
 

p1 – activiteitenlijst erkenning   
 

Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal” 

Sectoraal Partnerschap Bouw 
 

In de opleiding plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal leert men leidingen en buizen plaatsen in een 

distributienetwerk teneinde het distributienetwerk aan te leggen, te vernieuwen en/of uit te breiden. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding plaatser boven- en ondergrondse leidingen 
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 uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of sporadisch uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

o Werkt op hoogte 1 2 3 
 

o Wisselt informatie uit met collega’s op een constructieve en vriendelijke wijze 1 2 3 
 

o Voert de werkzaamheden uit volgens planning en instructies 1 2 3 
 

INRICHTING WERKLOCATIE 

o Staat in voor de orde en netheid tijdens en na uitvoering van de 
werkzaamheden 

1 2 3 
 

o Reinigt en ruimt arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen 
(CBM’s en PBM’s) op 

1 2 3 
 

o Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in op 
basis van de verkregen instructies en (nutsleidingen-)plan 

1 2 3 
 

o Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel 1 2 3 
 

o Beveiligt de eigen werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) 1 2 3 
 

PLAATSEN VAN BOVEN- EN ONDERGRONDSE LEIDINGEN 

o Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen 1 2 3 
 

o Verdicht de put en herstelt voorlopig de bestrating, voetpaden, … 1 2 3 
 

o Hanteert de vastliggende volgorde van de aan te leggen nutsleidingen 1 2 3 
 

o Helpt bij de controle van de installatie tijdens verschillende realisatiefasen 1 2 3 
 

o Helpt de aansluiter bij aansluitwerkzaamheden 1 2 3 
 



 

p2 – activiteitenlijst erkenning   
 

 

o Plaatst leidingen, kabels, beschermbuizen en wachtbuizen in de sleuven 
(ondergronds) zonder ze onderling te verbinden voor minstens twee van de 
volgende leidingen: elektriciteit ondergronds, (openbare) verlichting, 
dataleidingen, waterleidingen, gasleidingen 

1 2 3 
 

o Bevestigt en regelt een kabel of leiding en zijn accessoires (bovengronds en 
ondergronds) voor minstens twee van de volgende: elektriciteit bovengronds, 
(openbare) verlichting, dataleidingen, waterleidingen en gasleidingen 
ondergronds 

1 2 3 
 

  

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

o … 


