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1 Inleiding
Het professionele profiel van Elektromechanische technicus voor elektrische voertuigen en
laadstations is vastgesteld op basis van zijn kennis, beroepsvaardigheden en competenties met
betrekking tot het technisch gebied voor het uitvoeren van diagnose‐, onderhouds‐ en
reparatiewerkzaamheden aan de hoofdcomponenten van elektrische voertuigen en
laadstations.
Om het professionele profiel te definiëren, dienen de leeropbrengsten vermeld te worden. In
feite verwijzen de "de leeropbrengsten", zoals gedefinieerd door de EQF, naar de vermelding
van wat een student weet, begrijpt en kan doen na voltooiing van het leerproces. Deze
vermeldingen worden gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en competenties.
In dit professionele profiel wordt GEEN rekening gehouden met hybride elektrische
voertuigen (HEV's).
In competenties, vaardigheden en leerresultaten wordt niet specifiek naar de Engelse taal
verwezen.
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2 Belangrijkste definities
2.1 Titel van de opleiding:
Elektromechanische technicus voor elektrische voertuigen en laadstations

2.2 Technisch gebied:
Het technisch gebied dat de basis vormt, betreft de uitvoering van diagnose‐, onderhouds‐ en
reparatiewerkzaamheden aan de hoofdcomponenten van elektrische voertuigen (EV's) en
laadstations (LS).

2.3 Belangrijkste doelstellingen:
Dit professionele profiel is bedoeld ter garantie van de competentie en het vermogen om
diagnose‐, onderhouds‐, service‐ en reparatiewerkzaamheden aan elektrische voertuigen en
aan de laadstations voor elektrische voertuigen uit te voeren. Hiertoe behoren het monteren
van accessoires en transformaties op het gebied van elektriciteit‐elektronica, informatica,
mechanica en hydraulica in de sector voor elektrische auto's, overeenkomstig vastgestelde
procedures en tijdspaden, waarbij wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de kwaliteit, de
veiligheid en het milieu.
Dit professionele profiel wordt zo opgesteld dat ze voldoet aan niveau 4 van het EQF‐
raamwerk voor beroepsopleidingen. Impliciet resultaat hiervan is de garantie dat de
resulterende algemene en specifieke competenties gericht zijn op de twee belangrijkste
doelen van het EQF, te weten:



Het stimuleren van de mobiliteit van burgers tussen verschillende landen
Het toegang bieden tot een levenslange leerervaring

De leerdoelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:




Het verkrijgen van de kennis en technische vaardigheden en bestuursvaardigheden
met betrekking tot de hoofdlijnen van de opleiding.
Het verkrijgen van competitieve voordelen om te slagen op de arbeidsmarkt, die
voortdurend vraagt om in toenemende mate gekwalificeerde technische professionals.
Het verkrijgen van transversale vaardigheden die integratie in bestaande werkgroepen
mogelijk maken, waarbij de verschillende groepsrollen gekend en gerespecteerd
worden.

