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1  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen 
Als  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen ben je de aangewezen persoon om complexe diagnoses te 
stellen. Daarbij werk je nauw samen met de service advies afdeling. Hierdoor heb je direct klantcontact. 
Tijdens dit contact is het belangrijk dat je begrip hebt voor de problemen van de klant. Daarnaast kun je op de 
juiste momenten en op een klantgerichte wijze aangeven wat de verschillen zijn tussen 
producteigenschappen of storingen. Je bent in staat om de klant met de juiste ‘tone of voice’ te bevragen om 
zo de exacte storing in kaart te brengen en te beschrijven.  
 
Om jouw werk goed uit te kunnen voeren, werk je in een werkplaats die is uitgerust met de nieuwste diagnose 
tools en ben je continu online verbonden met diverse technische portalen. Je bent daarbij in staat om snel en 
efficiënt informatie op te zoeken, te structureren en te interpreteren. Als geen ander ben je in staat om hoofd- 
en bijzaken van elkaar te scheiden en tegelijkertijd de focus op het grote geheel te houden.  
 
Als  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen zie je het als een uitdaging om complexe storingen uit te 
diepen en om deze uiteindelijk op te lossen. Hierbij werk je vanuit een vaste procedure waarbij je data 
verzamelt en interpreteert. Je weet dat het interpreteren van data de uiteindelijke sleutel is om de diagnoses 
tot een goed eindresultaat te brengen.  
 
Naast het stellen van complexe diagnose kun je als  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen ook 
complexe en abstracte technieken op klantniveau uitleggen. Je kunt bij de klant aangeven waar het probleem 
zich bevindt en het gewenste reparatie advies uitleggen. Als het een producteigenschap betreft, kun je de 
klant voorzien van de juiste uitleg zodat een producteigenschap wordt omgevormd naar een prettige ervaring. 
Het resultaat is dat de beleving van de klant in positief opzicht groeit.  
 
Door samen met jouw collega’s op een prettige en onderbouwde manier te communiceren bereik je een 
optimale samenwerking en daarnaast de maximale klantbeleving.  
 
Diagnose stellen gaat niet alleen om de oplossing maar vooral om de weg naar de oplossing, de oorzaak en 
de duidelijke uitleg naar de klant. Het resultaat is een tevreden klant en een traceerbare en betaalbare 
diagnose.  
 

1.1  Opbouw van de opleiding 
De opleiding  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen is gekoppeld aan het kwalificatiedossier Voertuigen 
en mobiele werktuigen. TOI Opleidingen biedt deze tweejarige opleiding  Specialist voertuigen en mobiele 
werktuigen met crebonummer 25670 aan in 12 maanden.  
 
De opleiding bestaat uit vijf hoofdonderwerpen:  

- Diagnose; 
- Aandrijfsystemen; 
- Hoogvolt systemen; 
- Electronica, telematica & comfortsystemen; 
- Onderstelsystemen. 
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De onderwerpen zijn onderverdeeld in modules. In totaal bestaat de opleiding uit 10 modules. Iedere module 
is opgebouwd uit de eenheden uit het kwalificatiedossier en bevat de volgende delen; 

• Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden (B1-K1) 
• Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen (B1-K2) 
• Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden (B1-K3) 

 
Daarnaast heeft TOI Opleidingen de stap ‘analyse’ toegevoegd voor extra verdieping.  
De 10 modules zijn onderwerpen waaraan VCT’s, webinars, coachingen en lesdagen aan gekoppeld zijn. De 
10 modules zijn: 

- Motormanagement; 
- Transmissiemanagement; 
- Elektrische aandrijving; 
- Energiemanagement; 
- Netwerken; 
- Connectiviteit; 
- Thermomanagement; 
- Service- en comfortfuncties . 
- Rijassistentie; 
- Onderstelmanagement; 

Bij alle onderwerpen in de afzonderlijke modules maken we steeds verbinding met de leer-werkpraktijk. 
Hiermee keert het gewenste diagnose proces bij ieder onderwerp continu terug. Het diagnose proces maak je 
hiermee steeds meer eigen. Het wordt een vanzelfsprekendheid waardoor er ruimte ontstaat om uw 
concentratie bij de complexe techniek te houden.  
 

1.2  Beschrijving per hoofdonderwerp 
De vijf hoofdonderwerpen behandelen allemaal twee of drie modules. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van de onderwerpen en activiteiten per blok.  
 

1.2.1  Diagnose 
Het blok diagnose is de voorbereidende module van deze opleiding. Hierin wordt er gewerkt aan basiskennis, 
basisvaardigheden, houding en gedrag. Complexe storingen zijn door middel van een strategie op te losse. 
Hierbij komen zaken aan de orde als een klachtomschrijving, een diagnose-interview, een zoekstrategie en 
verslaglegging. Deze competenties en handelingen zijn leerbaar en te trainen. Dit leidt tot een efficiënt storing 
zoeken!  
 
In de module Diagnose word je voorbereid om je te ontwikkelen tot een goede diagnose technicus en wordt 
er antwoord gegeven op onderstaande vragen: 

- Hoe werken sensoren en actuatoren?  
- Op welke manier worden signalen en data verwerkt?  
- Wat is de betekenis van een netwerk?  
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing?  
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op?  
- Hoe voer je een diagnose-interview?  
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om?  
- Hoe maak je een diagnoseverslag?  
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Daarnaast ga je tijdens de virtual classroom sessies en coaching momenten aan de slag met de beginselen 
van elektrische aandrijving en de NEN9140 ‘veilig werken aan e-voertuigen’. 
 

1.2.2 Aandrijfsystemen 
Onder dit onderwerp zitten drie modules. De eerste is motormanagement. Aanscherpende milieu eisen, 
overheidsregelingen en de veranderende klant vragen om doorontwikkeling van bestaande 
motormanagementsystemen en ontwikkelingen van nieuwe systemen. Motormanagement werkt niet ‘stand 
alone’, maar gaat meer en meer de connectie aan met ander managementsystemen in de auto. De 
toenemende complexiteit vraagt om de juiste kennis, vaardigheden en houding van de diagnose technicus. In 
deze module motormanagement komt de huidige stand van de techniek aan de orde en wordt er antwoord 
gegeven op onderstaande vragen. 
 

