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De uitdaging
Ondanks vele jaren van focus op mobiliteit van 
studenten in beroepsonderwijs en -opleidin-
gen, is het nog steeds moeilijk om het aantal 
studenten te verhogen dat naar het buitenland 
gaat als onderdeel van hun beroepsopleiding. 
Hiervoor zijn vele verklaringen. Eén ervan is dat 
beroepsopleidingen en docenten het moeilijk 
vinden om duurzame en betrouwbare netwerk-
en op te bouwen met andere beroepsopleidin-
gen. Netwerken die jaar na jaar voortduren en 
een solide basis vormen voor studentmobiliteit 
en accreditatie van de behaalde resultaten 
van een mobiliteit. Het lijkt moeilijk te zijn 
voor beroepsopleidingen en docenten om de 
verschillende nationale programma’s en de 
verschillende niveaus te doorzien en de inhoud, 
de methodes en evaluatiesystemen in andere 
landen te begrijpen. Kort gezegd is het moeilijk 

voor Europese beroepsopledingen en docent-
en om elkaars onderwijssystemen, compe-
tentiegebieden en leerdoelen te doorzien. Het 
is daardoor ook moeilijk om de prestaties en 
resultaten te accrediteren die een student moet 
hebben na een internationale activiteit. Het 
AutoMOVET-project wil dit probleem aanpa-
kken en richt zich op het beroepsonderwijspro-
gramma autotechniek (monteur). Het project 
is een overgangsproject dat voortbouwt op 
de ervaringen opgedaan bij de twee prijswin-
nende ECVET-projecten MOVET en MOVET II. 
EU-projekter, MOVET I og MOVET II.

Het resultaat 
Het AutoMOVET-project zal het boven bes-
chreven probleem aanpakken door te proberen 
om de beroepsonderwijsprogramma’s van 
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de zes partnerlanden te vergelijken binnen 
het automotive-onderwijs met inspiratie van 
de resultaten van de MOVET-projecten. Het 
project zal een voorbeeld zijn voor het starten 
van het moeilijke proces van vergelijken van 
programma’s wat betreft niveaus, inhouds-
gebieden, competentiedoelen/leerdoelen en 
prestatiestandaarden. Dit proces zal resulteren 
in een AutoMOVET-overzicht, een voorbeeld 
van een gezamenlijke referentie voor automo-
tive voor partnerlanden gebaseerd op het EQF 
(Europees kwalifi catieraamwerk). Het doel 
van het AutoMOVET-project is ook om een 
voorbeeld te geven van het opbouwen van een 
gezamenlijke terminologie voor het vergeli-
jken van het automotive-onderwijs in de zes 
landen. Dit zal resulteren in een gezamenlijke 
competentiematrix die competentiegebieden, 
voortgangsniveaus en inhoudsgebieden dekt 
van het automotive-onderwijs in alle partner-
landen. Het doel is dat deze competentiematrix 

gebruikt kan worden als gids en inspiratie voor 
andere beroepsopleidingen en netwerken om 
eenheden van leerresultaten en internationale 
modules voor mobiliteit te beschrijven.
Als gevolg van het maken van een gezamen-
lijke competentiematrix en taxonomietabel, zal 
het AutoMOVET-project zes automotivemodules 
beschrijven op basis van de competentiematrix. 
De modules zullen in de laatste fase van het 
project getest worden waar een aantal student-
en uit alle partnerlanden een module zal kiezen 
in een ander land en naar het buitenland gaat 
om de module te testen en praktijkervaring in 
een bedrijf op te doen.
De pilot van de modules zal de kwaliteit testen 
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van de module-omschrijvingen, de compe-
tentiematrix en het accreditatieproces en zo de 
principes van het ECVET-systeem testen. 

Doel
Beroepsopleidingen en docenten die werken in 
automotiveprogramma’s richtlijnen en inspiratie 
geven voor het bouwen van betrouwbare en 
duurzame netwerken met andere Europese 
beroepsopleidingen. Een voorbeeld geven van 
het vergelijken van onderwijsprogramma’s en 
het accrediteren van mobiliteitsactiviteiten in 
andere landen.

