …)
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19. PLAATST EN SLUIT VENTILATOREN, VENTILATIE-UNITS EN LUCHTGROEPEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en sluit ventilatoren en ventilatie-units aan
• Plaatst en sluit luchtgroepen (al dan niet met warmteterugwinning) aan
• Plaatst en sluit kanaalventielen aan
• Beschermt de onderdelen van het ventilatiesysteem tegen vervuiling tijdens de montagewerken

KENNIS
• Ventilatiesystemen 
• Werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen
• Werking en plaatsingen en aansluiting van luchtgroepen, luchtkanalen en luchtroosters 

20. SELECTEERT, BEWERKT EN LEGT LUCHTKANALEN VOOR VENTILATIE EN 
LUCHTBEHANDELING AAN

VAARDIGHEDEN
• Selecteert de buizen overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor luchtkanalen voor ventilatie 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal 
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst de luchtkanalen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren en inspectieluiken voor luchtkanalen 
• Verbindt de kanalen luchtdicht
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• Ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties
• Code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie
• Verschillende types verbindingen en werkwijzen bij verbindingen van buizen en kanalen voor ventilatie
• Installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie
• Invloed van onafgedichte voegen en gaatjes op de luchtdichtheidstest.
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen, vertakkingen …)

21. MONTEERT AAN- EN AFVOERVOORZIENINGEN VOOR VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING 
VAARDIGHEDEN

• Monteert roosters, regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO)
• Monteert de dak- en muurdoorvoeren
• Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
• Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
• Monteert bodem-lucht warmtewisselaars

KENNIS
• Diverse types rto’s, do’s en rao’s en hun plaatsing
• Diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.

22. BEWERKT EN LEGT LEIDINGEN VOOR MEDICINALE EN INDUSTRIËLE INSTALLATIES AAN
VAARDIGHEDEN

• Herkent en kiest de buizen voor de medicinale en industriële installaties overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor medicinale en industriële installaties
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor medicinale en industriële installaties
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst  de medicinale en industriële installaties volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren voor medicinale en industriële installaties
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• De gebruikte buizenmaterialen en van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• De richtlijnen voor het aanleggen van medicinale en industriële installaties
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen ( verbindingen  …)
• Installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
• Code van goede praktijk voor de aanleg van medicinale en industriële installaties
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23. PLAATST EN SLUIT BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES AAN
VAARDIGHEDEN

• Herkent en kiest de buizen voor de brandbestrijdingsinstallaties overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor brandbestrijdingsinstallaties 
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor brandbestrijdingsinstallaties
• Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
• Plaatst  de droge en natte stijgleidingen volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren voor brandbestrijdingsinstallaties
• Controleert de verbindingen op lekken
• Herstelt de lekken
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

BASISKENNIS
• Wetgeving omtrent brandbestrijding en de gebruikte pictogrammen

KENNIS
• Werking van systemen voor brandbestrijding en hun onderdelen (brandhaspels, sprinklersytemen, natte en droge stijgleidingen …)
• De gebruikte buizenmaterialen en van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Van de richtlijnen voor het aanleggen van brandbestrijdingsinstallaties 
• Technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen ( verbindingen  …)
• Installatietoebehoren (sprinklers, afsluiters, filters …)
• Code van goede praktijk voor de aanleg van brandbestrijdingsinstallaties

24. PLAATST EN SLUIT ZWEMBADINSTALLATIES AAN 
VAARDIGHEDEN

• Herkent en kiest de buizen voor leidingen van zwembadinstallaties overeenkomstig met de instructies
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen van zwembadinstallaties
• Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen van zwembadinstallaties
• Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen 
• Plaatst  de leidingen van zwembadinstallaties volgens de code van de goede praktijk
• Plaatst installatietoebehoren voor leidingen van zwembadinstallaties
• Controleert de verbindingen  op lekken en herstelt
• Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging

KENNIS
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Van de richtlijnen voor het aanleggen van leidingen van zwembadinstallaties
• Installatietoebehoren  voor zwembadinstallaties(afsluiters, filters …)
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen van zwembadinstallaties
• Gebruikte materialen voor zwembadinstallaties (buizen …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen voor zwembadinstallaties ( verbindingen  …)

25. PLAATST EN SLUIT INDIVIDUELE VERWARMINGSTOESTELLEN EN FORNUIZEN, OVENS…  
AAN

VAARDIGHEDEN
• Richt de ruimte waar het verbrandingstoestel staat in: o.a. toevoer verbrandingslucht en ventilatie
• Sluit verwarmingstoestellen aan op de brandstofleiding
• Monteert afvoerleidingen voor verbrandingsgassen

KENNIS
• Individuele verwarmingstoestellen, (gas, vloeibare of vaste brandstof ) plaatsing en aansluiting
• Wettelijke voorschriften en technische instructies van de fabrikant
• Ventilatieprincipes en veiligheidsvoorschriften, toe-  en afvoer verbrandingslucht en rookgassen
• Werkingsprincipes en aansluitingsmethodes van huishoudelijke toestellen (fornuizen, ovens, …) en gasverwarmingstoestellen
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3.3. Technicus

3.3.1. Definitie technicus

De technicus installatietechnieken controleert, stelt regelingen in en voert metingen uit aan sanitaire 
installaties en centrale verwarmingsinstallatie in gebouwen voor residentieel  en niet- residentieel  gebruik 
en ook ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie  in gebouwen voor residentieel gebruik  teneinde  deze 
installaties  op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen

De brandertechnicus controleert, stelt regelingen in en voert metingen uit aan gas-, vloeibare brandstof- 
en vaste brandstofbranders in gebouwen voor residentieel  en niet- residentieel  gebruik teneinde deze 
verwarmingstoestellen op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen.

De technicus hernieuwbare energietechnieken kent, installeert en herstelt fotovoltaïsche systemen, 
warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa, teneinde deze in dienst te brengen en 
te onderhouden.

De regeltechnicus klimatisatie regelt in, onderhoudt, controleert, herstelt en draagt bij tot de optimalisatie 
van de werking van de klimatisatie-installaties voor comfortkoeling en –verwarming in gebouwen, teneinde 
te voldoen aan de vooropgestelde eisen, de continuïteit en betrouwbaarheid van de installatie te verzekeren.

De koeltechnicus stelt koeltechnische installaties in dienst en voert preventief en correctief onderhoud 
uit teneinde de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te 
realiseren.

3.3.2. Activiteiten van een technicus 

De technicus installatietechnieken werkt zelfstandig en zelfsturend aan zijn opdrachten waar complexe 
factoren kunnen voorkomen en is verantwoordelijk voor zijn werk.  Daarbij moet hij/zij een breed zicht 
hebben op de verschillende technieken voor sanitaire en verwarming en ventilatie installaties. 

Daarnaast zal hij/ zij ook de waterzijdige en elektrische regeling van verwarmingsinstallaties in zowel 
residentiële  als niet-residentiële  gebouwen (kantoren, scholen ...) kunnen inregelen, evenals het luchtzijdig 
en elektrisch inregelen van ventilatie-installaties voor residentiële gebouwen. 

De systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging 
(vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzuivering, aerobe en anaerobe filters, filters, 
ontharders, omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroepen met voorraadvat of pompen 
metvariabelesnelheid ...) zullen ook door hem/ haar worden geselecteerd, ingeregeld, opgestart, 
onderhouden en hersteld.

Voor het opvolgen van een conditiemeting van installaties (volgens NEN2767) zal hij/zij de nodige 
competenties kunnen behalen. Hij/zij zal ook de preventieve maatregelen nemen om corrosie in de 
installaties te voorkomen, evenals het beheersen van legionella in de sanitaire waterinstallaties.

 De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel voor 
gasinstallaties (CERGA).

We  onderscheiden meerdere kwalificaties en deelkwalificaties:

 • Technicus verwarmingsinstallaties

 о Verwarmingsregelingen

 • Technicus sanitaire installaties

 о Warmwaterproductie

 о Sanitaire toestellen en kraanwerk

 • Technicus ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties
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De brandertechnicus  kan verschillende brandersystemen (op LPG, aardgas en/of waterstofgas) voor 
verwarmingsinstallaties onderhouden en herstellen. Daarnaast moet hij/zij een breed zicht hebben op de 
verschillende technieken voor brandertechnieken om in het contact met de klant steeds de meest geschikte 
installatie aan te bieden, eventueel na het uitvoeren van een verwarmingsaudit.

De beschreven competenties komen tegemoet aan de wettelijke eisen voor het in gebruik nemen en 
onderhouden van stooktoestellen voor centrale verwarmingsproductie.

De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel voor 
gasinstallaties (CERGA).

Het onderhoud van de opslagtanks voor vloeibare brandstof van residentiele installaties kan ook door hem/ 
haar worden uitgevoerd.

We  onderscheiden meerdere kwalificaties en deelkwalificaties:

 • Technicus gasvormige brandstoffen

 о Premix- en niet-premixbranders GI

 о Ventilatorbranders GII

 • Technicus vloeibare brandstoffen

 о Vloeibare brandstoffen L

 о Technicus vloeibare brandstof (tankcontrole)  => (uitbreiding)

De technicus hernieuwbare energie  kent, installeert en herstelt fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, 
zonthermische systemen en systemen voor biomassa, teneinde deze in dienst te brengen en te onderhouden.
Hij/ zij kan de verschillende systemen voor hernieuwbare energie installeren, onderhouden en herstellen. 
De beroepsbeoefenaar kan een kwaliteitslabel behalen voor verschillende technieken (vb Rescert).

We  onderscheiden meerdere kwalificaties en deelkwalificaties:

 • Zonthermische installaties

 • Fotovoltaïsche installaties

 • Warmtepompen

 • Biomassa
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De “regeltechnicus klimatisatie” is de persoon die na een vooropleiding als verwarmingstechnicus of als 
koeltechnicus  zich specialiseert in het inregelen, onderhouden, controleren  en herstellen van de klimatisatie- 
installaties voor comfortkoeling en –verwarming in gebouwen.

Het betreft installaties met buizen of kanalen en een “unit”, gevoed door een warmwaterbron voor de 
verwarming en een koudemiddel (ijswater of directe ontspanning) voor de koeling. Daarvoor moet de 
persoon de competities verwerven voor het inregelen, controleren en onderhouden van de installatie-
onderdelen zoals koeltoren, pompen, ventilatoren … . Andere onderdelen zoals filters, bevochtigers, 
regelkleppen … zullen voor een optimaal klimaat zorgen door de regeling van het systeem. Het systeem 
moet voldoen aan de wettelijke eisen en de verwachtingen van de klant.