Het professionele profiel wordt vervolgens, overeenkomstig het Europees
kwalificatieraamwerk, gedefinieerd in termen van leeropbrengsten als descriptoren van wat de
student bereikt bij het voltooien van het leerproces. De leeropbrengsten geven aan wat van
het individu verwacht wordt met betrekking tot kennis, begrip (vaardigheden) en handelen
(competenties). Hierbij worden respectievelijk de cognitieve, psychomotorische en affectieve
domeinen van educatieve activiteiten en opleidingsactiviteiten getackeld.
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3 Instroomprofiel en voorwaarden voor studenten
Gezien de onderwijsmethode waarbij aanwezigheid niet vereist is (inclusief het totale aantal
uren die de student maakt), wordt hierna een algemene kwalificatie voor technicus op het
gebied van elektromechanica voor (niet‐elektrische of conventionele) auto's (EQF‐niveau #3)
beschouwd als de voorwaarde voor deelname aan het in ELEVTRA ontwikkelde programma.
Na het voltooien van de eenheden en modules doen zich twee mogelijkheden voor, waarbij
alternatieve instroommogelijkheden worden overwogen:
1. ‐ Het is mogelijk om het instroomprofiel uit te breiden voor andere gerelateerde diploma's
(waarbij aanvullende modules worden gespecificeerd)
2. ‐ Het is mogelijk om een instroomexamen op te stellen teneinde vast te stellen of de
potentiële student over de benodigde eerder verkregen competenties beschikt om de
opleiding op juiste wijze te volgen (voor het geval de kandidaat niet over een officieel diploma
beschikt maar werkervaring in de betreffende onderwerpen heeft).
Het ELEVTRA‐samenwerkingsverband raadt in eerste instantie aan om mogelijkheid 1 open te
laten voor toekomstige projectontwikkelingen en om mogelijkheid 2 open te houden voor een
latere projectfase.
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4 Reeks van toegankelijke beroepen voor eigenaar van het
certificaat
De gediplomeerde is werkzaam in het middenmanagement van het werkveld voor het
uitvoeren van diagnose‐, onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden aan hoofdcomponenten
van elektrische voertuigen en laadstations. Het diploma biedt competenties voor de volgende
gebieden:






Het uitvoeren van diagnose‐, onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden aan
elektrische voertuigen
Technische inspectie van elektrische voertuigen en laadstations
Het produceren van elektrische voertuigen en laadstations
Het uitvoeren van onderhoud aan elektrische voertuigen en laadstations
Het uitvoeren van werkzaamheden aan technische bedieningsstations en laadstations
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5 Basiskennis
Binnen het EQF verwijst "kennis" naar de opbrengst van de assimilatie van informatie middels
leeractiviteiten. Kennis vormt het geheel van feiten, principes, theorieën en oefeningen die
gerelateerd zijn aan het werk‐ of onderzoeksveld. In de context van het Europees
kwalificatieraamwerk wordt "kennis" beschreven als zijnde theoretisch en/of feitelijk.
De relevante kennis voor EQF‐niveau 4 wordt beschreven als feitelijke en theoretische kennis
in brede contexten binnen een werk‐ of onderzoeksveld, in dit geval het uitvoeren van
diagnose‐, onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden elektrische voertuigen en laadstations.
De volgende vermeldingen maken de leeropbrengst op het gebied van kennis duidelijk:


Het vaststellen en definiëren van de algemene concepten van elektriciteit, mechanica,
elektromechanica en elektronica, inclusief de grondbeginselen van elektrische
motoren, elektromechanische parameters en groottes.



Het herkennen van de architectuur van elektrische voertuigen en definiëren van
enkele concepten, zoals het eenvoudig vervangen van verbrandingsmotoren door
elektrische motoren, de geoptimaliseerde versnellingsbak voor elektrische motoren,
motornaven, motoren in wielen, enz.



Het beschrijven van de componenten van het tractiesysteem, zoals elektrische
motoren, elektronische aandrijfsystemen, transmissie, ophanging en besturing.



Het beschrijven van de componenten van de opslagsystemen, zoals accu's,
brandstofcellen, ultracondensators, vliegwielen en de oplaadaansluiting.



Het beschrijven van de sensors, de regel‐ en toezichteenheid en de aangesloten
systemen.



Het kennen van de toepasselijke veiligheidsnormen en ‐regels.



Het herkennen van de veiligheidsproblemen, zoals specifieke problemen met
betrekking

tot

gereedschap

en

apparatuur;

kwesties

met

betrekking

tot

elektromechanische metingen en veiligheid van diagnose‐ en reparatie‐instrumenten;
persoonlijke beschermingsmiddelen en ‐systemen; situaties waarin sprake is van
hoogspanning; snel draaiende onderdelen en gevaarlijke stoffen.