Doelgroep
Beroepsopleidingen en docenten in het auto-
motive-onderwijs in Europa. De resultaten van 
het project kunnen ook naar andere beroeps-
gebieden overgedragen worden.

Verwachte resultaten  
• Een overzicht van het automotive-onderwijs van 

elk partnerland gebaseerd op het EQF-systeem

• Een competentiematrix met competenties, 
niveaus en inhoudsgebieden van het automo-
tive-onderwijs (monteur).

• Een taxonomietabel

• Zes automotivemodules

• Sjabloon voor moduleomschrijvingen geba-
seerd op de competentiematrix

• Sjabloon voor modulecertificaat

• Evaluatie van de pilot met de zes mobilite-
itsmodules

• Proceshandleiding - opbouwen van 
betrouwbare netwerken en vergelijken van 
onderwijs

• Een website www.automovet.eu

• Een Facebook-groep Automovet



6

Gebruiksaanwijzing: Competentie- en inhoudsgebieden 
Elk land heeft zijn eigen onderwijsmodel en 
eigen manier van beschrijven van kwalificatie 
en niveaus. De competentiematrix autotechniek 
(CMCM, car mechanics competence matrix) is 
een raster dat ons helpt bij het vergelijken van 
de inhoud en het niveau van competentie en is 
daarom een tool voor een referentietaal voor 
het automotive-onderwijs. De CMCM is ver-
deeld in 4 verschillende competentiegebieden 
en 3 stappen van competentie. Dit overzicht 
vormt de eerste stap van de CMCM-beschrijv-
ingstool. Hier kunt u de vier belangrijkste com-

petentiegebieden vinden voor een automonteur: 
Onderhoud en inspectie, Diagnose en foutop-
sporing, Reparatie en Vernieuwen. U kunt ook 
de belangrijkste onderwerpgebieden vinden die 
gelijk zijn voor de meeste automotive-onderwi-
jsprogramma’s in Europa in het beroepsopleid-
ingssysteem. Er kunnen nationale verschillen 
zijn in de variatie van de onderwezen onderw-
erpgebieden en daarom bevat deze lijst alleen 
de gebieden die met een bepaalde mate van 
zekerheid overeenkomen voor alle beroep-
sopleidingsprogramma’s in Europa.

Module Title:

Competence areas

Steps of competence
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Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safeff ty and comfoff rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safeff ty

Appendix: Module and Car Mechanics Competence MatrixCompetentie- en inhoudsgebieden

Competentiegebieden	  

Competentiestappen	  
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Onderhoud,	  inspectie	  en	  service	   ☐	   ☐	   ☐	  
Diagnose	  en	  foutopsporing	   ☐	   ☐	   ☐	  
Reparatie	   ☐	   ☐	   ☐	  
Vervanging	   ☐	   ☐	   ☐	  

Algemene	  inhoudsgebieden	  
Motor	   ☐	  
Remmen	   ☐	  
Besturing	  en	  wielophanging	   ☐	  
Aandrijving	   ☐	  
Veiligheid	  en	  comfort	   ☐ 	  
Elektrische	  voorziening	   ☐	  
Elektrische	  systemen	   ☐	  
Speciale	  elektrische	  auto's/systemen	   ☐	  
Carrosserie	  en	  spuiten	  	   ☐	  
Klantenservice	   ☐	  
Gezondheid	  en	  veiligheid	   ☐	  
 