Na de opleiding zal de klimatisatie regeltechnicus voldoende voorbereid zijn om “het certificaat van 
bekwaamheid van airco- deskundige” te behalen, hiervoor moet het opleidingscentrum erkend zijn om de 
opleiding te geven. 
Daarnaast zal de “regeltechnicus klimatisatie” ook de competenties behalen voor het inregelen van 
ventilatiesystemen en het instellen van de parameters van de regelingen voor de klimatisatie installaties.

Bepaalde werkzaamheden aan koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgasssen of ozonlaagafbrekende 
stoffen, waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koudemiddelen, mogen alleen worden 
uitgevoerd door een erkende koeltechnicus:, daarvoor zal het nodig zijn om deze comptenties ook te behalen.

Het is niet noodzakelijk om de competenties te behalen van “brandertechnicus” of de “technicus hernieuwbare 
energietechnieken“(warmtepomp e.d. ).

De “koeltechnicus”  assembleert, installeert, vult en onderhoudt de installatie, lost storingen op en herstelt 
het koeltechnisch gedeelte van airconditioning, warmtepompen en koelinstallaties. De koeltechnicus stelt 
deze installaties in bedrijf en doet dat op een veilige, hygiënische manier volgens de geldende regelgeving 
en een code van goede praktijk. De koeltechnicus werkt autonoom of bij grote installaties in teamverband. 
Hij/ zij biedt functionele ondersteuning aan de koelmonteur en  is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
uitvoering van het eigen takenpakket en de kwaliteit van het werk.

De werking van de installaties en toestellen is steeds gebaseerd op de onttrekking van warmte door middel 
van het koudemiddel dat zich in de installatie of toestellen bevindt.

Er worden 4 categorieën van certificaten uitgereikt indien voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden, 
afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus/ -monteur wenst uit te voeren aan koelinstallaties 
met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

De erkende koeltechnicus/ -monteur mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die 
vermeld staan op zijn certificaat.
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3.3.3. Overzicht competenties van een technicus 

OVERZICHT COMPETENTIES
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1.  Werkt in teamverband (Monteur+Vakman+Technicus) + 
(Coördinator/Specialist)

X X X X X X X (X) X

2.  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (tijdens 
koeltechnische werkzaamheden = KT)

X X X X X X X (X)

3. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn X

4. Werkt op hoogte  (M+V+T+C/S) X X X X X X X (X) X

5. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (M+V+T+C/S) X X X X X X X (X) X

6. Gebruikt meetinstrumenten X X X X X X (X)

7. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties X X X X X X (X) X

8.  Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie 
van de installatie 

X X X X X X X

9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor X X X X X X (X)

10.  Vult opvolgdocumenten in en geeft de  informatie door aan de 
betrokkenen 

X X X X X X X (X)

11.  Controleert de luchtdichte en brandveilige doorbrekingen in 
wanden

X X X

12.  Controleert en vervangt leidingen voor aanvoer van warm en koud 
water 

X

13.  Controleert en vervangt leidingen voor afvoer van afvalwater en 
hemelwater 

X

14. Stelt sanitair kraanwerk en toestellen in dienst, regelt en herstelt X

15.   Stelt systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, 
afvalwaterbehandeling en drukverhoging in dienst, regelt en 
herstelt

X

16.  Neemt maatregelen om het waterverbruik te beperken en herstelt 
de gebreken

X

17. Controleert en vervangt aardgas- en LPG-binnenleidingen X X

18. Controleert, reinigt en vervangt rookgasafvoerleidingen X X X

19.  Herstelt, onderhoudt en regelt doorstroom- en voorraadtoestellen 
op gas of elektriciteit voor sanitair warmwaterbereiding

X

20.  Onderhoudt, controleert en vervangt centrale 
verwarmingsleidingen en de verschillende onderdelen

X

21. Stelt de verwarmingsinstallaties in werking en regelt in X

22. C ontroleert en vervangt luchtkanalen voor ventilatie en 
luchtbehandeling

X

23. Stelt het ventilatiesysteem in dienst en regelt in X

24. Onderhoudt het ventilatie- en luchtbehandelingssysteem X

25.  Herstelt, onderhoudt en regelt verwarmingstoestellen op gas of 
hybride voor centrale verwarming

X
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OVERZICHT COMPETENTIES
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26. Controleert en vervangt leidingen voor vloeibare brandstof  X X

27.  Herstelt, onderhoudt en regelt verwarmingstoestellen op vloeibare 
brandstof of hybride voor centrale verwarming

X

28. Onderhoudt en controleert vloeibare brandstoftanks X

29. Installeert, herstelt en onderhoudt fotovoltaïsche systemen  (T+S) X

30. Installeert, herstelt en onderhoudt zonthermische systemen (T+S) X

31. Installeert, herstelt en onderhoudt warmtepompen (T+S) X

32.  Installeert, herstelt en onderhoudt biomassa verwarmingsketels  
(T+S)

X

33. Waarborgt de veiligheid van de werknemers  (RT+C/S) X

34. Coördineert de activiteiten van een team  (RT+C/S) X

35. Organiseert de werflogistiek  (RegelTechnicus+C/S) X

36. Stelt het warmtedeel van het systeem in dienst en regelt in X

37. Controleert luchtkanalen voor ventilatie X

38. Stelt het ventilatiesysteem in dienst en regelt in X

39. Stelt de koelinstallatie in dienst en regelt in X

40. Beheerst de luchtkwaliteit X

41. Regelt en stelt de volledige klimatisatie-installatie in dienst X

42. Voert preventief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties X

43. Voert correctief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties X

44. Voert correctief onderhoud uit in het koeltechnisch gedeelte X

45. Houdt werkadministratie bij (RT: koeltechnische administratie) (X) X

46. Organiseert de taken in functie van een dagplanning X

47. Bereidt de eigen installatiewerken voor X

48. Stelt de koelinstallatie in dienst of doet eindassemblage  X

49. Voert preventief onderhoud uit  X

50. Voert correctief onderhoud uit  X

51.  Plaatst, demonteert en monteert alle onderdelen en componenten 
van de klimaat-, koel- en vriesinstallaties 

X

52.  Monteert, demonteert en verbindt koudemiddelleidingen en 
componenten  

X

53. Demonteert en monteert elektrische leidingen  X

54. Controleert de installatie op dichtheid en corrigeert  X

55. Voert periodieke lekkagecontroles uit X
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3.3.4. Uitwerking competenties technicus 

1. WERKT IN TEAMVERBAND
VAARDIGHEDEN

• Communiceert gepast en efficiënt
• Wisselt informatie uit met collega’s of verantwoordelijke
• Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
• Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
• Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
• Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden (≠ RT)
• (Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden = RT)

KENNIS
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn (≠ RT)
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden (≠ RT)
• De toepassing van BIM-software(= RT)
• Relevante kwaliteitskaders (= RT)
• Planningsmethodes (= RT)

2. WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU, KWALITEIT EN WELZIJN (TIJDENS 
KOELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN= KT)

VAARDIGHEDEN
• Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
• Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
• Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
• Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
• (Beperkt steeds de uitstoot van koudemiddelen met gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s en HFK-mengels) tot het minimum => KT)

BASISKENNIS
• Milieuzorgsystemen en -voorschriften
• Kwaliteitsnormen
• (EHBO = KT)

KENNIS
• Energieprestatieregelgeving (v.b.: EPB, EPC…)
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
• Opleidingsverplichtingen rond veiligheid
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
• Verschillende asbesthoudende producten
• Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
• Specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
• Ergonomische hef-, til- en werktechnieken
• PBM’s en CBM’s
• Voorschriften rond afvalbeheer
• Een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie ( ≠KT)
• Kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties
• Traceerbaarheid van producten
• As-builtplan
• Procedures van BA4/BA5
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3. WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU EN WELZIJN 
VAARDIGHEDEN

• Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
• Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

BASISKENNIS
• Milieuzorgsystemen en -voorschriften
• Kwaliteitsnormen
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

KENNIS
• Relevante kwaliteitskaders
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
• Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
• Specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
• Ergonomische hef-, til- en werktechnieken
• PBM’s en CBM’s
• (Veiligheids)pictogrammen
• De voorschriften rond afvalbeheer
• Een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
• Controle- en meetmethoden en –instrumenten
• Kwaliteitsvoorschriften, waarden en toleranties
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden: stof en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explo-

sies; heffen en tillen; werken op hoogte

4. WERKT OP HOOGTE 
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
• Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
• Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

KENNIS (≠ RT)
• Code van goede praktijk van werken op hoogte
• Voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
• Grenzen van bevoegdheden
• Werkinstructie hoogwerker
• Voorwaarden om een steiger te betreden

KENNIS (=RT)
• Voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers 
• Voorschriften voor het veilig werken op hoogte  (= RT)
• Maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger  (= RT)
• Voorwaarden om een steiger te betreden (= RT)
• Beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, Pictogrammen en etiketten  (= RT)

5. GEBRUIKT GEPASTE MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
• Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
• Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik  (≠ RT)
• Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
• Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

KENNIS
• Materialen, machines en gereedschappen
• Onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden (= RT)
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6. GEBRUIKT MEETINSTRUMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Stelt het meetinstrument correct in
• Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten 
• Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden
• Houdt rekening met de tolerantiewaarden

KENNIS
• Systeemspecifieke meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter …)
• Controle- en meetmethoden 
• Eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten
• Kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties

7. GEEFT INSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK VAN DE INSTALLATIES
VAARDIGHEDEN

• Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
• Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen
• Legt de bediening en basisroutines uit
• Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)

BASISKENNIS (≠ RT)
• Duurzame werking van een installatie

KENNIS (≠ RT)
• Klantvriendelijke communicatie
• Basisconfiguratie van een netwerk  i.f.v. de installatie
• Componenten en installatietoebehoren 
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie

KENNIS (=RT)
• Code van goede praktijk

8. REALISEERT ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN EN DATACOMMUNICATIE IN FUNCTIE VAN DE 
INSTALLATIE 

VAARDIGHEDEN
• Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
• Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten
• Sluit elektrische componenten aan voor de installatie
• Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos
• Test de verbindingen op fouten
• Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op

KENNIS
• Configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v. de installatie voor hernieuwbare energie
• Elektriciteit (werking, eigenschappen, …)
• Elektrische verbindingen
• Verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen
• Types bekabeling

9. BEREIDT DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
• Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
• Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen …)
• Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (v.b.: STS)
• Houdt rekening met de planning en timing

KENNIS
• BIM (building information model) 
• Regelgeving, normen en voorschriften (vb STS, BBT, code van de goede praktijk …)
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Werkdocumenten
• Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen
• Symbolen op schema’s
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10. VULT OPVOLGDOCUMENTEN IN EN GEEFT DE  INFORMATIE DOOR AAN DE BETROKKENEN 
VAARDIGHEDEN

• Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
• Registreert gebruikte hoeveelheden materialen
• Gebruikt bedrijfseigen software
• Levert de nodige informatie aan in het kader van de geldende wetgeving 

KENNIS (≠ RT)
• Werkdocumenten
• Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen
• Geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)

KENNIS (=RT)
• Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten)
• Werkdocumenten, schema’s, tekeningen en plannen
• Interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures

11. CONTROLEERT DE LUCHTDICHTE EN BRANDVEILIGE DOORBREKINGEN IN WANDEN
VAARDIGHEDEN

• Bepaalt de luchtdichte systemen voor doorvoeringen
• Bepaalt de brandveilige systemen voor doorvoeringen
• Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af

KENNIS
• Principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen …)
• Principes van waterdampdiffusie (klimaatklassen, dampwerende laag …)
• Bestaande technieken voor het uitvoeren van het brandveilig afdichten van doorvoeringen
• Technieken voor het correct uitvoeren van doorvoeringen door luchtdichte wanden
• Principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken …)

12. CONTROLEERT EN VERVANGT LEIDINGEN VOOR AANVOER VAN WARM EN KOUD WATER 
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de leidingen voor aanvoer van warm en koud water op juist gebruik, de geluids- en thermische isolatie, pre-
ventie van legionella en diameter

• Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de leidingen voor aanvoer van warm en koud water ifv de materiaalkeuze, de 
drinkwaterbeveiligingsonderdelen en de situatie

• Plaatst en herstelt  de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water in wijzigende omstandigheden
• Bereidt de verplichte keuring van de waterleidinginstallatie voor

KENNIS
• Dimensioneren van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
• Gevaar van legionella en het legionellabesluit en de techniek om dit te voorkomen 
• Werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water
• Geluidsdemping voor de geplaatste leidingen
• Verschillende types verbindingen en werkwijze bij verbindingen
• Werkingsprincipes en plaatsingsvoorschriften van drinkwaterbeveiligingsonderdelen 

13. CONTROLEERT EN VERVANGT LEIDINGEN VOOR AFVOER VAN AFVALWATER EN 
HEMELWATER 

VAARDIGHEDEN
• Controleert de buizen voor de leidingen voor afvoer van afvalwater op juist gebruik en diameter
• Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en 

situatie
• Kiest de verbindingswijze voor de leidingen ifv gebruik en situatie
• Plaatst en herstelt  de leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater volgens de code van de goede praktijk in wijzigende 

omstandigheden
• Plaatst en herstelt  installatietoebehoren voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater in wijzigende omstandigheden
• Bereidt de keuring voor van het systeem voor afvalwater en hemelwater

BASISKENNIS
• Dimensioneren van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater

KENNIS
• Systemen voor  afvoer van en behandeling van  afvalwater en hemelwater
• Werking van de installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater
• Stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot
• Functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwater behandelingstoestellen
• Systemen voor afvalwater en hemelwater in een gemengde en gescheiden systeem
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14. STELT SANITAIR KRAANWERK EN TOESTELLEN IN DIENST, REGELT EN HERSTELT
VAARDIGHEDEN

• Analyseert de fouten, herstelt de gebreken en regelt klassiek, zelfsluitend, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk
• Analyseert de fouten, herstelt de gebreken en regelt klassieke en contactloze spoelreservoirs en drukspoelers
• Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen 
• Reinigt en voert onderhoud uit aan sanitair kraanwerk
• Voert de metingen uit en vult van de nodige administratie aan (verslag)

KENNIS
• Werking en herstelprincipe van het sanitair kraanwerk en sanitaire toestellen
• Geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen
• Afvoergarnituren en sifons voor de sanitaire toestellen
• Plaatsing van de verschillende soorten sanitair kraanwerk en toestellen
• Maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw
• Reglementering over de drinkwaterbeveiliging

15. STELT SYSTEMEN VOOR DRINKWATERBEHANDELING, HEMELWATERGEBRUIK, 
AFVALWATERBEHANDELING EN DRUKVERHOGING IN DIENST, REGELT EN HERSTELT

VAARDIGHEDEN
• Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan volgens de regelgeving van de waterleverende maatschappijen
• Plaatst, reinigt en vervangt de filters in de drukinstallatie
• Controleert en herstelt de werking van de keerkleppen, pompen en toebehoren
• Regelt de drukverhogingsinstallaties, waterbehandelingstoestellen, doseertoestellen, installaties voor afvalwaterbehandeling en toestellen 

voor hemelwatergebruik  in en stelt deze in dienst
• Voert een preventieve controle en reiniging van behandelingstoestellen voor afvalwater uit

BASISKENNIS
• Infiltratievoorzieningen voor hemelwater

KENNIS
• Functies, onderdelen, werkingsprincipes, plaatsing, onderhoud en de inregelingen van hemelwatersystemen systemen voor drinkwater-

behandeling , hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging (filter, vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzui-
vering, aerobe en anaerobe filter, ontharder, omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroep met voorraadvat of pomp met 
variabele snelheid ...)

• Hemelwaterinstallaties of drukverhogingstoestellen op het drinkwaternet

16. NEEMT MAATREGELEN OM HET WATERVERBRUIK TE BEPERKEN EN HERSTELT DE GEBREKEN
VAARDIGHEDEN

• Voert een analyse uit over het watergebruik  en geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen
• Spoort lekken op aan kranen, toestellen en leidingen
• Voert ingrepen uit aan sanitaire toestellen en kraanwerk om het waterverbruik te rationaliseren

KENNIS
• Maatregelen voor het rationeel watergebruik van het sanitair kraanwerk
• De montage- en hersteltechnieken van sanitair kraanwerk en toestellen

17. CONTROLEERT EN VERVANGT AARDGAS- EN LPG-BINNENLEIDINGEN 
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor aardgas- en LPG-binnenleidingen
• Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen ifv de materiaalkeuze en situatie
• Kiest de verbindingswijze voor de leidingen ifv gebruik en situatie
• Plaatst en herstelt de aardgasbinnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden
• Plaatst en herstelt installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen in wijzigende omstandigheden

KENNIS
• Dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen 
• Werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG- binnenleidingen
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Bewerken, aanleggen en ophangen van aardgas- en LPG-binnenleidingen (verbindingen …)
• Code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen
• Indeling en soorten van gastoestellen
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18.  CONTROLEERT, REINIGT EN VERVANGT ROOKGASAFVOERLEIDINGEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de rookgasafvoerleidingen op juist gebruik en diameter
• Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de rookgasafvoerleidingen ifv de materiaalkeuze en situatie
• Kiest de verbindingswijze voor de leidingen ifv gebruik en situatie
• Meet de schoorsteentrek en controleert de staat van de rookgasafvoer (luchtdichtheid, blokkages …)
• Reinigt schoorstenen en stelt rapporten en verslagen op
• Herstelt eenvoudige bouwconstructies en voert onderhouds- en dichtingswerken uit (o.a. klein metselwerk)

KENNIS
• Diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer
• Elementaire bouwtechnieken, maken van mortel... 
• Gereedschappen om rookgasafvoerbuizen te reinigen
• De juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor
• Gebruikte materialen (buizen …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)

19. HERSTELT, ONDERHOUDT EN REGELT DOORSTROOM- EN VOORRAADTOESTELLEN OP GAS 
OF ELEKTRICITEIT VOOR SANITAIR WARMWATERBEREIDING

VAARDIGHEDEN
• Interpreteert foutcodes en parameterwaarden
• Lokaliseert de storing door het combineren van de informatie, ontstoort en herstelt het elektrisch of gastoestel
• Meet het geproduceerd waterdebiet, bepaalt het benodigd vermogen en regelt in
• Voert periodiek onderhoud uit van het toestel op gas of elektriciteit
• Controleert en herstelt de beveiligingsonderdelen van het verwarmingstoestel
• Voert preventief onderhoud uit aan het toestel en de onderdelen

KENNIS
• Reglementering voor de rookgasafvoer een aanvoer van verbrandingslucht
• Principe van circulatieleidingen en stratificatie in een voorraadtoestel 
• Regelingen voor circulatieleidingen, doorstroom- en voorraadtoestellen
• Werkingsprincipe van de doorstroom- en voorraadtoestellen voor sanitair warmwaterbereiding

20. ONDERHOUDT, CONTROLEERT EN VERVANGT CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN EN DE 
VERSCHILLENDE ONDERDELEN

VAARDIGHEDEN
• Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter
• Controleert, herstelt en vervangt de verbindingen van de centrale verwarmingsleidingen ifv de materiaalkeuze en situatie
• Reinigt en onderhoudt onderdelen van een verwarmingsinstallatie
• Controleert de werking van het drukexpansievat en overdrukventiel
• Sluit de onderdelen aan op de diverse leidingnetten (warmtenet, elektriciteit, water …)
• Neemt maatregelen om inwendige corrosie te beperken

KENNIS
• Warmtenetten
• Dimensioneren van buizen voor centrale verwarmingsleidingen
• Gebruikte materialen en verbindingsmethodes  
• Plaatsing en werking van verwarmingstoestellen, warmte- afgiftetoestellen en de installatietoebehoren van een verwarmingsinstallatie 

(afsluiters, filters …)
• Natuurkundige begrippen die van toepassing zijn voor drukbehoud, ontgassing, watersnelheid
• Geluidsdemping voor de geplaatste leidingen
• Voorwaarden om corrosie in een verwarmingssysteem te beperken en te behandelen
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21. STELT DE VERWARMINGSINSTALLATIES IN WERKING EN REGELT IN
VAARDIGHEDEN

• Spoelt de installatie schoon en vult de installatie met water
• Plaatst warmtemeters in appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw
• Gebruikt toestellen voor de controle van programmaties (domotica, pc, bedieningspaneel ...)
• Regelt een verwarmingsinstallatie van een residentieel of niet- residentieel gebouw waterzijdig in 
• Stelt de elektrische en weersafhankelijke regeling in

BASISKENNIS
• Analysetechnieken (correlatie, interferentie …)
• “Internet of things”

KENNIS
• Domotica, gebouwbeheersysteem en monitoring (bus-systemen, gsm-modules ...)
• Regelingen en sturingen (3-draads-, 4-draads, pwm-controller, hall sensor …)
• Begrippen van het waterzijdig inregelen van verwamingsinstallaties (debieten, kvs …) 
• Ingebruikstelling en inregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaten met eventuele uurwerkregeling en programma-instelling, 

weersafhankelijke regeling …)
• Werking en aansluiting van de warmtebron (ketel, warmtewisselaar, afgiftestation voor het warmtenet)

22. CONTROLEERT EN VERVANGT LUCHTKANALEN VOOR VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling op juist gebruik en diameter
• Controleert op luchtlekken, herstelt en vervangt de verbindingen van de luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling ifv de materi-

aalkeuze en situatie
• Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid en regelt deze in
• Voert een luchtdichtheidsmeting uit en rapporteert

BASISKENNIS
• Dimensioneren van de buizen voor de luchtkanalen voor luchtbehandeling

KENNIS
• Dimensioneren van de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie 
• Ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties
• Werking van de installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie
• Code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling
• Luchtdichtheidsklassen voor de luchtdichtheidstest.

