
 

p1 – activiteitenlijst erkenning   
 

Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“beveiligingstechnicus duaal” 

Sectoraal Partnerschap Elektriciens: installatie en distributie 
 

In de opleiding beveiligingstechnicus duaal leert men beveiligings- en camerabewakingssystemen installeren, in 
bedrijf stellen, onderhouden en herstellen. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding beveiligingstechnicus duaal op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het 
opleidingsprogramma!! 
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding mogelijk. 
 

We maken hieronder een onderscheid tussen vergunnings-plichtige en niet-vergunnings-plichtige activiteiten in het 
kader van de wet  tot regeling van de private en bijzondere veiligheid waarin vermeld staat dat de persoon die de 
werken uitvoert minimaal 18 jaar moet zijn en moet beschikken over een (tijdelijke) identificatiekaart. Omwille van de 
beperkte geldigheidsduur van deze identificatiekaart en omwille van de minimum leeftijd worden de vergunnings-
plichtige activiteiten pas aangeleerd in de periode van januari tot en met juni, na het (aanvragen en) verkrijgen van een 
identificatiekaart. 

 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of nauwelijks uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het  
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

NIET-VERGUNNINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN (PERIODE SEPTEMBER – DECEMBER) 

ALGEMENE ACTIVITEITEN 

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

o Werkt met oog voor privacy, veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

o Werkt op hoogte 1 2 3 
 

o Gebruikt gepaste machines en gereedschappen 1 2 3 
 

o Maakt een planning op van de taken van monteur/installateur 1 2 3 
 

o Voert de voorbereidende werkzaamheden uit 1 2 3 
 

o Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch 
schema 

1 2 3 
 

o Gebruikt meetinstrumenten  

o Monteert componenten (behalve alarm- en camerasystemen) van een 
elektrische installatie en sluit aan 

1 2 3 
 

o Stelt de residentiële en tertiaire en industriële elektrische installatie in werking 1 2 3 
 

o Stelt een diagnose van een storing aan een residentiële, tertiaire en industriële 
elektrische installatie en herstelt de defecte elementen (behalve storingen en 
herstellingen aan alarm- en camerasystemen) 

1 2 3 
 



 

p2 – activiteitenlijst erkenning   
 

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN 
NIET VERMELD ZIJN   

 

 

 

 

o Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende beveiligingskringen 1 2 3 
 

o Monteert leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen voor de verschillende 
beveiligingskringen 

1 2 3 
 

o Trekt de kabels voor de verschillende beveiligingskringen voor het aansluiten 
van diverse toestellen alsook de voedingskabel voor de alarmcentrale 

1 2 3 
 

o Voorziet het nodige voor de voeding van de beveiligingsinstallatie in het 
verdeelbord 

1 2 3 
 

VERGUNNINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN (PERIODE JANUARI – JUNI) 

o Plaatst alarm- en beveiligingsonderdelen en componenten die nodig zijn voor 
de installatie van beveiligingssystemen en sluit ze aan. 

1 2 3 
 

o Plaatst, monteert en sluit de alarmcentrale aan 1 2 3 
 

o Plaatst, monteert en sluit bedieningsonderdelen en -componenten (display, 
klavier, touchscreens, …) aan 

1 2 3 
 

o Stelt een alarm- of beveiligingsinstallatie in dienst en voert controles uit 1 2 3 
 

o Stelt de diagnose van een storing aan een beveiligingsinstallatie en lost ze op 1 2 3 
 

o Voert preventief onderhoud uit aan de beveiligingsinstallatie 1 2 3 
 


