
 
 

Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal” 

Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren 
 

De mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal maakt motoren, onderdelen en uitrusting van machines met 
elektrische, tweetakt- of viertaktmotoren afleveringsklaar; onderhoudt, herstelt en vervangt onderdelen en 

uitrusting volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving teneinde deze operationeel te maken.  

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal 
op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is 
niet gelijk aan het opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende 
erkenning. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt sporadisch door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

 Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s 

o Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren 1 2 3 
 

o Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en 
materiaal klaar 

1 2 3 
 

o Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, 
constructeursvoorschriften) 

1 2 3 
 

 Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst  

o Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde 
werkzaamheden 

1 2 3 
 

o Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem 1 2 3 
 

 Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties  

o Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug  1 2 3 
 

o Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen  1 2 3 
 

o Houdt de werkvloer ordelijk en proper 1 2 3 
 

 Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn  

o Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg 1 2 3 
 

o Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften 1 2 3 
 

o Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften 1 2 3 
 

o Recupereert materialen 1 2 3 
 

o Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling 1 2 3 
 



 
 

o Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften 1 2 3 
 

o Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve 
beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften 

1 2 3 
 

  Controleert en assembleert de onderdelen van de machines en toebehoren vóór levering 

o  Pakt de machines en toebehoren uit 1 2 3 
 

o Controleert de staat van de machines en toebehoren 1 2 3 
 

o Controleert de werking van alle onderdelen (motor, ketting, batterijen, …)  

o Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig (koelvloeistof, 

motorolie, remvloeistof, …) 
 

o Stelt de machines en onderdelen af en past deze aan de wensen en behoeften 

van de klant aan 
 

o Monteert onderdelen en accessoires (stoel met vering, aanhangwagentje, 

sneeuwblad, …) 
 

o Poetst de machines en toebehoren met de juiste producten en materieel  

o Maakt de machines en toebehoren klaar om in de showroom te plaatsen  

o Maakt de machine afleveringsklaar  

o Gebruikt meetinstrumenten  

 Maakt machines of voertuigen werkend op spanningen van 60V DC of hoger spanningsvrij 

o Maakt de machine spanningsvrij volgens de geëigende procedure 
 

 

o Stelt vast dat de machine spanningsvrij is  

o Brengt de machine weer onder spanning 
 

 

o Controleert de werking van de machine  

  Maakt de machine klaar in het kader van de werkzaamheden 

o Zorgt dat de machine in de werkzone staat 1 2 3 
 

o Beschermt de machine tegen beschadigingen en vlekken 1 2 3 
 

o Maakt de onderdelen van de machine proper 1 2 3 
 

o Gebruikt reinigingstoestellen 1 2 3 
 

 Controleert de machine in het kader van het onderhoud  

o Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken 
enz. 

1 2 3 
 

o Demonteert onderdelen van de machine om achterliggende componenten te 
bereiken 

1 2 3 
 

o Controleert onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, 
lichten, signalisatie, …) 

1 2 3 
 

o Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de 
voorgeschreven spanning 

1 2 3 
 

o  Controleert onderdelen (remplaatjes, schokdempers, …) 1 2 3 
 

o   Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig 1 2 3 
 



 
 

o Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof…), filters en 
verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies, …) 

1 2 3 
 

o Beoordeelt de staat en de speling van het remsysteem 
1 2 3 

 

o Gebruikt diagnoseapparatuur 1 2 3 
 

o Contolreert of de machine nog aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet 1 2 3 
 

o Test de machine uit  

 Voert herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud van de machine 

o Monteert en demonteert onderdelen van voertuig of machine  1 2 3 
 

o Vervangt banden, wielen, rupsaandrijvingen 1 2 3 
 

o Herstelt banden 1 2 3 
 

o Brengt corrosiewerend product aan 1 2 3 
 

o Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur 1 2 3 
 

o Herstelt en regelt onderdelen van het elektrische systeem (batterij, 
bedrading, lichten, signalisatie, …) 

1 2 3 
 

o Herstelt of vervangt onderdelen (leidingen, kabels, lagers, lithium-ion 
batterijen,…) 

1 2 3 
 

o Vervangt of herstelt slijtonderdelen (messen, snijgereedschappen, kettingen, 

riemen) 
 

o Vervangt of herstelt het remsysteem, de onderdelen en stelt de vrije slag af  

o Voert werkzaamheden uit aan distributiesystemen 
 

 

o Vervangt onderdelen in het kader van onderhoudsbeurten met lange 

termijninterval (versnellingsbakolie, automatische transmissie, …) 
 

o Test de machine uit 1 2 3 
 

Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische storingen aan de machine en 
bepaalt de modaliteiten voor de reparatie 

o  Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, 

lekkage, … 
1 2 3 

 

o  Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de 

controlelampen 
1 2 3 

 

o  Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, 
slecht contact, …) één na één uit 

1 2 3 
 

o Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur  

o Interpreteert waarnemingen en meetresultaten  

  Bewerkt of past onderdelen aan 

o  Last, vijlt, boort, … onderdelen 1 2 3 
 

o Tapt draad  

 Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie om aan zijn 
verantwoordelijke of de klant over te maken 

o  Schat de technische schade in 1 2 3 
 

o  Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren 1 2 3 
 



 
 

 

o Leert klanten advies geven over herstellingen, materialen, accessoires, …  

Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische systemen van de machine 
(verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken, koppelingen, 
ophangingen, starters, remsystemen, ...) 

o  Vervangt of herstelt de onderdelen van verbrandingsmotoren (cilinders, 

zuigers, drijfstang, krukas, vliegwiel, nokkenas, kleppen, powervalve, …) 
 

1 2 3 
 

o  Bouwt motoren in en uit 
1 2 3 

 

o  Regelt het ontstekingsmechanisme en de brandstoftoevoer 
 

1 2 3 
 

o Vervangt of herstelt de onderdelen van het koelsysteem (radiator, 

expansietank, waterpomp, ventiel, thermostaat, …) 
 

  

  

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

 

 

 