23. STELT HET VENTILATIESYSTEEM IN DIENST EN REGELT IN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits
• Stelt de ventilator in volgens de ontwerpeisen
• Meet het opgenomen actieve elektrisch vermogen van de ventilator
• Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert
• Regelt het ventilatiesysteem in volgens de ontwerp- en comforteisen (geluid, inblaassnelheid en vochtigheid)
• Informeert de klant over het gebruik van de installatie
• Stelt een meetrapport op van de indienststelling

KENNIS
• Energieprestatieregelegeving (EPB) in functie van de ventilatie- installaties
• Begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie
• Ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten
• Diverse types RTO’s, DO’s, RAO’s  en hun plaatsing
• Diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing
• Werkingsprincipes en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen
• Domotica en monitoring

24. ONDERHOUDT HET VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSSYSTEEM
VAARDIGHEDEN

• Reinigt de kanalen en reinigt of vervangt filters
• Reinigt de aan-, doorvoer-, toevoer- en afvoeropeningen van het ventilatiesysteem
• Gebruikt inspectiegereedschappen om de kanalen inwendig te controleren
• Voert preventief onderhoud en herstellingen uit aan de ventilator, motor en andere ventilatie-onderdelen

BASISKENNIS
• Soorten filters voor een ventilatie- en luchtbehandelingssysteem

KENNIS
• Reinigingsprincipes en inspectiegereedschappen 
• Geldende normen voor het onderhoud van ventilatie-installaties (NBN EN15780 + 12097)
• Werking en plaatsing en onderhoud van het ventilatie- en luchtbehandelings buizensysteem en zijn onderdelen
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25. HERSTELT, ONDERHOUDT EN REGELT VERWARMINGSTOESTELLEN OP GAS OF HYBRIDE 
VOOR CENTRALE VERWARMING

VAARDIGHEDEN
• Interpreteert foutcodes en parameterwaarden
• Lokaliseert de storing 
• Ontstoort en herstelt atmosferische, premix en hybride gasbranders
• Ontstoort en herstelt ventilatorbranders
• Bepaalt verbrandingsrendement, waterzijdig rendement
• Voert periodiek onderhoud uit van een gasbrander en ketel
• Controleert en herstelt de beveiligingsonderdelen van het verwarmingstoestel
• Voert preventief onderhoud uit aan de verwarmingstoestellen en de onderdelen
• Voert een keuring voor eerste ingebruikname van een verwarmingsketel uit
• Vult het reinigings- en verbrandingsattest in
• Stelt de regelingen in

KENNIS
• Problematiek van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels
• Kenmerken van de gassoorten
• Types en werking van verwarmingstoestellen op gas of hybride met een alternatieve bron
• Innovaties op het gebied van verwarmingstoestellen en hun uitrusting
• Toegepaste elektriciteit voor gasbranders
• Relevante wetgeving over de bestrijding van de luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door centrale stooktoestellen
• Uitmonding van de rookgassen en verluchting van de opstellingsplaats
• Uitrusting, onderdelen en types van gasbranders
• Werking, het gebruik, de controle en het onderhoud van de meetapparatuur

26. CONTROLEERT EN VERVANGT LEIDINGEN VOOR VLOEIBARE BRANDSTOF  
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de leidingen voor vloeibare brandstof op juist gebruik en diameter
• Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor vloeibare brandstof 
• Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor vloeibare brandstof ifv de materiaalkeuze en situatie
• Kiest de verbindingswijze ifv gebruik en situatie
• Plaatst de leidingen voor vloeibare brandstof en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk in wijzigende 

omstandigheden
• Controleert de verbindingen op lekken 
• Herstelt de leidingen voor vloeibare brandstof en installatietoebehoren

KENNIS
• Verschillende types verbindingen en werkwijzen bij verbindingen van leidingen voor vloeibare brandstof
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor vloeibare brandstof
• Gebruikte materialen (buizen …)
• Bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
• Installatietoebehoren voor leidingen voor vloeibare brandstof (afsluiters, filters …)
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor vloeibare brandstof

27. HERSTELT, ONDERHOUDT EN REGELT VERWARMINGSTOESTELLEN OP VLOEIBARE 
BRANDSTOF  OF HYBRIDE VOOR CENTRALE VERWARMING

VAARDIGHEDEN
• Interpreteert foutcodes en parameterwaarden
• Lokaliseert de storing 
• Herstelt, ontstoort en regelt traditionele, hybride en modulerende vloeibare brandstofbranders
• Bepaalt verbrandingsrendement, waterzijdig rendement
• Voert periodiek onderhoud uit van een gasbrander en ketel
• Voert preventief onderhoud uit aan de van een vloeibare brandstofbrander en ketel
• Voert een keuring voor eerste gebruikname van een verwarmingsketel uit
• Vult het reinigings- en verbrandingsattest in
• Stelt de regelingen in

KENNIS
• Problematiek van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels
• Kenmerken van de stookoliën
• Reglementering over het opslaan van vloeibare brandstof
• Types en werking van verwarmingstoestellen op vloeibare brandstof en hybride met een alternatieve bron
• Innovaties op het gebied van verwarmingstoestellen en hun uitrusting
• Toegepaste elektriciteit voor vloeibare brandstofbranders
• Relevante wetgeving over de bestrijding van de luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door centrale stooktoestellen
• Uitmonding van de rookgassen en verluchting van de opstellingsplaats
• Uitrusting, onderdelen en types van vloeibare brandstofbranders (modulerend, meertraps …)
• Werking, het gebruik, de controle en het onderhoud van de meetapparatuur
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28. ONDERHOUDT EN CONTROLEERT VLOEIBARE BRANDSTOFTANKS
VAARDIGHEDEN

• Plaatst de vloeibare brandstoftanks
• Voert de periodieke controle uit van vloeibare brandstoftanks
• Stelt een vloeibare brandstoftank buiten gebruik
• Interpreteert de pompdruk en vauummetingen van een vloeibare brandstofbrander
• Voert een lekdetectie uit
• Vult de nodige certificaten of attesten in

KENNIS
• Kenmerken van de stookoliën
• Materialen en toebehoren van de vloeibare brandstoftank
• Goede praktijk in verband met de controle van vloeibare brandstoftanks
• Relevante wetgeving over de bestrijding van de verontreiniging die veroorzaakt wordt door vloeibare brandstoftanks
• Goede praktijk in verband met de bouw, transport en plaatsing van brandstof opslag
• Goede praktijk in verband met  de bescherming tegen corrosie van de opslagtanks

29. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de verschillende componenten van de installatie
• Monteert de modules en zorgt voor hun integratie
• Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan
• Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem aan
• Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer
• Voert metingen uit van het circuit  van de fotovoltaïsche installatie om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de fotovoltaïsche installatie
• Neemt het fotovoltaïsch systeem in gebruik en regelt in
• Voert fouten- en storingsanalyse uit
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de fotovoltaïsche installatie
• Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan

BASISKENNIS
• Vervaardiging van fotovoltaïsche systemen

KENNIS
• Verschillende soorten fotovoltaïsche installaties
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor  hernieuwbare energie
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten
• Componenten en installatietoebehoren
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie …)
• Verschil tussen de piek, nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom
• Code van goede praktijk voor de aanleg van kabels voor fotovoltaïsche systemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Hybride installaties
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30. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT ZONTHERMISCHE SYSTEMEN  
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst en bevestigt de panelen voor thermische zonne-energie
• Plaatst en sluit de buizen en toebehoren aan (buizen snijden, verbinden, isoleren …)
• Voert de verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem uit
• Neemt de zonthermische installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de zonthermische installatie om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de zonthermische installatie
• Voert fouten- en storingsanalyse uit
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de zonthermische installatie

KENNIS
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten
• Componenten en installatietoebehoren
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Water- en luchtdichte afsluiting van de dakdoorvoeren
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor zonthermische systemen
• Drukbehoud en luchtproblematiek in de zonthermische systemen
• Verschillende soorten zonthermische systemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Hybride installaties

31. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT WARMTEPOMPEN  
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de warmtepomp en toebehoren (v.b:. voorraadvat)
• Sluit het collectorsysteem van de geothermische bron aan (buizen snijden, verbinden, isoleren …)
• Sluit verwarmings- of koelingsinstallaties aan
• Regelt het bron- en afgiftesysteem waterzijdig in
• Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de warmtepompen om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de warmtepompinstallatie
• Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie, zonder koeltechnische handelingen uit te voeren
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de warmtepompinstallatie

BASISKENNIS
• Ondiepe geothermie (richtwaarden specifieke onttrekkingsvermogen …)
• Boringen, boormethodes en watervoerende grondlagen
• Impact van koudemiddelen op het milieu

KENNIS
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten
• Componenten en installatietoebehoren
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Verschillende soorten warmtepompen
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor warmtepompsystemen
• Code van goede praktijk beperkt tot de bron en werking van warmtepompen
• Aansluitingen en regelingen bij een energievat
• Drukbehoud en luchtproblematiek in de warmtepompsystemen
• Systemen voor geothermie en de aansluitingen aan de warmtepomp
• Waterzijdig inregelen
• Warmtebronnen (bronwater, lucht en aardwarmte)
• Hernieuwbare energiebronnen
• Hybride installaties
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32. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT BIOMASSA VERWARMINGSKETELS 
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de verwarmingsketel en toebehoren
• Sluit het systeem aan (buizen snijden, verbinden, isoleren  …)
• Regelt het afgiftesysteem waterzijdig in
• Stelt de regeling in voor de aanvoer van biomassa
• Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de biomassa verwarmingsketel om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de biomassa verwarmingsketel
• Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie (pelletketels, regeling en energievat)
• Voert periodiek onderhoud uit (vb stofmetingen)
• Herstelt de installatie voor biomassa

KENNIS
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten
• Componenten en installatietoebehoren
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Impact van het gebruik van een biomassa verwarmingsketel voor het milieu
• Verschillende soorten biomassa systemen
• Opslag en voorbehandeling van de biomassa brandstof
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor biomassa systemen
• Verbrandingstechniek voor biomassa
• Drukbehoud en luchtproblematiek in de biomassasystemen
• Aansluitingen en regelingen bij een energievat
• Hernieuwbare energiebronnen
• Hybride installaties