- Welke motormanagementsystemen zijn doorontwikkeld en welke systemen zijn nieuw? 
- Hoe werken ze? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 
- In deze module motormanagement komt de huidige stand van de techniek aan de orde en wordt er 

antwoord gegeven op bovenstaande vragen. 
 
Ook de module transmissiemanagement hoort bij dit onderwerp. Om ook hier aan de aanscherpende milieu 
eisen te voldoen en de dynamiek van een auto te vergroten worden de transmissiesystemen doorontwikkeld 
of komen er nieuwe transmissiesystemen op de markt. Een transmissiesysteem heeft dan ook een eigen 
managementsysteem met allerlei regelingen, functionaliteiten en is adaptief. In elke situatie wordt de juiste 
versnelling ingeschakeld en wordt het motorkoppel op een efficiënte manier verdeeld over de aangedreven 
assen. 
 
Deze toenemende mate van complexiteit vraagt om de juiste kennis, vaardigheden en houding van de 
diagnose technicus. In deze module transmissiemanagement komt de huidige stand van de techniek aan de 
orde en wordt er antwoord gegeven op onderstaande vragen. 
 

- Welke transmissiemanagementsystemen zijn doorontwikkeld en welke systemen zijn nieuw? 
- Hoe werken ze? 
- Welke regelingen en functionaliteiten heeft een moderne transmissie? 
- Wat betekent een adaptieve transmissie? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 
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1.2.3 Hoogvolt 
Hoogvolt start met de module Elektrische aandrijving. Het aantal auto’s op de weg met een hybride- 
brandstofcel- of volledig elektrische aandrijflijn neemt sterk toe.  Service, reparatie en diagnose aan 
hoogvoltsystemen vragen andere kennis, vaardigheden en certificering van diagnose technici. Vooral het 
veilig werken aan elektrische voertuigen wijkt sterk af van een auto met een traditionele aandrijflijn. 
Elektrische voertuigen hebben afwijkende rijmodussen, vragen een ander rijgedrag en worden vaak aan 
laadpalen gezet, om de hoogvolt batterij te laden. Kennis van het hoogvoltsysteem alleen is niet voldoende, 
ook het laden vraagt om specifieke kennis. 
 
In deze module elektrische aandrijving komt de huidige stand van de techniek aan de orde en wordt er 
antwoord gegeven op onderstaande vragen. 
 

- Hoe is een hoogvoltsysteem opgebouwd? 
- Hoe werkt een hoogvoltsysteem? 
- Op welke manier kun je veilig werken aan een elektrisch voertuig? 
- Hoe schakel je een hoogvoltsysteem manueel spanningsvrij? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klachtomschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 

1.2.4 Elektronica, telematica & comfortsystemen 
Dit blok bestaat uit meerdere modules. De eerste is de module netwerken. De vele regeleenheden in een auto 
communiceren met elkaar via netwerken. De hoeveelheid data en de snelheid in een netwerk neemt sterk toe. 
‘Real-time-geschiktheid’ is essentieel voor moderne systemen zoals rijassistentie en onderstelmanagement. 
Zichtbaar is dan ook een doorontwikkeling op bestaande netwerken en ook implementatie van nieuwe 
netwerken.  
 
Netwerken vragen om specifieke kennis, vaardigheden en houding van een diagnose technicus. In deze 
module netwerken komt de huidige stand van de techniek aan de orde en wordt er antwoord gegeven op 
onderstaande vragen. 
 

- Hoe zijn netwerken opgebouwd? 
- Welke netwerksoorten zijn er? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 
De volgende module is connectiviteit welke een steeds grotere rol gaat spelen in de automobiel. Waarbij de 
auto connect met de inzittenden en personaliseert. De auto connect niet alleen met inzittenden maar is ook 
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online en gaat de verbinding aan met ‘de buitenwereld’. Media, platforms en verbindingen die inmiddels niet 
meer weg te denken zijn. De ontwikkeling hiervan gaat razendsnel, de systemen volgen elkaar in een rap 
tempo op en we zijn er nog niet! 
 
De klantvraag goed begrijpen, de klant van goed onderbouwd advies voorzien en de software up-to-date 
houden vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en houding van de diagnose technicus. Onderstaande 
vragen worden in deze module beantwoord.  
 

- Hoe zijn moderne telematica systemen opgebouwd? 
- Welke mogelijkheden hebben de diverse telematica systemen? 
- Op welke manier houd je de software up-to-date? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe instrueer je een klant? 
- Op welke manier adviseer je een klant? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 
Hierna komt de module thermomanagement. Thermische huishouding van verbrandingsmotoren, interieur en 
hoogvoltsystemen zijn belangrijk voor een goed functioneren van de systemen, hebben invloed op de 
rijveiligheid, vergroten het rendement en leveren een positieve bijdrage aan de uitstoot van een auto. Het is 
ook niet voor niets dat er gesproken wordt van thermomanagement. Het geheel van sensoren, actuatoren en 
regeleenheden omvat veel regelingen en functies. De trend is dan ook dat de complexiteit van 
thermomanagement toeneemt.  Service, reparatie en diagnose aan het thermomanagement vraagt om 
andere kennis, vaardigheden en certificering van diagnose technici. Vooral het werken met verschillende 
koudemiddelen en warmtepomp systemen vraagt extra aandacht. Onderstaande vragen worden 
beantwoord. 
 