Gebruiksaanwijzing: Competentie- en inhoudsgebieden 
 
Elk land heeft zijn eigen onderwijsmodel en eigen manier van beschrijven 
van kwalificatie en niveaus. De competentiematrix autotechniek (CMCM, car 
mechanics competence matrix) is een raster dat ons helpt bij het 
vergelijken van de inhoud en het niveau van competentie en is daarom een 
tool voor een referentietaal voor het automotive-onderwijs. De CMCM is 
verdeeld in 4 verschillende competentiegebieden en 3 stappen van 
competentie. Dit overzicht vormt de eerste stap van de CMCM-
beschrijvingstool. Hier kunt u de vier belangrijkste competentiegebieden 
vinden voor een automonteur: Onderhoud en inspectie, Diagnose en 
foutopsporing, Reparatie en Vernieuwen. U kunt ook de belangrijkste 
onderwerpgebieden vinden die gelijk zijn voor de meeste automotive-
onderwijsprogramma's in Europa in het beroepsopleidingssysteem. Er kunnen 
nationale verschillen zijn in de variatie van de onderwezen 
onderwerpgebieden en daarom bevat deze lijst alleen de gebieden die met 
een bepaalde mate van zekerheid overeenkomen voor alle 
beroepsopleidingsprogramma's in Europa. 
 

Competentiematrix	  autotechniek	  
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Module Title:

Competence areas

Steps of competence
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Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safeff ty and comfoff rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safeff ty

Appendix: Module and Car Mechanics Competence Matrix

Onderhoud,	  inspectie	  en	  service	  
	  

Competentiestappen	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  zijn	  om	  ...	  
...	  onder	  toezicht	  
onderhoud	  te	  doen	  
volgens	  producent	  
gerelateerde	  standaarden	  
en	  klantbehoeften.	  
	  	  

...	  onafhankelijk	  
onderhoud	  en	  inspecties	  
te	  doen,	  noodzakelijke	  
extra	  werkzaamheden	  te	  
doen	  en	  deze	  te	  
implementeren	  in	  
normale	  werkprocessen	  
	  	  

...	  reparaties	  te	  plannen,	  
oplossingen	  te	  bedenken	  
en	  uit	  te	  voeren	  zelfs	  in	  
onbekende	  situaties.	  
	  
...	  auto's	  voor	  te	  bereiden	  
op	  veiligheidscontroles	  en	  
naleven	  van	  wettelijke	  
voorschriften.	  

diagnose	  &	  foutopsporing	  
	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  zijn	  om	  ...	  
...	  onder	  toezicht	  
eenvoudige	  fouten	  in	  
elektrische,	  mechanische,	  
hydraulische	  en	  
pneumatische	  systemen	  
vast	  te	  stellen.	  

...	  onafhankelijk	  fouten	  in	  
complexe	  besturings-‐	  en	  
regelsystemen	  te	  
diagnosticeren	  en	  
elimineren.	  
	  	  

...	  uitgebreide	  en	  
complexe	  diagnoses	  en	  
foutopsporingsprocedures	  
op	  netwerksystemen	  te	  
plannen,	  een	  oplossing	  te	  
bedenken	  en	  uit	  te	  
voeren.	  
	  
...	  gegevenscommunicatie	  
te	  analyseren	  tussen	  
besturingssystemen.	  
	  
...	  specialistische	  
testsystemen	  te	  gebruiken	  
voor	  foutopsporing.	  

 
 

Competentiematrix	  autotechniek	  
	  

Reparatie	  
	  

Competentiegebieden	  

Competentiestappen	  
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Onderhoud,	  inspectie	  en	  service	   ☐	   ☐	   ☐	  
Diagnose	  en	  foutopsporing	   ☐	   ☐	   ☐	  
Reparatie	   ☐	   ☐	   ☐	  
Vervanging	   ☐	   ☐	   ☐	  

Algemene	  inhoudsgebieden	  
Motor	   ☐	  
Remmen	   ☐	  
Besturing	  en	  wielophanging	   ☐	  
Aandrijving	   ☐	  
Veiligheid	  en	  comfort	   ☐ 	  
Elektrische	  voorziening	   ☐	  
Elektrische	  systemen	   ☐	  
Speciale	  elektrische	  auto's/systemen	   ☐	  
Carrosserie	  en	  spuiten	  	   ☐	  
Klantenservice	   ☐	  
Gezondheid	  en	  veiligheid	   ☐	  
 