33. WAARBORGT DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS 
VAARDIGHEDEN

• Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen
• Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist
• Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt
• Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s
• Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten
• Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken

KENNIS
• Veiligheid op de werkvloer
• (Veiligheids)pictogrammen

34. COÖRDINEERT DE ACTIVITEITEN VAN EEN TEAM 
VAARDIGHEDEN

• Volgt nauwlettend de planning op
• Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij
• Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers
• Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden
• Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies
• Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team
• Geeft feedback aan de teamleden
• Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen

BASISKENNIS
• BIM (Building Information Modeling)

KENNIS
• Communicatietechnieken bij het aansturen van een team
• Motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
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35. ORGANISEERT DE WERFLOGISTIEK 
VAARDIGHEDEN

• Controleert de materialen en producten op basis van de beschrijvingen en specificaties
• Waakt over het correct laden en lossen van de voertuigen
• Verzekert de bevoorrading van de arbeidsposten met toestellen en materieel
• Beheert de aanleveringsstromen in functie van de opeenvolgende fases van de werkzaamheden
• Beheert de opslag van de leveringen en van het materieel op de werf
• Houdt toezicht op het onderhoud van de gereedschappen en machines

KENNIS
• Voorraadbeheer en de vigerende wetgeving
• Arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning
• Werkdocumenten, schema’s, tekeningen en plannen

36. STELT HET WARMTEDEEL VAN HET SYSTEEM IN DIENST EN REGELT IN
VAARDIGHEDEN

• Controleert het systeem en de werking van de componenten
• Sluit verwarmingsleidingen af die niet bewerkt worden
• Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
• Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
• Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
• Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen
• Voorkomt vervorming en elektrolyse
• Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
• Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
• Brengt isolatie aan op te isoleren leidingen
• Stelt de installatie in werking volgens de toepasselijke wetgevingen
• Regelt de verwarmingskring van de installatie in (elektrisch en weersafhankelijk)
• Actualiseert het werkingsschema en rapporteert

BASISKENNIS
• Regelgeving voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen

KENNIS
•  Natuurkundige begrippen voor waterzijdig evenwicht
•  Werking van de installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen

GRONDIGE KENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen
• Gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het waterzijdig evenwicht in een verwamingsinstallatie
• Diagnosetechnieken (correlatie, interferentie …)
• Ingebruikstelling en inregeling (thermostatische kranen, binnenthermostaten met eventuele uurwerkregeling en programma-instelling, 

weersafhankelijke regeling …)

37. CONTROLEERT LUCHTKANALEN VOOR VENTILATIE
VAARDIGHEDEN

• Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
• Controleert de verbindingen van de luchtkanalen voor ventilatie ifv de materiaalkeuze en situatie
• Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid en regelt  deze in
• Controleert de verbindingen  op luchtlekken en herstelt
• Voert een luchtdichtheidsmeting uit en rapporteert

BASISKENNIS
• Regelgeving voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie

KENNIS
• Ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie-installaties
• Meettoestellen voor het uitvoeren van luchtdebietsmetingen
• Luchtdichtheidsklassen voor de luchtdichtheidstest

GRONDIGE KENNIS
• Werking van de installatietoebehoren en  luchtkanalen voor ventilatie
• Code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie
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38. STELT HET VENTILATIESYSTEEM IN DIENST EN REGELT IN 
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits
• Stelt de ventilator in volgens de ontwerpeisen
• Meet het opgenomen actieve elektrisch vermogen van de ventilator
• Stelt het ventilatiesyteem in werking, controleert en beheert
• Regelt het ventilatiesysteem in volgens de ontwerp- en comforteisen (geluid, inblaassnelheid en vochtigheid)
• Informeert de klant over het gebruik van de installatie
• Stelt een meetrapport  op van de indienststelling

BASISKENNIS
• De energieprestatieregelgeving (epb)
• Wettelijk kwaliteitskader voor  ventilatie installaties

KENNIS
• Diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing
• Principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling
• Werking, plaatsing en aansluiting van luchtgroepen, luchtkanalen en luchtroosters, 
• Diverse types RTO’s, DO’s, RAO’s  en hun plaatsing
• Natuurkundige begrippen voor ventilatie

GRONDIGE KENNIS
• Gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het ventilatiesysteem
• Comfortparameters

39. STELT DE KOELINSTALLATIE IN DIENST EN REGELT IN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de installatie op conformiteit met de ontwerpeisen
• Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten
• Voert een druktest uit volgens de geldende procedures en werkvoorschriften
• Controleert de aansluitingen op lekken
• Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen
• Vacumeert de koelinstallatie
• Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema
• Zet de installatie onder elektrische spanning
• Stelt de regelapparatuur in werking
• Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel
• Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties  in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk 

energieverbruik
• Corrigeert in functie van de gemeten waarden de hoeveelheid koudemiddel door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder 

koudemiddelverlies
BASISKENNIS

• Specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen
KENNIS

• Het koudemiddelproces
• De werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
• Eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals log ph)
• De gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK’s en HFK-mengsels) en van 

begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan
GRONDIGE KENNIS

• Toepassingen van koudemiddelen

40. BEHEERST DE LUCHTKWALITEIT
VAARDIGHEDEN

• Regelt  en onderhoudt de luchtontvochtiger
• Regelt en onderhoudt de luchtbevochtiger
• Selecteert en onderhoudt de luchtfilters

KENNIS
• Problematiek rond legionella
• Mollier-diagramma
• Werking en de installatie-onderdelen voor luchtontvochtiging
• Werking en de installatie-onderdelen voor luchtbevochtiging
• Verschillende soorten luchtfilters
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41. REGELT EN STELT DE VOLLEDIGE KLIMATISATIE-INSTALLATIE IN DIENST
VAARDIGHEDEN

• Controleert de goede werking van de verschillende installatie-onderdelen (verwarming, koeling, ventilatie en luchtkwaliteit)
• Stelt de klimatisatie-installatie in werking en regelt in volgens de ontwerpeisen
• Beoordeelt, aan de hand van metingen, de onderlinge samenwerking van de verschillende installatie-onderdelen
• Stelt de afwijkingen vast ten opzicht van de gestelde ontwerp- en comforteisen
• Identificeert afwijkingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen
• Regelt  de klimatisatie-installatie bij in overeenstemming met de ontwerp- en comforteisen, in samenspraak met de specialist van het 

gebouwbeheerssysteem
• Optimaliseert de werking van de klimatisatie-installatie in het kader van de energieprestatieregelgeving
• Voert een energetische keuring uit van een luchtbehandelingssysteem
• Actualiseert het as-built-dossier en rapporteert

KENNIS
• Energieprestatieregelgeving 
• Toepassing van BIM-software

KENNIS
• Principes van gebouwbeheersysteem (GBS)
• Samenstelling van een as-built-dossier
• Interactie tussen de verschillende installatie-onderdelen 
• Meetinstrumenten om druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet… te meten
• Uitgebreid rekenblad en de software om de resultaten van een energetische keuring te verwerken
• Ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen

42. VOERT PREVENTIEF ONDERHOUD UIT AAN KLIMATISATIE-INSTALLATIES
VAARDIGHEDEN

• Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken
• Vervangt onderdelen op basis van de checklist
• Houdt zich aan montage- en demontagevoorschriften, plannen en schema’s
• Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben
• Reinigt onderdelen

KENNIS
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
• Elektriciteit
• Signaal- en spanningsinterferentie

43. VOERT CORRECTIEF ONDERHOUD UIT AAN KLIMATISATIE-INSTALLATIES
VAARDIGHEDEN

• Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand
• Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie
• Controleert visueel en audtitief op evidente foutoorzaken
• Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters die een oorzaak kunnen zijn van een storing
• Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s …)
• Lost indien nodig eerst de gevolgen van de storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden
• Identificeert storingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen
• Bepaalt het defecte onderdeel of component
• Schakelt de werking van de installatie of installatie-onderdeel uit volgens de instructies
• Vervangt het defecte onderdeel of component
• Past demontage- en montagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
• Test de herstelling
• Stelt de installatie terug in bedrijf

KENNIS
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
• Elektriciteit
• Signaal- en spanningsinterferentie 
• Toepassing van de normen en wetgeving
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44. VOERT CORRECTIEF ONDERHOUD UIT IN HET KOELTECHNISCH GEDEELTE
VAARDIGHEDEN

• Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden
• Tapt koudemiddel af
• Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
• Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
• Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
• Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen
• Voorkomt vervorming en elektrolyse
• Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
• Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
• Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen
• Voegt koudemiddel toe

BASISKENNIS
• Milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
• De specifieke regelgeving rond het gebruik van hfk-koudemiddelen in koeltoepassingen
• Kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties

KENNIS
• Controle- en meetmethoden en –instrumenten
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Elektrische installaties
• Hydraulische componenten, hun werking en toepassing
• Elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
• Meet-en regeltechniek : regelaars en hun parameters
• Grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …
• Relevante technieken voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig ermee omgaan
• Het gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen
• Elektrische verbindingen
• Elektronische regelapparatuur
• Meetmethoden en meetgereedschap (manifold, multimeter, ampèremeter…)
• Materialen, gereedschappen en machines (recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang…)
• Buisverbindingen en koppelingen
• Beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
• De voorschriften van inzameling van afvalstoffen
• Vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
• Domotica en monitoring
• Regelingen en sturingen
• Diagnosetechnieken

45. HOUDT WERKADMINISTRATIE BIJ (RT: KOELTECHNISCHE ADMINISTRATIE)
VAARDIGHEDEN

• Registreert de testresultaten van lekken en druk
• Houdt een koudemiddelboekhouding bij
• Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder
• Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt
• Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst
• Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant

KENNIS (≠RT)
• Interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
• Koudemiddelboekhouding
• Toepassing van de normen en wetgeving
• Relevante softwarepaketten

KENNIS  (= RT)
• De specifieke regelgeving rond het gebruik van hfk-koudemiddelen in koeltoepassingen
• De gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (hfk’s en hfk-mengsels) en van be-

grippen zoals gwp-waarde, ton co2-equivalenten en de implicaties ervan
• Gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen
• Koudemiddelboekhouding
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46. ORGANISEERT DE TAKEN IN FUNCTIE VAN EEN DAGPLANNING 
VAARDIGHEDEN

• Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
• Houdt voorraden bij en vult aan

BASISKENNIS
• Voorraadbeheer
• Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten)

KENNIS
•  Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

47. BEREIDT DE EIGEN INSTALLATIEWERKEN VOOR  
VAARDIGHEDEN

• Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit volgens de voorschriften
• Zet de leidingstracés uit
• Leest plannen, schema’s, werktekeningen of werkopgaveblad
•  Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken

KENNIS
• Planlezen en schemalezen
• Demontagetechnieken voor hergebruik van materialen