- Hoe is een moderne klimaatregeling opgebouwd? 
- Hoe werkt een verwarmingssysteem? 
- Op welke manier kun je veilig werken aan een e-auto? 
- Hoe herken je een warmtepompsysteem? 
- Welke eigenschappen hebben de verschillende koudemiddelen? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 
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Verder hoort bij het blok elektronica, telematica en comfortsystemen de module Service en comfort functies. 
De comfort standaard neemt per automodel toe. Klanten verwachten ook steeds meer service- en comfort 
functies. De rol van een conventionele sleutel is inmiddels uitgebreid met meerdere functies of is vervangen 
door een smartphone. Tegelijkertijd is het beveiligen van een auto en de auto beveiliging up-to-date houden 
een andere uitdaging. Inspelen op de klantvraag, de klant van goed onderbouwd advies voorzien en de 
software up-to-date houden vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en houding van de diagnose 
technicus. 
 

- Hoe is een voertuigbeveiliging systeem opgebouwd? 
- Wat houdt voertuigbeveiliging in? 
- Op welke manier houd je de software up-to-date? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe instrueer je een klant? 
- Op welke manier adviseer je een klant? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 
Als laatste komt de module energiemanagement aan bod. Energiemanagement omhelst een pakket aan 
maatregelen om het rendement van de auto te verhogen en daarmee het brandstofverbruik te verlagen. Bij 
een lager brandstofverbruik is de CO2  uitstoot ook lager waarmee de auto aan de emissie normen kan 
voldoen. Één van de maatregelen is efficiënt omgaan met de elektrische stromen in de auto. Het aantal 
elektrische verbruikers neemt al jaren toe. Het elektrische vermogen wat hiermee gemoeid gaat is via de 
dynamo afkomstig van de verbrandingsmotor. Een aantal maatregelen om dit proces efficiënter te maken is; 
toepassen van een intelligent laadsysteem, ECO start/stop systeem, verbruikersmanagement, 
boordnetmanagement en ruststroommanagement. Hiermee is de complexiteit van het boordnet aanzienlijk 
toegenomen. Verstoring van ruststroom of boordnetfuncties kan gauw leiden tot een complexe diagnose. 
 
Kennis van het boordnet en vaardigheden bezitten zoals schema’s analyseren, metingen verrichten en 
parameters analyseren helpen de diagnose technicus bij het verrichten van diagnoses. Onderstaande vragen 
worden in deze module beantwoord.  
 

- Hoe is het boordnet (12& 48 volt) opgebouwd? 
- Hoe werken elektronische regelingen? 
- Welke geschakelde voedingen zijn er en wat zijn hun functies? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 
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1.2.5 Onderstelsystemen 
Dit blok bestaat ook uit twee modules Onderstellen en Rijassistentie. De klantvraag naar een auto met veel 
rijdynamiek is groot. Mensen willen een auto die comfortabel is, welke zwaar belast kan worden maar 
tegelijkertijd ook een sportief karakter kan laten zien. Dit vraag om een adaptief en regelbaar onderstel. Een 
onderstel is dan ook opgebouwd met een managementsysteem welke bestaat uit een regeleenheid, sensoren 
en actuatoren. De complexiteit van een onderstelmanagement vraagt om de juiste kennis, vaardigheden en 
houding van de diagnose technicus. De volgende vragen worden beantwoord: 
 

- Hoe is een onderstelmanagementsysteem opgebouwd? 
- Hoe werkt een onderstelmanagementsysteem? 
- Welke regelingen en functionaliteiten heeft een onderstelmanagement? 
- Wat betekent een adaptief onderstel? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 
Bij de module rijassistentie gaat het om onder andere om autonoom rijden! De weg ernaar toe is verdeeld in 
5 stappen. We zijn er nog niet, maar hoe ver zijn we dan? 
 
Om autonoom te kunnen rijden is afstandsbepaling, objectherkenning en plaatsbepaling cruciaal. De 
hoeveelheid sensoriek in een modern rijassistentie systeem is best indrukwekkend. Mensen vertrouwen op 
de systemen, het goed functioneren van de rijassistentie is dan ook erg belangrijk. Een taak voor de 
werkplaats om dit systeem goed te servicen, calibreren en diagnosticeren. Het klantvertrouwen en de 
veiligheid maken dat een diagnose technicus de juiste kennis, vaardigheden en houding heeft. Onderstaande 
vragen worden beantwoord.  
 

- Hoe is een rijassistentiesysteem opgebouwd? 
- Hoe werkt een rijassistentiesysteem? 
- Op welke manier service of calibreer je een rijassistentiesysteem? 
- Welke diagnosemogelijkheden zijn er? 
- Hoe stel je een Diagnose op bij een complexe storing? 
- Op welke manier stel je een klacht omschrijving op? 
- Hoe voer je een diagnose-interview? 
- Op welke manier zet je een complexe zoekstrategie om? 
- Hoe maak je een diagnoseverslag? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Beschrijving van onderwerpen 
1.3.1  Diagnose-stellen 
 

Hoofd 
onderwerp Module Lesvorm Leerdoelen Koppeling 

kwalificatie Opbrengst Uren 
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VCT 1  
Functiegericht denken 

De deelnemer kan functioneel denken 
 

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

 

Kennisopbouw 6 

VCT 2 & 3 
Opbouw 

De deelnemer kan het principe van de regelkring benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan de opbouw van elektronische systemen beschrijven 
De deelnemer kan elektronische systemen in een regelkring omzetten 

VCT 4 
Elektrische aandrijving 
 

De deelnemer kent de verschillende configuraties van een BEV, HEV en FCEV.  
De deelnemer kent de functie van de componenten in een e-voertuig.  
De deelnemer kan de verschillende bedrijfsmodi in een e-voertuig beschrijven.  

VCT 5 & 6  
NEN 9140 
 

De deelnemer kent de elektrische gevaren van e-voertuigen.  
De deelnemer kent de grondslag van de NEN9140. 
De deelnemer kent het personeelsbeleid in de NEN9140.  
De deelnemer weet welke PBM’s er nodig zijn bij het werken aan e-voertuigen. 
De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer weet aan welke eisen hulpmiddelen moeten voldoen bij het werken aan e-voertuigen.  
De deelnemer kent de werkprocedures beschreven in de NEN9140.  
De deelnemer weet hoe een e-voertuig spanningsvrij gemaakt kan worden.  
De deelnemer kan de NEN9140 regelgeving toepassen. 
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VCT 7  
Motormanagement 
 

De deelnemer kent de opbouw van een managementsysteem.  
De deelnemer kent de werking van de volgende sensortechnieken: inductief, hall, magneto en piëzo. 
De deelnemer kent de werking van de volgende actuatortechnieken: spoel en piëzo. 