Het herkennen van problemen met betrekking tot veilig werken, zoals elektrische
vergrendelingen, automatische ontlading van kabels, persoonlijke bescherming tegen
elektrische schokken en ventilatievergrendelingen.



Het herkennen van problemen met betrekking tot veiligheidsonderhoud, ‐diagnose en
‐reparatie, zoals specifieke problemen met betrekking tot gereedschappen en
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apparatuur en kwesties met betrekking tot elektromechanische metingen en veiligheid
van diagnose‐ en reparatie‐instrumenten.


Het kennen van specifieke protocollen voor preventieve en correctieve acties.



Het herkennen en definiëren van de algemene concepten voor het proces en de
infrastructuur voor het opladen van een auto, zoals een oplaadsysteem voor
elektrische

voertuigen,

voedingsapparatuur

voor

elektrische

voertuigen

en

persoonlijke beschermingssystemen voor voedingscircuits voor elektrische voertuigen.


Het beschrijven van de componenten, werkingsprincipes en hoofdfuncties van het
laadstation.



Het beschrijven van de laadniveaus van het laadstation en vaststellen van de
parameters voor elektriciteit en tijd.



Het benoemen en definiëren van de verschillende draadloze oplaadsystemen.



Het begrijpen van de pijlers van zakelijk en intern ondernemerschap.



Het herkennen en definiëren van de basisbeginselen van technisch en economisch
beheer in bedrijven, inclusief het ondernemingsplan en de grondbeginselen van
functies en relaties binnen het bedrijf.



Het kennen van het mechanisme van de arbeidsmarkt, alsook de regels en normen.
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6 Vaardigheden
"Vaardigheden" verwijzen naar het vermogen om kennis toe te passen en te gebruiken voor
het voltooien van taken en het oplossen van problemen. In de context van het Europees
kwalificatieraamwerk worden "vaardigheden" beschreven als cognitief (waarbij sprake is van
logisch, intuïtief en creatief denken) of praktisch (waarbij sprake is van handmatige
behendigheid en het gebruik van methoden, materialen, gereedschappen en instrumenten).
Op EQF‐niveau 4 worden "vaardigheden" gedefinieerd als een reeks cognitieve en praktische
vaardigheden die nodig zijn om oplossingen voor specifieke problemen in een werk‐ of
onderzoeksveld te genereren. In dit geval betreft het technische gebied het uitvoeren van
diagnose‐, onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden aan elektrische voertuigen en
laadstations.
De algemene en specifieke vaardigheden zijn respectievelijk als volgt vastgesteld:

6.1 Algemene vaardigheden
GS‐1.‐

Informatie beheren: zoeken, analyseren en in overeenstemming brengen van
specifieke technische informatie.
GS‐2.‐ Het assimileren en communiceren van technische informatie, gegevens en
procedures.
GS‐3.‐ Het plannen en organiseren van werkzaamheden.
GS‐4.‐ Het verwerven van vaardigheden met betrekking tot teamwerk, het herkennen
van verschillende rollen binnen een groep en het op een andere wijze organiseren
van onderzoeksteams.
GS‐5.‐ Het betrokken zijn op de kwaliteit en de motivatie om doelen te bereiken.
GS‐6.‐ Het verwerven van vaardigheden met betrekking tot kritisch redeneren, besluiten
nemen en leiding geven.
GS‐7.‐ Het betrokken zijn op het zelf leren en een leven lang leren.
GS‐8.‐ Het verwerven van taalvaardigheden.
GS‐9.‐ Het verwerven van vaardigheden met betrekking tot kritisch redeneren, het
nemen van besluiten en het vormen van een oordeel op basis van informatie,
waarbij sprake is van reflectie op maatschappelijke en ethische
verantwoordelijkheden van professionele activiteiten.
GS‐10.‐ Het werken met een pc en andere informatie‐ en communicatiemiddelen.

