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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Productiemedewerker industrie duaal” 

Sectorale Partnerschappen : 

Chemie en Petroleum (PC116 Scheikundige nijverheid) 

Houtnijverheid (PC125 Houtnijverheid, PC126 Stoffering en houtbewerking) 

Kleding- en textielindustrie (PC120 Textielnijverheid, PC214 bedienden textielnijverheid ) 

Media, drukkerij- en uitgeverijsector (PC130 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf) 

Papier- en kartonsector (PC136 Papier- en kartonbewerking, PC222 bedienden papier- en kartonbewerking) 

Voedingsindustrie (PC118 Voedingsnijverheid, PC220 bedienden voedingsnijverheid)  

 
 

 
 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding Productiemedewerker industrie duaal op de 
werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet 
gelijk aan het opleidingsprogramma  
 
Bij dit traject is het belangrijk dat de mentor zich ervan bewust is dat de jongere alle activiteiten onder begeleiding moet 
uitvoeren en dat de basiscompetenties in het bedrijf dienen aangeleerd te worden (de jongere heeft nog geen 
voorkennis). 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt minder frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of sporadisch door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

  Ondersteuning industriële productie(proces) 

o de eigen werkzaamheden voorbereiden; verzamelen, lezen en begrijpen van 
productiefiche en -voorschriften 

1 2 3 
 

o De voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, 
hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen, …) 
controleren 

1 2 3 
 

o De veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn volgens instructies 
controleren 

1 2 3 
 

o De machine(straat), -lijn volgens de instructies  starten en stoppen, indien 
nodig en onder begeleiding 

1 2 3 
 

o De machine(straat), -lijn volgens de instructies bedienen 1 2 3 
 

o De continuïteit van zijn eigen productie bewaken 1 2 3 
 

Definitie van de onderliggende beroepskwalificatie “Productiemedewerker” 
Uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het 
uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van 
instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen. 
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o Het verloop van de eigen productie registreren en rapporteren 1 2 3 
 

o Kwaliteitscontroles op de eigen productie volgens de instructies uitvoeren 1 2 3 
 

  

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

 

 

 

 