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

 

Kennisopbouw 3 VCT 8 & 9:  
Electronica 
 

De deelnemer kent het verschil tussen stuurelektronica en vermogenselektronica.  
De deelnemer kent de werking van de volgende elektronica componenten: weerstand, spoel, 
condensator, transistor, FET en OPAMP.  
De deelnemer kan de volgende basisschakelingen beschrijven: H-brug, filterschakeling en 
chopperschakeling.  
De deelnemer kent de opbouw van een microcontroller. 

Coaching 1 t/m 8: 
NEN9140, Elektrische 
aandrijving, Management- 
systemen, Elektronica 

De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer kan serieel data loggen.  
De deelnemer kan seriële data analyseren.  
De deelnemer kan een multimeter toepassen.  
De deelnemer kan een stroomtang toepassen.  
De deelnemer kan een oscilloscoop toepassen.  
De deelnemer kan parallel dataloggen.  

 Praktijk 
ervaring 24 

  



 

 

Hoofd 
onderwerp Module Lesvorm Leerdoelen Koppeling 

kwalificatie Opbrengst Uren 

 

 Lesdag 1 & 2 De deelnemer kan een complexe Diagnose op basis van het diagnosestappenplan en de klacht 
analyse ontwikkelen.  
De deelnemer kan een klachtenomschrijving opstellen.  
De deelnemer kan een diagnose-interview voeren.  
De deelnemer kan een complexe zoekstrategie omzetten.  
De deelnemer kan een willekeurig elektronisch systeem omzetten in een regelkring 
De deelnemer kan de diverse werkplaats informatie bronnen gebruiken en toepassen 
De deelnemer kan een diagnoseverslag maken.  
De deelnemer kan de verschillen uitleggen van de verschillende logische schakelaars.  
De deelnemer kan de verschillende logische schakelingen verklaren.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Inzicht, 
kennisopbouw, 
praktijk 
ervaring 

16 

e-trainingen Diagnose-stellen B1-K1 
B1-K2 
 

Kennisopbouw 
- 

Theoretische toets Diagnose 1.  Kennistoetsing - 
Theoretische toets Diagnose 2.   Kennistoetsing - 
Rapportage 1: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio  - 
Rapportage 2: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio - 
Rapportage 3: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio   
Rapportage 4: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio   
Rapportage 5: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio - 
Keuzedeel: Digitale vaardigheden D1-K1 Opdrachten e-

TOI 8 

Totaal:  57 
 
 
  



 

 

1.3.2  Aandrijving 
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VCT 1: 
Thermodynamica 

De deelnemer kent van het verbrandingsproces de rendementen (theoretisch, kwaliteitsgraad, 
mechanisch en totaal rendement).  
De deelnemer kent de vullingsgraadregelingen.   

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

 

Kennisopbouw 6 

VCT 2:  
Benzine 
motormanagement 

De deelnemer kan de opbouw van sensoren en actuatoren benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan de opbouw van direct ingespoten benzinemotoren benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan de diverse regelingen van de direct ingespoten benzinemotoren benoemen 
en beschrijven  

VCT 3: Proces 
uitlaatgas- 
nabehandeling 
benzine 

De deelnemer kent de EURO6 wetgeving (benzine).  
De deelneemr kent de processen in de katalysator, DPF, NOx, en opslag katalysator.  
De deelnemer kent de breedbandlambdasonde.  
De deelnemer kent de werking van de NOx Sensor.   

VCT 4:  
Diesel 
motormanagement  

De deelnemer kan de opbouw van sensoren en actuatoren benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan de opbouw van Direct ingespoten dieselmotoren benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan de diverse regelingen van de direct ingespoten dieselmotoren benoemen en 
beschrijven 

VCT 5:  
Proces uitlaatgas- 
nabehandeling 
diesel 

De deelnemer kent de EURO6 wetgeving (diesel).  
De deelnemer kent de processen in de oxidatiekatalysator, DPF, SCR, EGR.  
De deelnemer kent de werking van Eolys.  
De deelnemer kent de werking van een druksensor, roetsensor en temperatuursensor.     

VCT 6:  
Adaptieve 
transmissie 
regelingen 

De deelnemer kent de startstrategieen.  
De deelnemer kent de strategie van de overbruggingskoppeling.  
De deelnemer kent de regelfuncties van schakelmomenten in laag toerenbereik, 
rendementsregeling, variabele schakelsnelheden, rijbelevingsschakelaar en vooruitkijk 
assistent.   
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VCT 7:  
Koppel- en 
krachtverloop 

 De deelnemer kent de opbouw, werking en het koppel- en krachtverloop van een automatische 
transmissie met koppelomvormer.  
De deelnemer kent de opbouw, werking en het koppel- en krachtverloop van een dubbel 
koppeling transmissie.  
De deelnemer kent de opbouw, werking en het koppel- en krachtverloop van een 
geautomatiseerde transmissie.  
De deelnemer kent de opbouw, werking en het koppel- en krachtverloop van een continu 
variabele transmissie.  
De deelnemer kent de rijdynamiekregeling bij verdeling van het aandrijfkoppel.  
De deelnemer kent de werking van de volgende regelbare systemen: Haldex-koppeling, 
Sperdifferentielen, verdeelbak met variabel lamellenpakket, ZF-torque vectoring. 

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

 

Kennisopbouw 2 

VCT 8: 
Koppelverdeling 

De deelnemer kent de rijdynamiekregeling bij verdeling van het aandrijfkoppel.  
De deelnemer kent de werking van de volgende regelbare systemen: Haldex-koppeling, 
Sperdifferentielen, verdeelbak met variabel lamellenpakket, ZF-torque vectoring.   