6.2 Specifieke vaardigheden
SS‐1.‐

SS‐2.‐

Het gebruik van algemene en specifieke gereedschappen, instrumenten en meet‐
en beheerapparatuur voor diagnose en controle van het elektrische voertuig
en/of het laadstation.
Het kiezen van de machines, gereedschappen en veiligheidsinstrumenten,
bronnen en procedures die nodig zijn om onderhoudsprocessen aan elektrische
voertuigen en laadstations uit te voeren.
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SS‐3.‐
SS‐4.‐

SS‐5.‐

SS‐6.‐

SS‐7.‐

SS‐8.‐

SS‐9.‐

SS‐10.‐

SS‐11.‐
SS‐12.‐
SS‐13.‐
SS‐14.‐

SS‐15.‐

Het analyseren en op kritische wijze nemen van beslissingen op basis van de
informatie die over gereedschappen, sensors en meetapparatuur beschikbaar is.
Het demonteren, monteren en vervangen van de verschillende componenten en
onderdelen van mechanische systemen, elektrische machines, stroomcircuits,
elektronische circuits en elektrische apparaten voor energieopslag.
Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden (aanpassen en/of vervangen)
aan de verschillende subsystemen en componenten van het elektrische voertuig,
zoals de tractie‐, laad‐ en hulpsystemen (transmissie, ophanging, besturing,
verlichting, remmen, aangesloten systemen).
Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden (aanpassen en/of vervangen)
aan de verschillende subsystemen en componenten van het laadstation, zoals de
ingang
en
stekkers,
ventilatie,
het
kabelbeheersysteem,
beschermingsmechanismen, communicatieaansluitingen, enz.
Het lokaliseren van storingen in de verschillende subsystemen en componenten
van het elektrische voertuig, zoals de tractie‐, laad‐ en hulpsystemen (transmissie,
ophanging, besturing, verlichting, remmen, aangesloten systemen, enz.).
Het lokaliseren van storingen in de verschillende subsystemen en componenten
van het laadstation, zoals de ingang en stekkers, ventilatie, het
kabelbeheersysteem, beschermingsmechanismen, communicatieaansluitingen,
enz.
Het repareren van de verschillende subsystemen en componenten van het
elektrische voertuig, zoals de tractie‐, laad‐ en hulpsystemen (transmissie,
ophanging, besturing, verlichting, remmen, aangesloten systemen, enz.) met
behulp van door de fabrikanten voorgeschreven technieken.
Het repareren van de verschillende subsystemen en componenten van het
laadstation, zoals de ingang en stekkers, ventilatie, het kabelbeheersysteem,
beschermingsmechanismen, communicatieaansluitingen, enz.
Het
uitvoeren
van
onderhoudswerkzaamheden,
behandelingen,
vulwerkzaamheden en vervangingen aan/voor verbruiksartikelen.
Het uitvoeren van de verplichte inspecties tijdens en na de garantieperiode.
Het uitvoeren van de nodige berekeningen, planningen en rapportages voor
diagnose‐, onderhouds‐, afstellings‐ en reparatiewerkzaamheden.
Het begrijpen van de juiste documentatie met betrekking tot de technologie en
service, alsook de handleidingen voor een bepaald merk en voertuig of bepaald
soort laadstation.
Het beoordelen van de risico's van het gebruik van elektromechanische systemen,
waarbij de noodzaak van veiligheidsonderdelen, beschermingsmechanismen en
signalering gekend wordt.
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7 Competenties
In het EQF‐referentieraamwerk verwijst "competentie" naar het bewezen vermogen om
kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale en/of methodologische vermogens in werk‐ of
onderzoekssituaties en in professionele en persoonlijke ontwikkelingssituaties te gebruiken. In
de context van het Europees kwalificatieraamwerk wordt "competentie" beschreven in termen
van verantwoordelijkheid en autonomie.
Op basis van het geselecteerde instroomprofiel kunnen alle competenties die gerelateerd zijn
aan elektromechanica in standaard auto's beschouwd worden als zijnde behandeld tijdens
eerdere opleidingen van de studenten. Deze onderwerpen bevatten de inhoud met betrekking
tot verbrandingsmotoren, mechanische transmissie, ophanging, aangesloten systemen,
volledige storingsdetectie in standaardvoertuigen, het nameten van standaardvoertuigen,
reparatieprocedures voor standaardvoertuigen, veiligheids‐ en milieuonderwerpen met
betrekking tot standaardvoertuigen, enz. De oorspronkelijke competenties zijn derhalve
voorzien van een extra code, elk met de volgende betekenis:
VOLLEDIG BEHANDELD (FC): Deze competentie is volledig behandeld in de voorwaarde voor
het instroomprofiel (dient in ogenschouw genomen te worden wanneer er extra modules voor
het instroomprofiel zijn geselecteerd).
BEHANDELD VOOR CONVENTIONELE VOERTUIGEN (CCV): Deze competentie heeft alleen
betrekking op de specifieke inhoud voor elektrische voertuigen of laadstations.
NIET BEHANDELD (NC) De competentie dient volledig behandeld te worden door de inhoud
die door ELEVTRA wordt ontwikkeld.
De Competenties worden op EQF‐niveau 4 beschreven als:



het uitoefenen van zelfmanagement binnen de kaders van werk of studie, gewoonlijk
voorspelbaar maar onderhevig aan wijzigingen (NC)
het toezicht houden op de routinewerkzaamheden van anderen, nemen van
verantwoordelijkheid voor de beoordeling en verbetering van werk‐ of
onderzoeksactiviteiten (NC)

De algemene en specifieke competenties zijn respectievelijk als volgt vastgesteld:

7.1 Algemene competenties
7.1.1 Transversaal
GC‐1.‐ Het uitoefenen van zelfmanagement binnen de kaders van werk of studie,
gewoonlijk voorspelbaar maar onderhevig aan wijzigingen (op basis van EQF‐
niveau 4); (NC)
GC‐2.‐ Het toezicht houden op de routinewerkzaamheden van anderen, nemen van
verantwoordelijkheid voor de beoordeling en verbetering van werk‐ of
onderzoeksactiviteiten (op basis van EQF‐niveau 4); (NC)
10
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GC‐3.‐
GC‐4.‐

GC‐5.‐

GC‐6.‐

GC‐7.‐
GC‐8.‐

Het bekend te zijn met de verschillende leermethoden, het goed gebruiken van
informatiebronnen, het tonen van functionele geletterdheid; (NC)
Het werken met de middelen van de informatie‐ en communicatietechnologie,
het gepaste gebruiken van informatiebronnen, het effectief verwerken van
informatie; (FC)
Het begrijpen van opdrachten of het in staat zijn om de kernen van problemen
vast te stellen, variabele oplossingen aan te wenden; het in staat te zijn om zowel
onafhankelijk als in een team te werken; (NC)
Het verbaal en schriftelijk formuleren van visies en houdingen, het op basisniveau
communiceren in één vreemde taal, het gemotiveerd zijn om de eigen
taalvaardigheden te vergroten; (NC)
Het gebruiken van basale wiskundige en natuur‐ en scheikundige principes
wanneer dit in de dagelijkse situatie nodig is; (NC)
Het omgaan met veranderende socio‐economische omstandigheden, het
financieel geletterd zijn; (FC)