48. STELT DE KOELINSTALLATIE IN DIENST OF DOET EINDASSEMBLAGE  
VAARDIGHEDEN

• Controleert de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties
• Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten
• Voert een druktest uit volgens de geldende wetgeving
• Vacumeert de koelinstallatie indien nodig
• Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema
• Zet de installatie onder elektrische spanning
• Stelt de regelapparatuur in werking
• Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel
• Corrigeert de hoeveelheid koudemiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder 

koudemiddelverlies
• Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties  in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk 

energieverbruik
BASISKENNIS

• Specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen
KENNIS

• Koudemiddelproces
• Werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
• Eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log P-H)
• De gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK’s en HFK-mengsels) en van 

begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan
• Relevante technieken en procedures voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig 

ermee omgaan
• Gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen

GRONDIGE KENNIS
• Grondige kannis van de toepassingen van koudemiddelen

49. VOERT PREVENTIEF ONDERHOUD UIT 
VAARDIGHEDEN

• Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken
• Controleert de potentiële lekkagepunten
• Vervangt onderdelen op basis van de checklist
• Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben
• Reinigt onderdelen

KENNIS
•  Hydraulische componenten, hun werking en toepassing
•  Elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
•  Meet- en regeltechniek (regelaars en hun parameters)
•  Grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …
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50. VOERT CORRECTIEF ONDERHOUD UIT  
VAARDIGHEDEN

• Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand
• Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie
• Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema’s, die een oorzaak kunnen zijn van een 

storing
• Lost indien nodig eerst de gevolgen van een elektrische of koeltechnische storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de 

storing gezocht kan worden
• Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen
• Maakt de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen vrij van koudemiddel, indien nodig
• Schakelt indien nodig de werking van de installatie uit volgens de instructies
• Vervangt of hergebruikt onderdelen volgens de voorschriften

KENNIS
• Elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
• Meet- en regeltechniek (regelaars en hun parameters)
• Grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …

51. PLAATST, DEMONTEERT EN MONTEERT ALLE ONDERDELEN EN COMPONENTEN VAN DE 
KLIMAAT-, KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

VAARDIGHEDEN
• Volgt en respecteert de montage- en demontagevoorschriften: respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgan-

gen, beoordeelt de herbruikbaarheid van gedemonteerde onderdelen en componenten
• Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen
• Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten
• Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)
• Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af

KENNIS
• Werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
• Buisverbindingen en koppelingen
• Vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
• Materialen, machines en gereedschappen
• Gebruik van recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang

GONDIGE KENNIS
• Toepassingen van koudemiddelen

52. MONTEERT, DEMONTEERT EN VERBINDT KOUDEMIDDELLEIDINGEN EN COMPONENTEN  
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt meetgereedschap
• Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
• Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden
• Voorkomt vervorming en elektrolyse
• Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
• Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
• Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen
• Past montagetechnieken toe
• Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
• Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
• Sluit de componenten aan
• Merkt of actualiseert de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of isolatiemantel

KENNIS
• Werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
• Elektronische regelapparatuur
• Meetmethoden en meetgereedschap
• Buisverbindingen en koppelingen
• Vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
• Materialen, machines en gereedschappen
• Gebruik van recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang
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53. DEMONTEERT EN MONTEERT ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
VAARDIGHEDEN

• Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
• Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
• Plaatst de kabels
• Controleert op correcte aansluiting van de componenten op basis van een bedradingsschema
• Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst of controleert eerder aangebrachte kabelmerken

KENNIS
• Elektrische verbindingen
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
• Procedures van BA4 /BA5

54. CONTROLEERT DE INSTALLATIE OP DICHTHEID EN CORRIGEERT 
VAARDIGHEDEN

• Controleert de kwaliteit van het werk dat is uitgevoerd door de koelmonteur
• Voert een druktest uit
• Controleert de aansluitingen op lekken
• Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen
• Voert opnieuw een druktest uit
• Rapporteert eventuele tekortkomingen

KENNIS
•  Buisverbindingen en koppelingen
•  Interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
•  Druktest

55. VOERT PERIODIEKE LEKKAGECONTROLES UIT 
VAARDIGHEDEN

• Kent de potentiële lekkagepunten
• Controleert het logboek voorafgaand aan de lekkagecontrole
• Legt aandachtspunten, probleemgebieden vast voor een volgend bezoek aan de installatie
• Voert visuele en manuele inspectie van de koelinstallatie uit
• Voert een lekkagecontrole uit aan de hand van directe en indirecte methode
• Gebruikt draagbare meettoestellen
• Gebruikt een elektronisch lekdetectieapparaat
• Noteert de beschrijving en de resultaten van de lekdetectiecontrole in het installatiegebonden logboek

KENNIS
• Meetmethoden en meetgereedschap
• Interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
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3.4.  Coördinator installatietechnieken / Specialist hernieuwbare 
technieken

3.4.1. Definitie

De coördinator installatietechnieken  dimensioneert verwarmings-, sanitaire en ventilatie-installaties, 
plant en organiseert de uitvoering en het onderhoud ervan en is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, 
teneinde een kwaliteitsvolle en duurzame uitgevoerde verwarmings-, sanitaire en ventilatie-installatie te 
realiseren.

De specialist hernieuwbare energietechnieken kent, installeert, dimensioneert en herstelt 
fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, zonthermische systemen, systemen voor biomassa en duurzame 
verlichtingsinstallaties, teneinde deze in dienst te brengen, te onderhouden en klanten te adviseren.

3.4.2.  Activiteiten van een coördinator installatietechnieken / specialist hernieuwbare 
technieken

De coördinator installatietechnieken is verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg met 
de verschillende actoren van de bouw, met wie hij technische adviezen uitwisselt. Op de werf is hij ook de 
contactpersoon voor de klant, aan wie hij advies kan geven.

De evolutie van eenmanszaken naar KMO’s heeft ertoe geleid dat de bedrijfsleider zelf niet langer, zoals 
vroeger, actief is op de werf, maar dat nu een van de medewerkers de verantwoordelijkheid voor de ploeg 
op zich neemt. In het huidige beroepscompetentieprofiel wordt deze persoon de “coördinator” genoemd. De 
coördinator is zelf een gekwalificeerde vakman of technicus.

Als leidinggevende toont hij/ zij de arbeiders hoe ze de werkzaamheden moeten uitvoeren en werkt hij 
persoonlijk met hen samen om tot een verzorgde uitvoering te komen. Als coach zal hij de ploegen motiveren 
en is zijn leidinggevende rol gesteund op zijn technische vakbeheersing, zijn goede organisatorische visie 
op de werf en zijn capaciteit om duidelijke voorschriften te formuleren, waardoor zijn ploeg optimaal kan 
functioneren.

 De voornaamste activiteiten zijn:

 • Leidinggevend, coördinerend, motiverend, coachend, begeleidend

 • De dagdagelijkse organisatie van het werk: het plannen en afstemmen van de verschillende deeltaken, het 
oplossen van specifieke problemen …

 • Administratie, communicatie en marketting

 • Voorbereidende activiteiten voor een installatie: uitwerken van het project

 • Het doorvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwerp en de dimensionering van de installatie, de 
selectie van de hoofdcomponenten, de berekening van bedrading of leidingen,

 • Specialistische  en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische werkveld van het beroep

 • Het opstellen en verdedigen van een offerte, met inbegrip van een prestatie-evaluatie, de detailberekening en 
selectie van componenten, het opstellen van een technisch dossier …

 • Verantwoordelijk voor het inrichten, beheren en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen

 • Specialistische  en vaardigheden voor bedrijfsvoering

 • Cognitieve en praktische vaardigheden om creatieve oplossingen voor abstracte problemen uit te werken

 • Indienstname van de installatie

 • Dimensionering van de installaties

 • Uitgebreide kennis voor het plaatsen en aansluiten van de toestellen en apparaten
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De specialist hernieuwbare energietechnieken kan de verschillende systemen voor hernieuwbare 
energie dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen. Daarnaast moet hij/zij een breed zicht 
hebben op de verschillende technieken voor hernieuwbare energie om in het contact met de klant steeds de 
meest geschikte installatie aan te bieden. 
De beroepsbeoefenaar kan een kwaliteitslabel behalen voor verschillende technieken (vb Rescert).

De specialist zal de installatie voor hernieuwbare energie installeren, onderhouden en herstellen op 
residentieel én industrieel niveau. 
Dimensioneren blijft enkel op residentieel niveau – op industrieel niveau wordt de dimensionering uitgevoerd 
door iemand anders, zoals een extern studiebureau.

In de beschrijving van RESCert vinden we ook de profielen van onderstaande  installateurs, waarbij de 
beschrijving overeenkomt met deze van “specialist Hernieuwbare energieën”:

Installateur hernieuwbare energie

 • Zonthermische installaties (SWW en SWW + warmteproductie)

 • Warmtepompen

 • Ondiepe geothermie

 • PV installaties

 • BIOmassa
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3.4.3. Overzicht competenties 
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1. Werkt in teamverband (Monteur+Vakman+Technicus) + (Coördinator/Specialist) (X) (X)

2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn X

3. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn X

4. Waarborgt de veiligheid van de werknemers (R T+C/S) X X

5. Werkt op hoogte X (X)

6. Werkt op hoogte en controleert gebruik X

7. Coördineert de activiteiten van een team (R T+C/S) X (X)

8. Organiseert de werflogistiek (R T+C/S) X X

9. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen  (M+V+T+C/S) X (X)

10. Vult de opvolgdocumenten (van de interventie) in en geeft de informatie door aan de betrokkenen X (X)

11. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor (R T+S) X

12. Gebruikt meetinstrumenten X

13. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties X

14. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie  X

15. Informeert en adviseert de klant over het systeem voor hernieuwbare energie X

16. Installeert, herstelt en onderhoudt fotovoltaïsche systemen  (T+S) X

17. Dimensioneert fotovoltaïsche systemen X

18. Installeert, herstelt en onderhoudt zonthermische systemen (T+S) X

19. Dimensioneert zonthermische systemen X

20. Installeert, herstelt en onderhoudt warmtepompen (T+S) X

21. Dimensioneert warmtepompen  X

22. Installeert, herstelt en onderhoudt biomassa verwarmingsketels (T+S) X

23. Dimensioneert biomassa verwarmingsketels  X

24. Installeert en herstelt duurzame verlichtingsinstallaties (relighting, relamping) X

25. Dimensioneert duurzame verlichtingsinstallaties X

26. Werkt met oog voor kwaliteit van installaties X

27. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie) X

28. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op  het rationeel waterverbruik en stelt in dienst X

29.  Dimensioneert toestellen voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of 
drukverhoging en controleert de aansluiting