Coaching 1 t/m 9: 
Motormanagement 
en transmissie-
management 

De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer kan serieel data loggen.  
De deelnemer kan seriële data analyseren.  
De deelnemer kan actuatordiagnose uitvoeren.  
De deelnemer kan inleerfuncties (kalibraties) uitvoeren.  
De deelnemer kan een multimeter toepassen.  
De deelnemer kan een stroomtang toepassen.  
De deelnemer kan een oscilloscoop toepassen.  
De deelnemer kan parallel dataloggen. 

B1-K1 
B1-K2 
 

Praktijk 
ervaring 27 
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Lesdag 3 & 4 
Motormanagement 
en transmissie-
management 

De deelnemer kan uitleg geven van het 48v systeem.  
De deelnemer kan beschrijven hoe het brandstof inspuitsysteem is opgebouwd van “de huidige EURO6 
benzine en dieselmotoren.”   
De deelnemer kan beschrijven hoe de cilindervulling tot stand komt bij “…”.  
De deelnemer kan uitleg geven van de opbouw en werking van het motormanagementsyteem.  
De deelnemer kan beschrijven hoe het uitlaatgas nabehandelingssysteem werkt van “…” 
De deelnemer kan beschrijven hoe het koelsysteem is opgebouwd van “…”. 
De deelnemer kan uitleggen hoe een moderne handmatige-, voltrapautomatische- en DCT transmissie is 
opgebouwd.  
De deelnemer kan de werking van een moderne handmatige-, voltrapautomatische- en DCT transmissie 
beschrijven.  
De deelnemer kan beschrijven hoe er diagnose gesteld kan worden aan de hand van adaptiewaarden van 
een automatische transmissie.  
De deelnemer kan uitleggen hoe de verschillende koppelingssystemen werken van een moderne 
transmissie.  
De deelnemer kan uitleg geven hoe een verdeelbak is opgebouwd en hoe deze werkt.  
De deelnemer kan beschrijven hoe een sper werkt.  
De deelnemer kan uitleggen hoe een PTU is opgebouwd en hoe deze werkt.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Inzicht, 
kennisopbouw, 
praktijk 
ervaring 

16 

Verplichte e-
trainingen 

Diagnose-stellen moderne Benzine motoren  B1-K1 
B1-K2 
 

Kennisopbouw 
- Diagnose-stellen moderne Diesel motoren  

Diagnose-stellen Wisselbakken  
Theoretische toets motormanagement B1-K1 

B1-K2 
 

Kennistoetsing - 
Theoretische toets transmissie-management Kennistoetsing - 
Theoretische toets aandrijfsystemen Kennistoetsing - 
CGI 1: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Examen - 
Rapportage 1: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio  - 
Rapportage 2: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio   
Rapportage 3: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio   
Rapportage 4: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio  - 
Rapportage 5: Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit B1-K1 Portfolio  - 

 Keuzedeel: Inspelen op innovaties D1-K1 Rapportage 10 
trends & 
ontwikkelingen 

8 

Totaal:  59 uur 



 

 

1.3.3  Hoogvolt 
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VCT 1: 
Hoogvolt 1 

De deelnemer kan de eerder verzorgde VCT’s over hoogvolt samenvatten en koppelen aan de komende 
module 
De deelnemer kent de individuele functionaliteiten van hoogvoltvoertuigen benomen en beschrijven   
De deelnemer kan de opbouw van hoogvoltvoertuigen benoemen en beschrijven 

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Kennisopbouw 10 

VCT 2: 
Hoogvolt 2 

De deelnemer kan de regelingen binnen een hoogvolt voertuig benoemen en beschrijven 
De deelnemer kan op basis van een schema een regelkring van een hoogvolt voertuigen opzetten 

VCT 3: 
e-machine notes 

De deelnemer kent de werking van een synchrone en asynchrone e-machine.  
De deelnemer kent de werking van een resolver.   

VCT 4: inverter De deelnemer kent de frequentieregeling (4 kwadranten bedrijf) van een inverter..  
De deelnemer kent de werking van een IGBT. 

VCT 5:  
dc-dc omvormer 

De deelnemer kent de boost converter (step-up booster) van een inverter.  
De deelnemer kent de DC/DC omvormer (step-down converter) van een inverter.   

VCT 6:  
HV batterij 

De deelnemer kent de opbouw en werking van een HV batterij pakket.  
De deelnemer kent de functies van een batterijmanagement systeem.  

VCT 7:  
Laden 

De deelnemer kent de verschillende laadmodi.  
De deelnemer kent de verschillende laadstekkers.  
De deelnemer kan een onderbouwd laadadvies geven.   

VCT 8: 
Laadinrichting 

De deelnemer kent de opbouw van een laadpaal.  
De deelnemer kent de opbouw van een wallbox.  

VCT 9: Instellingen De deelnemer kent de diverse instellingsmogelijkheden van een e-auto.  
De deelnemer kent de verschillende mogelijkheden van de Mercedes Me app.  
De deelnemer kent de kalibratie- en diagnose mogelijkheden van een laadinrichting.  

VCT 10: 
Samenvatting 

De deelnemer kan de eerder verzorgde VCT’s over hoogvolt samenvatten 
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Coaching 1 t/m 9: 
manueel 
vrijschakelen, 
elektrische 
aandrijving 

De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer kan serieel data loggen.  
De deelnemer kan seriële data analyseren.  
De deelnemer kan een multimeter toepassen.  
De deelnemer kan een stroomtang toepassen.  
De deelnemer kan een oscilloscoop toepassen.  
De deelnemer kan parallel dataloggen. 