7.1.2 Management
GC‐9.‐ Het zich bewust te zijn van de mechanismen op de arbeidsmarkt en van de relatie
tussen werkgevers en werknemers, het verantwoord handelen inzake
carrièrebesluiten, het belang kennen van een leven lang leren; (NC)
GC‐10.‐ Het aanpassen aan verschillende taken en werksituaties als gevolg van nieuwe
technologische en organisatorische wijzigingen in productieprocessen. (NC)
GC‐11.‐ Het overeenkomstig actuele wetgeving uitoefenen van rechten en voldoen aan
verplichtingen op grond van relaties in de werkomgeving. (NC)
GC‐12.‐ Het beheersen van de carrière, kijken naar arbeidskansen, zichzelf ontwikkelen en
leren. (NC)
GC‐13.‐ Het voldoen aan de doelstellingen van het bedrijf, samenwerken met het team en
handelen overeenkomstig de principes van verantwoordelijkheid en tolerantie.
(NC)
GC‐14.‐ Het ondersteunen van waarden uit lokale, nationale, Europese en wereldwijde
culturen en het erkennen van de waarde van het leven; (FC)
7.1.3 Veiligheid en regelgeving
GC‐15.‐ Het uitoefenen van de basisbeginselen van de bescherming van gezondheid,
beroepsmatige veiligheid en brandpreventie en veiligheid overeenkomstig de
normen en regelgeving; (CCV)
GC‐16.‐ Het naleven van regelgeving en voorschriften in het veld. (CCV)
GC‐17.‐ Het op een milieubewuste wijze en overeenkomstig strategieën voor
duurzaamheid handelen; (CCV)
7.1.4 Extra algemene competenties
GC‐18.‐ Het verifiëren van de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden en
vergelijken van de prestaties overeenkomstig de opgestelde kwaliteitsnormen
(algemeen) (CCV)
11
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7.2 Specifieke competenties
7.2.1 Technisch
SC‐1.‐
Het selecteren en gebruiken van de juiste documentatie met betrekking tot de
technologie en service, alsook de handleidingen voor een bepaald merk en
voertuig of bepaald soort laadstation; (CCV)
SC‐2.‐
Het selecteren van meetmethodes, meetapparaten en diagnoseapparatuur en ‐
middelen voor het vaststellen van de technische staat van voertuigen en
laadstations; (CCV)
SC‐3.‐
Het selecteren van technologische methoden voor het meten, diagnosticeren,
beheren en functioneel testen van gemonteerde mechanismen en apparatuur,
voor het juiste onderhoud aan elektrische voertuigen en laadstations; (CCV)
SC‐4.‐
Het uitvoeren van metingen teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden te beoordelen en het vergelijken hiervan met de door de auto‐
/laadstationfabrikant opgestelde parameters; (CCV)
SC‐5.‐
Het analyseren van de door het diagnoseteam verstrekte informatie en het
vergelijken ervan met de door de fabrikant verstrekte specificaties teneinde het
onderhouds‐ en reparatieproces te bepalen. (CCV)
SC‐6.‐
Het interpreteren van de informatie en, in het algemeen, alle symbolen op de
meetapparatuur en in de technische gegevensbladen, voorschriften en regels die
aan de diagnose‐, onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden zijn gerelateerd
teneinde het meest gepaste reparatieproces te kiezen. (CCV)
SC‐7.‐
Het analyseren van de werking van elektronische regeleenheden en de door hen
verstrekte informatie, zorgen dat gegevens geüpload, gedownload en gereset
worden teneinde nuttige informatie voor de diagnose‐, onderhouds‐ en
reparatiewerkzaamheden te verkrijgen. (NC)
SC‐8.‐
Het implementeren van de relevante wetten met betrekking tot elektrische en
elektronische circuits in de berekening en vaststelling van elektrisch‐elektronische
circuits
teneinde
reparatie‐
en
montagewerkzaamheden
aan
voertuigen/laadstations uit te voeren. (NC)
SC‐9.‐
Het meten en diagnosticeren van de technische staat van elektrische voertuigen
en laadstations; (NC)
SC‐10.‐ Het vaststellen van de noodzaak en omvang van de reparaties aan voertuigen en
selecteren van de beoordelingsmethode en de aflevering van het voertuig; (CCV)
SC‐11.‐ Het vaststellen van de noodzaak en omvang van de reparaties aan laadstations en
