
 

p1 – activiteitenlijst erkenning   
 

Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding 
“Fietsinstallaties duaal” 

Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren 
 

In de opleiding fietsinstallaties duaal leert men (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun toebehoren op vraag van de 
klant op te bouwen, ze af te stellen volgens constructeurvoorschriften, ze te onderhouden, storingen te zoeken, 
onderdelen en uitrusting te herstellen en te vervangen volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving teneinde 
deze rijklaar te maken. Men leert de diagnose en herstelling van mechanische en elektrische/elektronische 
componenten uit te voeren aan non-, semi- en full-intelligent elektrische fietsen en aanverwanten. Onder 
'aanverwanten' worden bijvoorbeeld verstaan: aanhangwagens, eenwielers, rolstoelen, go-carts, e-steps, hoverboards, 
monowheels, e-skateboards, … Wanneer er in onderstaande tekst 'fiets(en)' vermeld staat, bedoelen we hier telkens 
'fiets(en) en aanverwanten' mee. 
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen de context van fietsen en elektrische fietsen en indien 
aanwezig op de werkplek binnen de context van aanverwanten. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding fietsinstallaties 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 met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

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

1 2 3 
 

o Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan 
de betrokkenen 

1 2 3 
 

ASSEMBLAGE EN AFLEVERING FIETSINSTALLATIES 

o Controleert en assembleert de onderdelen van fietsen vóór levering 1 2 3 
 

o Adviseert en informeert gebruikers over het gebruik (onderhoud, veiligheid, ...) 
van een fiets en accessoires 

1 2 3 
 

ONDERHOUD, DIAGNOSE EN HERSTELLING FIETSINSTALLATIES 

o Maakt de fiets klaar in het kader van de werkzaamheden 1 2 3 
 

o Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en 
aanwijzingen van een overste, collega's of klanten 

1 2 3 
 



 

p2 – activiteitenlijst erkenning   
 

 

o Voert een volledig onderhoud van een fiets uit 1 2 3 
 

o Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en elektronische storingen 
aan de fiets en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie 

1 2 3 
 

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

1 2 3 
 

o Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische en elektronische systemen van 
de fiets 

1 2 3 
 

o Bewerkt of past onderdelen aan 1 2 3 
 

o Maakt elektrische fietsen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning 1 2 3 
 

  

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

o Bvb.  

 