B1-K1 
B1-K2 

Praktijk 
ervaring 27 

Lesdag 5 & 6:  De deelnemer kan het hoogvoltsysteem van een e-auto manueel vrijschakelen 
De deelnemer kan diagnose stellen aan het laagvolt circuit van de hoogvoltcomponenten 
De deelnemer kan het laadproces beschrijven 
De deelnemer kan de werking van de PP in de laadaansluiting beschrijven 
De deelnemer kan beschrijven hoe de werking van de CP is 
De deelnemer kan het signaal op de CP verklaren 
De deelnemer kan diagnose stellen aan HV laadcontact 
De deelnemer kan de werking van de interlock beschrijven 
De deelnemer kan diagnose stellen aan de interlock 
De deelnemer kan een isolatieweerstandsmeting uitvoeren 
De deelnemer kan beoordelen of een accu transport veilig is 
De deelnemer kan de bedrijfmodi van het hoogvoltsyteem beschrijven.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Inzicht, 
kennisopbouw, 
Praktijk 
ervaring 

16 

Verplichte e-
trainingen 

Diagnose-stellen hoogvolt voertuigen B1-K1 
B1-K2 

Kennisopbouw 
- 

Hoogvolt componenten 
Theoretische toets storingsdiagnose bij hoogspanningssystemen.   Kennistoetsing - 
Theoretische toets manueel hoogvolt vrij schakelen.   Kennistoetsing - 
Rapportage 1: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio - 
Rapportage 2: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio  
Rapportage 3: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio  
Rapportage 4: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio  
Rapportage 5: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio - 
CGI 1: Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen B1-K2 Portfolio - 
Keuzedeel: Klantcontact & Verkoop D1-K1 Rapportage 6 & 

7 klantenadvies  8 

Totaal:  61 



 

 

1.3.4  Electronica, Telematica en Comfortsystemen 
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VCT 1:  
Digitaal schakelen 

De deelnemer kent de opbouw van digitale schakelingen uitleggen.  
De deelnemer kan beschrijven op welke wijze er met een “0”en “1” geschakeld worden 
De deelnemer kan de opbouw “AND” en “OR” en overige poorten beschrijven 
De deelnemer kan digitale schakelingen in een regelkring verwerken  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Kennisopbouw 5 

VCT 2:  
microcontrollers 

De deelnemer kent de opbouw van een microcontroller.  
De deelnemer kan een flowchart uitleggen.  
De deelnemer kan een eenvoudig softwareprogramma uitleggen.  
De deelnemer kent de interne communicatie van een microcontroller.  

VCT 3:  
CAN, LIN, Flexray, Netwerk modi 

De deelnemer kent de topologie van een netwerk.  
De deelnemer kent de topologie van CAN, LIN, Flexray.  
De deelnemer kent het protocol van CAN, LIN, Flexray.   
De deelnemer kent de signalen van CAN, LIN, Flexray.  
De deelnemer kent de wekmodus van netwerk modi.  
De deelnemer kent de slaapmodus van netwerk modi.  

VCT 4:  
Protocollen 

De deelnemer kent de functie van protocollen benoemen 
De deelnemer kan het verschil tussen protocollen, versies en profielen benomen 
De deelnemer kan de relatie tussen protocollen, versies, profielen, softwarestanden en 
handwarestanden benoemen 
De deelnemer kan de impact van software updates benoemen.   

VCT 5:  
MOST, Ethernet, draadloos 
netwerk 

De deelnemer kent de werking van lichgeleiding.  
De deelnemer kent de topologie van MOST.  
De deelnemer kent het protocol van MOST.  
De deelnemer kent de werking, topologie en het protocol van Ethernet.  
De deelnemer kent de werking, protocol, versies en profielen van Bluetooth.  
De deelnemer kent de werking en het protocol van NFC.  
De deelnemer kent de werking en het protocol van WIFI (P).    
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VCT 6:  
Adaptieve verlichting 

De deelnemer kent de opbouw en werking van het Night vision systeem.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een systeem met licht geleiding.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een systeem met Matrix verlichting.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een systeem met Laser light.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

 

Kennisopbouw 4 

VCT 7: 
Airconditioning en warmte 
pomp systemen 

De deelnemer kent de verschillende laadmodi.  
De deelnemer kent de verschillende laadstekkers.  
De deelnemer kan een onderbouwd laadadvies geven.   

VCT 8:  
Energiemanagement 

De deelnemer kent de functies van een energiemanagement.  
De deelnemer kent de werking van het laadmanagement.  
De deelnemer kent de werking van een intelligente dynomoregeling.  
De deelnemer kent de werking van een intelligente batterij sensor.  
De deelnemer kent de eigenschappen van de verschillende batterijtypen (loodzuur, EFB, AGM).  
De deelnemer kent de functies van een ruststroommangement.  
De deelnemer kent de functies van een toestandsmanagement.  
De deelnemer kent de regeling van selectieve uitschakeling.  
De deelnemer kent de functie van een energiegebruik analyse.  
De deelnemer kent de functie van een batterij analyse.  
De deelnemer kent de boordnetarchitecturen.   

VCT 9:  
48 volt 

De deelnemer kent de opbouw en werking van een 48 volt systeem.  
De deelnemer kent de werking van een DC/DC omvormer.  
De deelnemer kan het 48 volt systeem spanningsloos maken. 
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Coaching 1 t/m9:  
manueel vrijschakelen, 
elektrische aandrijving 

De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer kan serieel data loggen.  
De deelnemer kan seriële data analyseren.  
De deelnemer kan actuatordiagnose uitvoeren.  
De deelnemer kan inleerfuncties (kalibraties) uitvoeren.  
De deelnemer kan een multimeter toepassen.  
De deelnemer kan een stroomtang toepassen.  
De deelnemer kan een oscilloscoop toepassen.  
De deelnemer kan parallel dataloggen. 