selecteren van de beoordelingsmethode; (CCV)
SC‐12.‐ Het met behulp van standaard meters en speciale meters, meetinstrumenten en
diagnostische apparaten vaststellen van storingen in voertuigen en in de
individuele eenheden en elementen; (CCV)
SC‐13.‐ Het met behulp van standaard meters en speciale meters, meetinstrumenten en
diagnostische apparaten vaststellen van storingen in laadstations en in de
individuele eenheden en elementen; (NC)
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SC‐14.‐ Het in staat zijn om tekeningen te maken en om de benodigde berekeningen voor
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden te maken (NC)
SC‐15.‐ Het uitvoeren van de montage, installatie, reparatie en aanpassing van elektrische
voertuigen; (NC)
SC‐16.‐ Het uitvoeren van de montage, installatie, reparatie en aanpassing van
laadstations; (NC)
SC‐17.‐ Het kiezen van de juiste basale elektrische, elektronische en mechanische
componenten,
kinematische
mechanismen
en
vloeistofmechanismen,
aangesloten systemen, algemene en specifieke montagegereedschappen,
elektrische handgereedschappen, machines en apparatuur, transport‐ en
machines en andere hulpmiddelen; (CCV)
SC‐18.‐ Het monteren en demonteren van verbindingen, onderdelen voor het overdragen
van bewegingen en krachten, verhoudingen, mechanismen en apparatuur,
inclusief het controleren van de vorm, omvang, wederzijdse huisvesting van
onderdelen, componenten en de mate van speling; (CCV)
SC‐19.‐ Het uitvoeren van routinematige en middelernstige voertuigreparaties door
middel van het vervangen, repareren en wijzigen van onderdelen, het aanpassen
en instellen van de vereiste parameters, inclusief de beoordeling van functionele
eenheden en machines, en het ten slotte uitvoeren van testritten voor de
gerepareerde voertuigen; (CCV)
SC‐20.‐ Het uitvoeren van routinematige en middelernstige reparaties aan de laadstations
door middel van het vervangen, repareren en wijzigen van onderdelen, het
aanpassen en instellen van de vereiste parameters, inclusief de beoordeling van
functionele eenheden en machines, en het ten slotte testen van de gerepareerde
systemen; (NC)
SC‐21.‐ Het uitwerken van documentatie met betrekking tot de ontvangst van het
voertuig voor het uitvoeren van reparaties en het aanbieden van het
gerepareerde voertuig aan de klant; (NC)
SC‐22.‐ Het gebruiken van de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen voor het uitvoeren
van onderhouds‐, diagnose‐ en reparatiewerkzaamheden aan het elektrische
voertuig of het laadstation, daarbij rekening houdend met de regelgeving en
normen. (NC)
7.2.2 Bedrijfsbeheer
SC‐23.‐ Het herkennen van de zakelijke kansen en identificeren en analyseren van vragen
uit de markt teneinde een kleine werkplaats te beheren; (NC)
SC‐24.‐ Het analyseren en beschrijven van de procedures ter preventie van beroeps‐ en
milieurisico's en noteren van de acties die in bepaalde gevallen ondernomen
moeten worden teneinde te handelen overeenkomstig gestandaardiseerde regels.
(NC)
SC‐25.‐ Het herkennen van de rechten en verplichtingen als actieve maatschappelijke
burger en het analyseren van het juridische kader dat van toepassing is op
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maatschappelijke omstandigheden en werkomstandigheden teneinde als
democratische burgers te handelen. (NC)
SC‐26.‐ Het herkennen en beoordelen van onvoorziene omstandigheden en het
vaststellen van de oorzaken ervan en het beschrijven van de correctieve acties die
nodig zijn teneinde de aan hun werkzaamheden gerelateerde problemen op te
lossen (FC)
SC‐27.‐ Het overeenkomstig de wettelijke bepalingen implementeren van procedures ter
preventie van beroepsmatige risico's, alsook milieubescherming (NC)
SC‐28.‐ Het realiseren van effectieve signalering in de werkruimte, daarbij rekening
houdend met regelgeving en normen (CCV)
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