Gebruiksaanwijzing: Competentie- en inhoudsgebieden 
 
Elk land heeft zijn eigen onderwijsmodel en eigen manier van beschrijven 
van kwalificatie en niveaus. De competentiematrix autotechniek (CMCM, car 
mechanics competence matrix) is een raster dat ons helpt bij het 
vergelijken van de inhoud en het niveau van competentie en is daarom een 
tool voor een referentietaal voor het automotive-onderwijs. De CMCM is 
verdeeld in 4 verschillende competentiegebieden en 3 stappen van 
competentie. Dit overzicht vormt de eerste stap van de CMCM-
beschrijvingstool. Hier kunt u de vier belangrijkste competentiegebieden 
vinden voor een automonteur: Onderhoud en inspectie, Diagnose en 
foutopsporing, Reparatie en Vernieuwen. U kunt ook de belangrijkste 
onderwerpgebieden vinden die gelijk zijn voor de meeste automotive-
onderwijsprogramma's in Europa in het beroepsopleidingssysteem. Er kunnen 
nationale verschillen zijn in de variatie van de onderwezen 
onderwerpgebieden en daarom bevat deze lijst alleen de gebieden die met 
een bepaalde mate van zekerheid overeenkomen voor alle 
beroepsopleidingsprogramma's in Europa. 
 

Competentiematrix	  autotechniek	  
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Car Mechanics Competence Matrix (2)

Repair

Steps of competence

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... check disassemble,
change and assemble 
simple devices and systems 
follff owing standard plans.

... evaluate the condition of 
wear parts, make work plans 
and replace/repair parts, 
devices and systems in a 
routine or known situation.

... realize and carry out 
necesarry measurements 
and adjustment tasks.

... diagnose and eliminate 
faults in electrical supply 
systems.

... realize complications 
with memory and starting 
systems

... to provide estimation of 
repair e orts and re ect car 
value aspects.

... repair and/or replace parts
in complex systems.

... repair and/or replace
engine and transmission 
componenets using 
detailed professional ff
knowledge.

Retro t

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... modify and retro t
simple car parts follff owing 
manufactures instructions.

... retro t car parts and 
realize and carry out 
necesarry adjustments
within routine or known 
situations.

... analyze and identify 
customer wishes, plan and 
carry out retro tting and 
adjusting tasks follff owing 
producer instructions and 
statutory norms.

... analyze and evaluate 
consequences of 
modi cations and retro ts.

Onderhoud,	  inspectie	  en	  service	  
	  

Competentiestappen	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  zijn	  om	  ...	  
...	  onder	  toezicht	  
onderhoud	  te	  doen	  
volgens	  producent	  
gerelateerde	  standaarden	  
en	  klantbehoeften.	  
	  	  

...	  onafhankelijk	  
onderhoud	  en	  inspecties	  
te	  doen,	  noodzakelijke	  
extra	  werkzaamheden	  te	  
doen	  en	  deze	  te	  
implementeren	  in	  
normale	  werkprocessen	  
	  	  

...	  reparaties	  te	  plannen,	  
oplossingen	  te	  bedenken	  
en	  uit	  te	  voeren	  zelfs	  in	  
onbekende	  situaties.	  
	  
...	  auto's	  voor	  te	  bereiden	  
op	  veiligheidscontroles	  en	  
naleven	  van	  wettelijke	  
voorschriften.	  

diagnose	  &	  foutopsporing	  
	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  zijn	  om	  ...	  
...	  onder	  toezicht	  
eenvoudige	  fouten	  in	  
elektrische,	  mechanische,	  
hydraulische	  en	  
pneumatische	  systemen	  
vast	  te	  stellen.	  

...	  onafhankelijk	  fouten	  in	  
complexe	  besturings-‐	  en	  
regelsystemen	  te	  
diagnosticeren	  en	  
elimineren.	  
	  	  

...	  uitgebreide	  en	  
complexe	  diagnoses	  en	  
foutopsporingsprocedures	  
op	  netwerksystemen	  te	  
plannen,	  een	  oplossing	  te	  
bedenken	  en	  uit	  te	  
voeren.	  
	  
...	  gegevenscommunicatie	  
te	  analyseren	  tussen	  
besturingssystemen.	  
	  