B1-K1 
B1-K2 

Praktijk 
ervaring 27 

Lesdag  7 & 8  De deelnemer kan de topologie van de netwerken beschrijven.  
De deelnemer kan het protocol van LIN-bus, CAN-bus, MOST, Flexray en Ethernet beschrijven.  
De deelnemer kan beschrijven hoe moderne telematicasystemen zijn opgebouwd.  
De deelnemer kan uitleggen hoe moderne telematicasystemen werken.  
De deelnemer kan de kenmerken van MBUX benoemen.  
De deelnemer kan verklaren hoe een elektronische regeling is opgebouwd.  
De deelnemer kan beschrijven hoe de boordnet architectuur eruit ziet.  
De deelnemer kan uitleggen hoe het boordnetsysteem is opgebouwd.  
De deelnemer kan beschrijven wat het verschil is tussen 30t en 30g.  
De deelnemer kan beschrijven wat de functie is van 30t.  
De deelnemer kan beschrijven hoe FBS systeem is opgebouwd.  
De deelnemer kan de werking van het FBS systeem beschrijven.  
De deelnemer kan uitleggen hoe het Keyless Go  systeem werkt.  
De deelnemer kan beschrijven hoe een klimaatregeling werkt.  
De deelnemer kan een beschrijving geven van een modern verwarmingssysteem.  
De deelnemer kan uitleggen hoe het aircosysteem R1234vF en R744 is opgebouwd.  
De deelnemer kan de werking van het aircosysteem R1234vF en R744 beschrijven.  
De deelnemer kan de eigenschappen van koudemiddelen R1234vF en R744 benomen.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Inzicht, 
kennisopbouw, 
praktijk 
ervaring 

16 
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  Verplichte e-trainingen Draadloze verbindingen B1-K1 
B1-K2 
 

Kennisopbouw 
- bedrade verbindingen 

Diagnose-stellen binnen netwerken 
 Theoretische toets Telematica en comfortsystemen (VANS of Personenwagens)  Kennistoetsing - 
 CGI: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio  - 
 Rapportage 1: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio   
 Rapportage 2: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio  - 
 Rapportage 3: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio  - 
 Rapportage 4: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio  - 
 Rapportage 5: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden B1-K3 Portfolio  - 
 Keuzedeel: Waterstof D1-K1  8 

Totaal:  60 uur 



 

 

1.3.6 Onderstellen 
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VCT 1: niveauregeling 
en variabele demping 
en vering 

De deelnemer kent de opbouw, werking en regelstrategie van een adaptief 
niveauregelingssysteem.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen de niveauregeling, rijassistentiesystemen en 
connectiviteit.  
De deelnemer kent de opbouw, werking en regelstrategie van een variabel veer en dempsysteem.  
De deelnemer kent de werking van de verticale wiel en carrosserie versnellingssensoren.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen de variabele vering en demping, 
rijassistentiesystemen en connectiviteit.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

Kennisopbouw 4 

VCT 2:  
Remsystemen 

De deelnemer kent de opbouw en werking van een elektrohydraulisch remsysteem en 
stuursysteem.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een elektromechanisch remsysteem en 
stuursysteem.  
De deelnemer kent de regelfuncties: basis remfunctie, stoftstop, droogremfunctie, voorvullen, 
variabele remkarakteristiek, wekfunctie en naloopfunctie, stilstand drukbegrenzing en 
temperatuurcompensatie.   

VCT 3:  
Adaptief remmen en 
sturen 

De deelnemer kan een brake-by-wire en steer-by-wire systeem uitleggen.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen het remsysteem, rijassistentie en connectiviteit.  
De deelnemer kent de werking van een koppelsensor.  
De deelnemer kent de adaptieve regelingen van een adaptief stuursysteem.  
De deelenemr kan de relatie leggen tussen het stuursysteem, rijassistentie en connectiviteit.  

VCT 4: sensoren  De deelnemer kent de werking van actieve wielsensoren.  
De deelnemer kent de werking van hoeksnelheidssensoren. 
De deelnemer kent de werking van de dwars- en lengterichting versnellingssensoren.  
De deelnemer kent de werking van de rem-druk sensor.  
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 VCT 5: 
rijdynamieksystemen 
1 

De deelnemer kan het shyhook principe uitleggen.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een actieve elektromechanische rolstabilisator.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een actieve elektrohydraulische rolstabilisator.  
De deelnemer kent de werking van wagen hoogtesensoren.  
De deelnemer kent de adaptieve regelingen van een rijdynamieksysteem.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen het rijdynamieksysteem, rijassistentiesystemen en 
connectiviteit.    

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 

Kennisopbouw 6 

VCT 6: 
rijdynamieksystemen 
2 

De deelnemer kan het shyhook principe uitleggen.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een actieve elektromechanische rolstabilisator.  
De deelnemer kent de opbouw en werking van een actieve elektrohydraulische rolstabilisator.  
De deelnemer kent de werking van wagen hoogtesensoren.  
De deelnemer kent de adaptieve regelingen van een rijdynamieksysteem.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen het rijdynamieksysteem, rijassistentiesystemen en 
connectiviteit.    

VCT 7: 
Afstandsbepaling 

De deelnemer kent het echo effect.  
De deelnemer kent het doppler effect.  
De deelnemer kent de driehoeksmeting.  
De deelnemer kan een afstandsberekening uitvoeren.  
De deelnemer kan de relatie leggen tussen echo effect, doppler effect, driehoeksmeting en de 
rijassistentiesystemen.  
De deelnemer kan ITS uitleggen.  
De deelnemer kan een toelichting geven op artificial intelligence.   

VCT 8: Utrasone, 
radar, lidar en 
camera 

De deelnemer kent de werking van ultrasone, radar en lidar sensoren.  
De deelnemer kent de werking van een camera.  
De deelnemer kan het ISO26262 protocol toelichten.  
De deelnemer kent de configuraties van rijassistentiesystemen.    

VCT 9:  
Samenvatting  

Samenvatting van alle VCT’s    

VCT 10:  
Samenvatting 

Samenvatting van alle VCT’s    

  

Hoofd 
onderwerp Module Lesvorm Leerdoelen Koppeling 

kwalificatie Opbrengst Uren 



 

 

 

 Coaching 1 t/m 9: 
onderstel-
management en 
rijassistentie 

De deelnemer kan het diagnosestappenplan toepassen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s inwinnen.  
De deelnemer kan elektrische schema’s interpreteren.  
De deelnemer kan serieel data loggen.  
De deelnemer kan seriële data analyseren.  
De deelnemer kan actuatordiagnose uitvoeren.  
De deelnemer kan inleerfuncties (kalibraties) uitvoeren.  
De deelnemer kan een multimeter toepassen.  
De deelnemer kan een stroomtang toepassen.  
De deelnemer kan een oscilloscoop toepassen.  
De deelnemer kan parallel dataloggen. 