X

30. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warmwater, regelt in en stelt in dienst X

31. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst X

32. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie X
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3.4.4. Uitwerking competenties 

1. WERKT IN TEAMVERBAND 
VAARDIGHEDEN

• Communiceert gepast en efficiënt
• Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
• Overlegt over de voorbereiding en uitvoering  van de opdracht
• Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
• Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
• Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden

BASISKENNIS
• BIM (building information model)

KENNIS
• Relevante kwaliteitskaders
• Planningsmethodes
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn

2. WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU EN WELZIJN
VAARDIGHEDEN

• Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB )
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
• Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

BASISKENNIS
• Milieuzorgsystemen en -voorschriften
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
• EHBO

KENNIS
• Traceerbaarheid van producten
• Veiligheid op de werkvloer
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
• Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
• Specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
• Ergonomische hef-, til- en werktechnieken
• PBM’s en CBM’s
• (Veiligheids)pictogrammen
• Voorschriften rond afvalbeheer
• Een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
• Verschillende asbesthoudende producten
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3. WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU, KWALITEIT EN WELZIJN
VAARDIGHEDEN

• Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
• Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
• Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een 

veilige verwijdering
• Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
• Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
• Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
• Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

BASISKENNIS
• EHBO
• Kwaliteitsnormen
• Milieuzorgsystemen en –voorschriften

KENNIS
• Opleidingsverplichtingen rond veiligheid
• As-builtplan
• Verschillende asbesthoudende producten
• Voorschriften rond afvalbeheer
• Een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
• Energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC…) ergonomische hef-, til- en werktechnieken
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
• Kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties
• PBM’s en CBM’s
• Procedures van BA4/BA5
• Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
• Specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
• Traceerbaarheid van producten
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn

4. WAARBORGT DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS
VAARDIGHEDEN

• Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen
• Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist
• Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt
• Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s
• Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten
• Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken

BASISKENNIS
• EHBO

KENNIS
• Veiligheid op de werkvloer
• (Veiligheids)pictogrammen
• Interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
• Verschillende asbesthoudende producten

5. WERKT OP HOOGTE 
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
• Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
• Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
• Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel

KENNIS
• Code van goede praktijk van werken op hoogte
• Voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
• Voorwaarden om een steiger te betreden
• Grenzen van bevoegdheden
• Werkinstructie hoogwerker

6. WERKT OP HOOGTE EN CONTROLEERT GEBRUIK
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de steigerklasse en doet een visuele controle van een rolsteiger voor ingebruikname
• Herkent en signaleert gebreken van vaste steigers  en rolsteigers aan de “bevoegde persoon gebruik”
• Gebruikt rolsteigers, vaste steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels in veranderende weersomstandigheden
• Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
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KENNIS
• Regelgevingen, normen en veiligheidsvoorschriften omtrent ladders
• Voorwaarden voor gebruik van ladders
• Beschermingsmiddelen die nodig zijn voor het werken op hoogte (levenslijn, veiligheidsharnas, randbeveiliging…)
• Gevaren en opleidingsverplichtingen bij het gebruik van hoogwerkers
• Bevoegdheden, steigerklassen en toelaatbare belasting
• Gebruik van steigers in veranderende weersomstandigheden

7. COÖRDINEERT DE ACTIVITEITEN VAN EEN TEAM
VAARDIGHEDEN

• Volgt nauwlettend de planning op
• Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij
• Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers
• Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden
• Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies
• Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team
• Geeft feedback aan de teamleden
• Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen
• (Controleert de geplaatste installatie op correcte uitvoering)

BASISKENNIS
• BIM (building information model)

KENNIS
• Communicatietechnieken bij het aansturen van een team
• Motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
• Arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning
• Arbeidsorganisatie (reglementering, planning en voorraadbeheer)
• Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
• Opleidingsverplichtingen

8. ORGANISEERT DE WERFLOGISTIEK
VAARDIGHEDEN

• Controleert de materialen en producten op basis van de beschrijvingen en specificaties
• Waakt over het correct laden en lossen van de voertuigen
• Verzekert de bevoorrading van de arbeidsposten met toestellen en materieel
• Beheert de aanleveringsstromen in functie van de opeenvolgende fases van de werkzaamheden
• Beheert de opslag van de leveringen en van het materieel op de werf
• Houdt toezicht op het onderhoud van de gereedschappen en machines

KENNIS
• Arbeidsorganisatie  in functie van reglementering, planning en voorraadbeheer
•  Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen)
•  Voorraadbeheer en de vigerende wetgeving
•  Werkdocumenten

9. GEBRUIKT GEPASTE MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
• Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
• Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik
• Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

KENNIS
• Materialen, machines en gereedschappen
• Onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

10. VULT DE OPVOLGDOCUMENTEN (VAN DE INTERVENTIE) IN EN GEEFT DE INFORMATIE DOOR 
AAN DE BETROKKENEN

VAARDIGHEDEN
• Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
• Registreert gebruikte hoeveelheden materialen
• Gebruikt bedrijfseigen software
• Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. Epb en subsidies)

KENNIS
• Documenten in het kader van de geldende wetgeving (v.b.. EPB en subsidies)
• Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen
• Werkdocumenten



58 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INSTALLATIEBEROEPEN

11. BEREIDT DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
• Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
• Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen …)
• Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (v.b.: STS)
• Houdt rekening met de planning en timing

KENNIS
• Regelgeving, normen en voorschriften (v.b.: STS)
• Symbolen op schema’s
• Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Werkdocumenten

12. GEBRUIKT MEETINSTRUMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Stelt het meetinstrument correct in
• Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter…)
• Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden
• Houdt rekening met de tolerantiewaarden

KENNIS
•  Kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties

GRONDIGE KENNIS
• Controle- en meetmethoden
• Eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten
• Meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter, thermometer, multimeter…)

13. GEEFT INSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK VAN DE INSTALLATIES
VAARDIGHEDEN

• Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
• Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen
• Legt de bediening en basisroutines uit
• Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)

KENNIS
• Basisconfiguratie van een netwerk i.f.v. de installatie voor hernieuwbare energie
• Duurzame werking van een installatie
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Klantvriendelijke communicatie

GRONDIGE KENNIS
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten

14. REALISEERT ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN EN DATACOMMUNICATIE IN FUNCTIE VAN DE 
INSTALLATIE

VAARDIGHEDEN
• Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
• Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten
• Sluit elektrische componenten aan voor de installatie
• Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos
• Test de verbindingen op fouten
• Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op

KENNIS
• Configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v. de installatie voor hernieuwbare energie
• Types bekabeling
• Elektriciteit (werking, eigenschappen …)
• Elektrische verbindingen
• Verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen
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15. INFORMEERT EN ADVISEERT DE KLANT OVER HET SYSTEEM VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE 
VAARDIGHEDEN

• Informeert de klant over de geldende voorschriften en wetgeving voor plaatsing van het systeem op hernieuwbare energie.
• Adviseert de klant over de impact van de hernieuwbare technologie in het kader van de energieprestatieregelgeving
• Adviseert de klant over haalbaarheid, kostprijs en rendement van dergelijke installatie
• Geeft inlichtingen over de hulp en subsidies in het gewest waar de installatie wordt geplaatst
• Biedt het meest aangewezen systeem voor hernieuwbare energie aan in functie van de vereisten opgelegd door de bouwheer of klant
• Maakt een offerte op

KENNIS
• Hernieuwbare energiebronnen
• Verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
• Haalbaarheid, kostprijs, rendement van installaties op hernieuwbare energie 
• Klantvriendelijke communicatie
• Programma’s voor de opmaak van offertes en facturatie
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten
• Stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie 

wordt geplaatst

16. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN  
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de verschillende componenten van de installatie
• Monteert de modules en zorgt voor hun integratie
• Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan
• Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem aan
• Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer
• Voert metingen uit van het circuit  van de fotovoltaïsche installatie om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de fotovoltaïsche installatie
• Neemt het fotovoltaïsch systeem in gebruik en regelt in
• Voert fouten- en storingsanalyse uit
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de fotovoltaïsche installatie
• Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan

BASISKENNIS
• Vervaardiging van fotovoltaïsche systemen 

KENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van kabels voor fotovoltaïsche systemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie …)
• Gebouwschil
• Endement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Erschil tussen de piek, nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom
• Hybride installaties
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Verschillende soorten fotovoltaïsche installaties

GRONDIGE KENNIS
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten
• Componenten en installatietoebehoren
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17. DIMENSIONEERT FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN 
VAARDIGHEDEN

• Dimensioneert een fotovoltaïsche installatie
• Werkt een installatieschema uit voor de fotovoltaïsche installatie
• Berekent de totale levensduurkosten van de fotovoltaïsche installatie
• Selecteert een fotovoltaïsche installatie op basis van richtwaarden en vuistregels

BASISKENNIS
• Solar tracker

KENNIS
• Dimensionerings- en selectietools voor fotovoltaïsche systemen
• Regeltechnische componenten van de installaties voor hernieuwbare energie
• Verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten
• Stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie 

wordt geplaatst

18. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT ZONTHERMISCHE SYSTEMEN 
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst en bevestigt de panelen voor thermische zonne-energie
• Plaatst en sluit de buizen en toebehoren aan (buizen snijden, verbinden, isoleren …)
• Voert de verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem uit
• Neemt de zonthermische installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de zonthermische installatie om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de zonthermische installatie
• Voert fouten- en storingsanalyse uit
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de zonthermische installatie

KENNIS
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor zonthermische systemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Gebouwschil
• Drukbehoud en luchtproblematiek in de zonthermische systemen
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Hybride installaties
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Verschillende soorten zonthermische systemen
• Water- en luchtdichte afsluiting van de dakdoorvoeren

GRONDIGE KENNIS
• Componenten en installatietoebehoren
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten

19. DIMENSIONEERT ZONTHERMISCHE SYSTEMEN 
VAARDIGHEDEN

• Dimensioneert een zonthermische installatie (collectoren, opslag en installatietoebehoren)
• Werkt een installatieschema uit voor de zonthermische installatie
• Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingssystemen
• Selecteert de elektrische regelsystemen voor zonthermische installaties

KENNIS
• Dimensionerings- en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten …
• Dimensionerings- en selectietools voor zonthermische systemen
• Regeltechnische componenten van de installaties voor hernieuwbare energie
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten
• Stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie 

wordt geplaatst
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20. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT WARMTEPOMPEN  
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de warmtepomp en toebehoren (vb voorraadvat)
• Sluit het collectorsysteem van de geothermische bron aan (buizen snijden, verbinden, isoleren …)
• Sluit verwarmings- of koelingsinstallaties aan
• Regelt het bron- en afgiftesysteem waterzijdig in
• Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de warmtepompen om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de warmtepompinstallatie
• Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie, zonder koeltechnische handelingen uit te voeren
• Voert periodiek onderhoud uit
• Herstelt de warmtepompinstallatie