...	  specialistische	  
testsystemen	  te	  gebruiken	  
voor	  foutopsporing.	  

 
 

Competentiematrix	  autotechniek	  
	  

Reparatie	  
	  

Competentiestappen	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  zijn	  om	  ...	  
...	  eenvoudige	  apparaten	  
en	  systemen	  te	  
controleren,	  demonteren,	  
vervangen	  en	  monteren	  
volgens	  
standaardschema's.	  

...	  de	  conditie	  van	  
versleten	  onderdelen	  te	  
beoordelen,	  
werkschema's	  te	  maken	  
en	  onderdelen,	  apparaten	  
en	  systemen	  te	  
vervangen/repareren	  in	  
een	  routine	  of	  bekende	  
situatie.	  
	  
...	  weten	  welke	  
noodzakelijke	  meet-‐	  en	  
insteltaken	  gedaan	  
moeten	  worden	  en	  ze	  
uitvoeren.	  
	  
...	  fouten	  in	  elektrische	  
voorzieningen	  
diagnosticeren	  en	  
elimineren.	  
	  
...	  problemen	  met	  
geheugen-‐	  en	  
startsystemen	  vast	  te	  
stellen.	  

...	  een	  schatting	  te	  geven	  
van	  reparatietijd	  en	  
waarde-‐aspecten	  van	  de	  
auto	  te	  overwegen.	  
	  
...	  repareren	  of	  vervangen	  
van	  onderdelen	  in	  
complexe	  systemen.	  
	  
…	  motor-‐	  en	  
versnellingscomponenten	  
repareren	  en/of	  
vervangen	  met	  
gedetailleerde	  
professionele	  kennis.	  

Vervangen	  
	  

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  (EQF	  
niveau	  4)	  

De	  student	  zal	  in	  staat	  
zijn	  om	  ...	   	   	  

...	  eenvoudige	  auto-‐
onderdelen	  te	  wijzigen	  en	  
vervangen	  op	  basis	  van	  
instructies	  van	  
fabrikanten.	  

...	  auto-‐onderdelen	  te	  
vervangen	  en	  de	  
noodzakelijke	  
aanpassingen	  bedenken	  
en	  uitvoeren	  zonder	  
routine	  of	  bekende	  
situaties.	  

...	  klantwensen	  te	  
analyseren	  en	  vast	  te	  
stellen,	  vervangings-‐	  en	  
aanpassingstaken	  uit	  te	  
voeren	  volgens	  instructies	  
van	  de	  producent	  en	  
wettelijke	  voorschriften.	  	  
	  
...	  analyseren	  en	  
beoordelen	  van	  de	  
gevolgen	  van	  wijzigingen	  
en	  vervanging.	  

 
 
CMCM – De competentiematrix autotechniek 
 
In het CMCM-raster kunt u een gedetailleerde omschrijving vinden van de 
competentiegebieden. Het systeem werkt met drie verschillende niveaus van 
competentie: beginner, gevorderde, vergevorderde. 
Er is een gedetailleerde omschrijving in het raster van de 
competentieniveaus binnen elk van de vier competentiegebieden. Dit 
overzicht van competentiegebieden en competentieniveaus is bedoeld als 
hulp voor docenten in beroepsopleidingen bij het omschrijven van 
internationale automotivemodules. De CMCM kan gebruikt worden als 
uitgangspunt voor een gezamenlijke taal voor automotivedocenten en -
netwerken in Europa. Het CMCM-raster is het belangrijkste onderdeel van 
een serie tools ontwikkeld door het AutoMOVET-project. Het moet 
samenwerken met Sjabloon voor moduleomschrijving, Evaluatieformulier, 
Evaluatieformulier (sociale vaardigheden), Modulediploma. Alle sjablonen 
kunnen door iedereen vrij gebruikt worden en zijn te vinden op de 
projectwebsite www.automovet.eu. 
 
