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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Brandertechnicus gas/stookolie duaal” 

Sectoraal Partnerschap Bouw 
 

In de opleiding brandertechnicus gas/stookolie duaal leert men het controleren, het instellen van regelingen en het 
uitvoeren van metingen aan gas- en stookoliebranders in gebouwen voor residentieel en niet-residentieel gebruik 
teneinde deze verwarmingstoestellen op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen. 
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk installaties voor 
gasvormige brandstoffen en installaties voor vloeibare brandstoffen. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding brandertechnicus gas/stookolie 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.  
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding mogelijk. 
 

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 

ALGEMENE ACTIVITEITEN  

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

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

o Werkt op hoogte 1 2 3 
 

o Gebruikt gepaste machines en gereedschappen 1 2 3 
 

o Gebruikt meetinstrumenten 1 2 3 
 

o Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor 1 2 3 
 

INSTALLATIES VOOR GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 

o Geeft instructies bij het gebruik van de installaties voor gasvormige 
brandstoffen 

1 2 3 
 

o Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de 
installatie voor gasvormige brandstoffen 

1 2 3 
 

o Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen met 
betrekking tot installaties voor gasvormige brandstoffen 

1 2 3 
 

o Controleert, reinigt en vervangt rookgasafvoerleidingen met betrekking tot 
installaties voor gasvormige brandstoffen 

1 2 3 
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o Controleert en vervangt aardgas- en lpg-binnenleidingen 1 2 3 
 

o Herstelt, onderhoudt en regelt verwarmingstoestellen op gas en hybride voor 
centrale verwarming 

1 2 3 
 

INSTALLATIES VOOR VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 

o Geeft instructies bij het gebruik van de installaties voor vloeibare brandstoffen 1 2 3 
 

o Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de 
installatie voor vloeibare brandstoffen 

1 2 3 
 

o Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen met 
betrekking tot installaties voor vloeibare brandstoffen 

1 2 3 
 

o Controleert, reinigt en vervangt rookgasafvoerleidingen met betrekking tot 
installaties voor vloeibare brandstoffen 

1 2 3 
 

o Controleert en vervangt stookolieleidingen 1 2 3 
 

o Herstelt, onderhoudt en regelt verwarmingstoestellen op stookolie en hybride 
voor centrale verwarming 

1 2 3 
 

  

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

o Bvb.  

 