BASISKENNIS
• Impact van koudemiddelen op het milieu

KENNIS
• Ondiepe geothermie (richtwaarden specifieke onttrekkingsvermogen …)
• Boringen, boormethodes en watervoerende grondlagen
• Code van goede praktijk beperkt tot de bron en werking van warmtepompen
• Aansluitingen en regelingen bij een energievat
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor warmtepompsystemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Systemen voor geothermie en de aansluitingen aan de warmtepomp
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Gebouwschil
• Drukbehoud en luchtproblematiek in de warmtepompsystemen
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Hybride installaties
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Verschillende soorten warmtepompen
• Warmtebronnen (bronwater, lucht en aardwarmte)
• Waterzijdig inregelen

GRONDIGE KENNIS
• Componenten en installatietoebehoren
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten

21. DIMENSIONEERT WARMTEPOMPEN 
VAARDIGHEDEN

• Dimensioneert een warmtepompinstallatie (opslag- en installatietoebehoren)
• Werkt een installatieschema uit voor warmtepompen
• Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingsinstallatie
• Selecteert de elektrische regelsystemen voor warmtepompinstallaties

KENNIS
• Dimensionerings- en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten …
• Dimensionerings- en selectietools voor warmtepompsystemen
• Regeltechnische componenten van de installaties voor hernieuwbare energie
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten
• Stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie 

wordt geplaatst
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22. INSTALLEERT, HERSTELT EN ONDERHOUDT BIOMASSA VERWARMINGSKETELS  
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Plaatst de verwarmingsketel en toebehoren
• Sluit het systeem aan (buizen snijden, verbinden, isoleren  …)
• Regelt het afgiftesysteem waterzijdig in
• Stelt de regeling in voor de aanvoer van biomassa
• Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in
• Voert metingen uit van het  circuit  van de biomassa verwarmingsketel om de prestaties  ervan op te volgen
• Optimaliseert de biomassa verwarmingsketel
• Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie (pelletketels, regeling en energievat)
• Voert periodiek onderhoud uit (vb stofmetingen)
• Herstelt de installatie voor biomassa

KENNIS
• Aansluitingen en regelingen bij een energievat
• Code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor biomassa systemen
• Hernieuwbare energiebronnen
• Impact van het gebruik van een biomassa verwarmingsketel voor het milieu
• Inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie
• Opslag en voorbehandeling van de biomassa brandstof
• Verbrandingstechniek voor biomassa
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Gebouwschil
• Drukbehoud en luchtproblematiek in verwarmingssytemen op  biomassa
• Rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie
• Hybride installaties
• Mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch)
• Montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie
• Verschillende soorten biomassa systemen

GRONDIGE KENNIS
• Componenten en installatietoebehoren
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten

23. DIMENSIONEERT BIOMASSA VERWARMINGSKETELS  
VAARDIGHEDEN

• Dimensioneert een installatie voor een biomassa verwarming (collectoren, opslag en installatietoebehoren)
• Werkt een installatieschema uit voor de biomassa verwarmingsketels
• Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingsinstallatie
• Selecteert de elektrische regelsystemen voor de installatie voor biomassa

KENNIS
• Dimensionerings- en selectietools voor biomassa systemen
• Dimensionerings- en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten …
• Regeltechnische componenten van de installaties voor hernieuwbare energie
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten
• Stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie 

wordt geplaatst

24. INSTALLEERT EN HERSTELT DUURZAME VERLICHTINGSINSTALLATIES 
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
• Interpreteert de lichtstudie en zet deze om naar een concrete installatie
• Selecteert de componenten (led’s …)
• Bepaalt de optimale plaatsing van de componenten
• Toetst de verlichtingsinstallatie af aan de geldende normen, indien er geen lichtstudie is.
• Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan 
• Voert metingen uit
• Optimaliseert in functie van verbruik en/of lichtcomfort
• Lokaliseert defecte componenten en vervangt deze
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KENNIS
• Prestaties van de duurzame verlichting
• Diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse
• Normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie
• Onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie
• Technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen
• Verschillende soorten duurzame verlichtingssystemen
• Werkdocumenten
• Verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen

GRONDIGE KENNIS
• Componenten en installatietoebehoren
• Werkingsprincipes van de installatie en componenten

25. DIMENSIONEERT DUURZAME VERLICHTINGSINSTALLATIES  
VAARDIGHEDEN

• Voert een (residentiële) lichtstudie uit
• Werkt een installatieschema uit voor de duurzame verlichtingsinstallatie
• Toetst de lichtstudie af aan de vraag van de eindklant
• Dimensioneert de verlichtingsinstallatie
• Biedt de meest aangewezen verlichting aan in functie van de vereisten opgelegd door de bouwheer of klant

KENNIS
• Dimensionerings- en selectietools voor duurzame verlichtingssystemen
• Software voor berekening van de totale levensduurkosten

26. WERKT MET OOG VOOR KWALITEIT VAN INSTALLATIES
VAARDIGHEDEN

• Voert de werkopdracht uit volgens de planning en timing
• Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
• Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
• Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan

BASISKENNIS
• Kwaliteitsnormen
• Duurzame werking van een installatie

KENNIS
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties van het bedrijf en de opdrachtgever
• Traceerbaarheid van producten
• Relevante kwaliteitskaders
• As-builtplan
• Werking van de installaties
• Controle- en meetmethoden en –instrumenten
•  Kwaliteitsvoorschriften, waarden en toleranties
• Waterzijdig inregelen
• Verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
• Gebruikte materialen (buizen …)

GRONDIGE KENNIS
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik

27. VOERT ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN UIT IN FUNCTIE VAN DE INSTALLATIE
VAARDIGHEDEN

• Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
• Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten
• Ontmantelt elektrische kabels
• Sluit elektrische componenten aan voor de regeling

BASISKENNIS
• Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
• Elektrische verbindingen
• Procedures van BA4/BA5

KENNIS
• Types van bekabeling
• Symbolen op schema’s
• Elektrische verbindingen
• Elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden …)
• Elektrische regelsystemen
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28. DIMENSIONEERT EEN SANITAIRE INSTALLATIE MET HET OOG OP  HET RATIONEEL 
WATERVERBRUIK EN STELT IN DIENST

VAARDIGHEDEN
• Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor  warmwater, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk
• Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen
• Controleert  de leidingen  voor warmwater, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter
• Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor  warmwater, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de 

materiaalkeuze en situatie
• Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen
• Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer
• Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant
• Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen
• Past de checklist voor rationeel watergebruik (watertoets) toe

KENNIS
• Dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen
• Plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. Montagehoogte)
• Van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen
• Afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen
• Ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes
• Dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties
• Systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen
• Indeling en soorten  van gastoestellen
• Gebruikte materialen (buizen …)

GRONDIGE KENNIS
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik

29. DIMENSIONEERT TOESTELLEN VOOR HEMELWATERGEBRUIK, AFVALWATERBEHANDELING, 
DRINKWATERBEHANDELING OF DRUKVERHOGING EN CONTROLEERT DE AANSLUITING

VAARDIGHEDEN
• Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor  hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of 

drukverhoging
• Controleert de werking van de keerkleppen, pompen, behandelingstoestellen en toebehoren en stelt deze in
• Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan

KENNIS
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater
• Systemen voor  afvoer van en behandeling van  afvalwater en hemelwater
• Stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot
• Richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater
• Systemen voor  afvoer van en behandeling van  afvalwater en hemelwater
• Stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot
• Dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen
• Reglementering  over de drinkwaterbeveiliging
• Waterbehandelingstoestellen (bv. Omgekeerde osmose, ontharden met harsen ...)
• Drinkwatersystemen, filters, ontharders ...
• Onderdelen  van hemelwatersystemen
• Infiltratievoorzieningen voor hemelwater en afvalwater
• Wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties
• Gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen
• Functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwaterbehandelingstoestellen
• Gebruikte materialen (buizen …)

GRONDIGE KENNIS
• Grondige  regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling)
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30. DIMENSIONEERT EEN VERWARMINGSINSTALLATIE OP WARMWATER, REGELT IN EN STELT IN 
DIENST

VAARDIGHEDEN
• Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor  centrale verwarming
• Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen  voor  centrale verwarming
• Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter
• Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warmwater
• Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in
• Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen)
• Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming

BASISKENNIS
• De energieprestatieregelgeving (EPB)

KENNIS
• Dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater
• Werkingsprincipes van  pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters,  …
• Normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen
• Systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen
• Dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten …
• Dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel)
• Gebouwschil in functie van EPB
• Dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming …
• De werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen  en hun uitrusting
• Waterzijdig inregelen
• Drukbehoud  en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie
• Werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren
• Gebruikte materialen (buizen, …)
• Eigenschappen van gas en de verbranding
• De juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor

GRONDIGE KENNIS
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen

31. DIMENSIONEERT EEN VENTILATIESYSTEEM EN STELT HET VENTILATIESYSTEEM IN DIENST
VAARDIGHEDEN

• Maakt een ventilatie voorontwerp op basis van de plannen 
• Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica)
• Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem
• Voert de debietmetingen uit per ventiel
• Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk
• Stelt een meetrapport op van de indienststelling
• Regelt de ventilatie voorzieningen in
• Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht
• Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen
• Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen
• Controleert de verbindingen  op luchtlekken en herstelt
• Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter

BASISKENNIS
• De energieprestatieregelgeving (EPB)

KENNIS
• Systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen
• Gebouwschil in functie van EPB
• De werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen
• Begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet  en de toepassing in de ventilatie-installatie
• Ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen
• Ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten
• Installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem
• Regelgeving over het kwaliteitskader voor  ventilatie installaties
• Soorten filter in een ventilatiesysteem
• Diverse types rto’s, do’s, rao’s  en hun plaatsing
• Principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling
• Gebruikte materialen (buizen, …)

GRONDIGE KENNIS
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie
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32. DIMENSIONEERT EN CONTROLEERT DE AARDGAS- EN LPG-BINNENINSTALLATIE
VAARDIGHEDEN

• Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie
• Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter
• Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie
• Controleert  de  aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden
• Controleert de aansluitingen van de gastoestellen

BASISKENNIS
• De energieprestatieregelgeving (EPB)

KENNIS
• Systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen
• Gebouwschil in functie van EPB
• Dimensioneren van de  aardgas- en LPG-binnenleidingen
• Indeling en soorten  van gastoestellen
• Werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen
• Gebruikte materialen (buizen …)
• Eigenschappen van gas en de verbranding
• Richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie
• De juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor

GRONDIGE KENNIS
• Regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen
• Essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties
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