CMCM en de modulesjabloon 
Het doel van de CMCM is het functioneren als een gezamenlijke tool voor 
het omschrijven van internationale automotive-modules. Het AutoMOVET-
project geeft een sjabloon, vrij te gebruiken voor automotive-docenten, 
waarmee ze een internationale module kunnen ontwikkelen en omschrijven. 
Voor elke module is er een indicatie voor het competentiegebied en niveau 
van competentie dat het meest passend is. Het sjabloon geeft ook de 
mogelijkheid om één of meer onderwerpgebieden te selecteren. Docenten 
kunnen een willekeurig aantal onderwijsgebieden en competentiegebieden 
kiezen voor hun internationale module. De modulesjabloon is zeer flexibel 
en docenten kunnen hun eigen keuze van leerresultaten omschrijven en 
toevoegen gebaseerd op het CMCM-raster en de selectie van 
onderwerpgebieden. De ruggengraat van de modulesjabloon is het CMCM-
omschrijvingssysteem. 
 
Taxonomietermen 
 

Beginner	   Gevorderde	   Vergevorderde	  
Uitvoeren	  van	  eenvoudig	  auto-‐

onderhoud	  en	  andere	  gerelateerde	  taken	  
in	  de	  werkplaats	  of	  de	  klas	  

Hierdoor	  zal	  de	  leerling	  begrip	  
ontwikkelen	  voor	  het	  uitvoeren	  

van	  routine-‐onderhoud,	  
aanpassings-‐	  en	  

De	  leerling	  zal	  begrip	  krijgen	  voor	  
diagnose	  en	  repareren	  van	  een	  

voertuig	  
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CMCM – De competentiematrix autotechniek
In het CMCM-raster kunt u een gedetailleerde 
omschrijving vinden van de competentiege-
bieden. Het systeem werkt met drie verschil-
lende niveaus van competentie: beginner, 
gevorderde, vergevorderde.
Er is een gedetailleerde omschrijving in het 
raster van de competentieniveaus binnen elk 
van de vier competentiegebieden. Dit over-
zicht van competentiegebieden en competen-
tieniveaus is bedoeld als hulp voor docenten 
in beroepsopleidingen bij het omschrijven van 
internationale automotivemodules. De CMCM 
kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een 
gezamenlijke taal voor automotivedocenten 
en -netwerken in Europa. Het CMCM-raster 
is het belangrijkste onderdeel van een serie 
tools ontwikkeld door het AutoMOVET-project. 
Het moet samenwerken met Sjabloon voor 
moduleomschrijving, Evaluatieformulier, Eval-
uatieformulier (sociale vaardigheden), Module-
diploma. Alle sjablonen kunnen door iedereen 
vrij gebruikt worden en zijn te vinden op de 
projectwebsite www.automovet.eu.

CMCM en de modulesjabloon.
Het doel van de CMCM is het functioneren als 
een gezamenlijke tool voor het omschrijven 
van internationale automotive-modules. Het 
AutoMOVET-project geeft een sjabloon, vrij te 
gebruiken voor automotive-docenten, waarmee 
ze een internationale module kunnen ontwik-
kelen en omschrijven. Voor elke module is er 
een indicatie voor het competentiegebied en 
niveau van competentie dat het meest passend 
is. Het sjabloon geeft ook de mogelijkheid om 
één of meer onderwerpgebieden te selecteren. 
Docenten kunnen een willekeurig aantal onder-
wijsgebieden en competentiegebieden kiezen 
voor hun internationale module. De modules-
jabloon is zeer flexibel en docenten kunnen hun 
eigen keuze van leerresultaten omschrijven 
en toevoegen gebaseerd op het CMCM-raster 
en de selectie van onderwerpgebieden. De 
ruggengraat van de modulesjabloon is het 
CMCM-omschrijvingssysteem.
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Taxonomietermen

Het gebruik van taxonomietermen
De taxonomietabel bestaat uit een lijst werk-
woorden, die geclassificeerd zijn op basis van 
de verschillende niveaus van competentie in de 
Competentiematrix autotechniek. De lijst werk-
woorden wordt gebruikt als tool om de leerres-
ultaten te omschrijven van automotive-modules

op een meer eenduidige manier. De lijst werk-
woorden is bedoeld om gebruikt te worden als 
inspiratie maar is niet uitputtend. Andere werk-
woorden kunnen in de omschrijving toegevoegd 
worden.

vervangingsactiviteiten	  als	  
onderdeel	  van	  het	  periodieke	  

onderhoud	  van	  lichte	  
voertuigen	  

• Componentlocatie1	  
• Vaststellen	  	  
• Selecteren	  	  	  
• Vereenvoudigen	  	  
• Herkennen	  
• Visueel	  	  	  
• Ontwikkelen	  	  
• Tonen	  	  
• Aangeven	  
• Eenvoudige	  procedures	  volgen	  	  
• Eenvoudige	  taken	  omschrijven	  	  	  
• Eenvoudige	  

componentidentificatie	  
opsommen	  	  

• Eenvoudige	  taken	  uitvoeren	  	  	  
	  

• Verwijderen	  	  
• Vervangen	  	  
• Eenvoudige	  

diagnosetechnieken	  
toepassen	  

• Eenvoudige	  
componenten	  
vervangen	  	  

• Componenten	  
voorbereiden	  die	  
vervangen	  moeten	  
worden	  	  

• Onderzoeken	  
• Meer	  in	  detail	  de	  

procedures	  
beschrijven	  die	  je	  
uitgevoerd	  hebt.	  	  	  

• Repareren	  
• aanpassen	  	  	  
• Uitleggen	  	  
• Begrijpen	  	  
• Inspecteren	  	  
• Onderzoeken	  	  

• Diagnose	  	  
• Repareren	  	  
• Analyseren	  
• Beoordelen	  	  
• Omschrijven	  	  
• Oplossen	  	  
• Veranderen	  	  
• Omgaan	  met	  complexe	  

fouten	  	  
• Systematische	  

diagnosetechnieken	  
uitleggen	  

• Complexe	  systemen	  
onderzoeken	  	  	  

• Complexe	  systemen	  
voorbereiden	  voor	  
controle.	  
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Partners 
 
 
Contactpersonen 
Land: Litouwen 
Organisatie: Kaunas Technical College  
Naam: Aida Ilona Gruzinskiene  
Telefoon: +370 (37) 31 30 45 
E-mail: aida.gruzinskeiene@gmail.com 
 
Land: Spanje  
Organisatie: San Viator  
Naam: Alfredo Garmendia  
Telefoon: +34 619 788 165 
E-mail: a.garmendia@sanviator.com 
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Partners

Dit project is gefi nancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie [communicatie] geeft alleen de opvattingen van de auteur weer, 
en de Commissie is niet verantwoordelijk voor gebruik van de informatie die hierin 
is opgenomen.

Land: Finland
Organisatie: Savo College 
Naam: Jaana Räsänen
Telefoon: +35 8447853311
Mail: jaana.rasanen@sakky.fi 

Land: Nederland
Organisatie: ID college 
Naam: Bert Schuilingh
Telefoon: +31 6 20 60 78 40
Mail: bschuilingh@idcollege.nl

Contactpersonen
Land: Litouwen
Organisatie: Kaunas Technical College
Naam: Aida Ilona Gruzinskiene
Telefoon: +370 (37) 31 30 45
Mail: aida.gruzinskeiene@gmail.com

Land: Duitsland
Organisatie: Technisch Universität Deutschland 
Naam: Markus Müller
Telefoon: +49 8923335523
Mail: muller@tum.de

Land: Denemarken
Organisatie: SDE (Syddansk Erhvervsskole) 
Naam: Lone Olsen
Telefoon: +45 20672785
Mail: lol@sde.dk

Land: Verenigd Koninkrijk 
Organisatie: Bridgewater College 
Naam: Jon Harding
Telefoon: +44 07725206505
Mail: HARDINGJO@BRIDGWATER.AC.UK

Land: Spanje
Organisatie: San Viator
Naam: Alfredo Garmendia
Telefoon: +34 619 788 165
Mail: a.garmendia@sanviator.com