B1-K1 
B1-K2 

 

Praktijk 
ervaring 27 

Lesdag 9 & 10: 
onderstel-
management en 
rijassistentie 

De deelnemer kan uitleg geven van het 48v systeem.  
De deelnemer kan beschrijven hoe het brandstof inspuitsysteem is opgebouwd van “de huidige 
EURO6 benzine en dieselmotoren.”   
De deelnemer kan beschrijven hoe de cilindervulling tot stand komt bij “…”.  
De deelnemer kan uitleg geven van de opbouw en werking van het motormanagementsyteem.  
De deelnemer kan beschrijven hoe het uitlaatgas nabehandelingssysteem werkt van “…” 
De deelnemer kan beschrijven hoe het koelsysteem is opgebouwd van “…”. 
De deelnemer kan uitleggen hoe een moderne handmatige-, voltrapautomatische- en DCT 
transmissie is opgebouwd.  
De deelnemer kan de werking van een moderne handmatige-, voltrapautomatische- en DCT 
transmissie beschrijven.  
De deelnemer kan beschrijven hoe er diagnose gesteld kan worden aan de hand van 
adaptiewaarden van een automatische transmissie.  
De deelnemer kan uitleggen hoe de verschillende koppelingssystemen werken van een 
moderne transmissie.  
De deelnemer kan uitleg geven hoe een verdeelbak is opgebouwd en hoe deze werkt.  
De deelnemer kan beschrijven hoe een sper werkt.  
De deelnemer kan uitleggen hoe een PTU is opgebouwd en hoe deze werkt.  

B1-K1 
B1-K2 
B1-K3 
 

Inzicht, 
kennisopbouw, 
praktijk 
ervaring 
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  Verplichte e-
trainingen 

Remmen en Sturen  B1-K1 
B1-K2 
 

Kennisopbouw 
- Rijhulpsystemen  

Diagnose-stellen 
 Theoretische toets onderstelmanagement B1-K1 

B1-K2 
Kennistoetsing - 

 Theoretische toets rijassistentie Kennistoetsing - 
 Rapportage 4: Complexe diagnose  Portfolio - 
 Rapportage 5: Complexe diagnose  Portfolio - 
 PVB : Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen  Examen  3 
 Rapportage 8: Instrueren  Portfolio - 
 Rapportage 9: Offreren  Portfolio - 

Totaal:  56 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofd 
onderwerp Module Lesvorm Leerdoelen Koppeling 
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1.4 Beschrijving van praktijk 
Voor de beoordeling van de beroepspraktijk leg je verslag van jouw werkzaamheden in het leerwerkbedrijf. Dit doe je door 
middel van de rapportages. Per kerntaak (onderhoud, reparatie en diagnose) schrijf je een aantal rapportages. De beoordeling 
van je beroepspraktijkvorming komt tot stand door je leermeester, je loopbaanbegeleider en jezelf. Dit gebeurt door middel van 
een 360-graden feedback. Het gaat er daarbij om dat de beoordelaar (leermeester en loopbaanbegeleider) en jij zelf over een 
langere periode beoordeelt hoe jij je werkzaamheden uitvoert en hoe jij je gedraagt binnen het bedrijf. Per kerntaak wordt er 
een BPV beoordelingsformulier ingevuld. 
 

1.5 AVO vakken 
De AVO vakken zijn vakken die niet direct met de vaktechniek te maken hebben. Dit zijn Nederlands, Rekenen, Engels en 
Loopbaan & Burgerschap. Deze vakken worden gedurende het jaar aangeboden en volg je in jouw eigen tempo.  
 

Nederlands 
In Nederland is elke deelnemer aan een MBO4 opleiding verplicht om examen te doen voor het vak Nederlands en wel op het 
niveau 3F. Dat examen bestaat uit 5 onderdelen te weten: Lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven.  De 
onderdelen Lezen en Luisteren worden elk afgerond met een centraal examen (CE), welke gemaakt en aangeleverd wordt door 
de Nederlandse overheid. Daar rolt 1 cijfer uit. De onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven worden elk afgerond 
met een instellingsexamen (IE), welke gemaakt en aangeleverd wordt door de opleiding zelf. Daar rollen 3 cijfers uit. Het doel 
is dus om al deze onderdelen af te ronden op 3F niveau. Het eindcijfer voor Nederlands wordt berekend met de deelcijfers voor 
de instellingsexamens en centraal examens. Dit eindcijfer moet een 5,5 zijn. Als compensatie regeling mag je ook een 5,0 voor 
Nederlands als eindcijfer hebben staan wanneer je een 5,5 of hoger voor Engels hebt.  
 
Jouw docent zet bij de start van jouw opleiding voor alle vijf de onderdelen een digitale instaptoets klaar. Iedere toets duurt ca. 
30-45 minuten. Na het afronden van die toets wordt jouw niveau bepaald. Dat niveau kan variëren van 0F, 1F, 2F tot 3F. Heb 
je niveau 3F behaald, dan zit je al op het goede niveau en zal je docent jou direct aanmelden voor het eindexamen van dat 
onderdeel. Het eindexamen kan dus een centraal examen zijn of een instellingsexamen. Heb je niveau 0F, 1F of 2F behaald, dan 
zal je docent je mededelen dat je oefeningen in de digitale methode GPS van Instruct moet gaan doen om op niveau te komen. 
Des te lager je score, des te meer oefeningen; dat zul je begrijpen! Jouw docent zal je desgewenst hierin begeleiden. Heb je deze 
oefeningen afgerond, dan zul je een soort van eindtoets moeten maken om aan te tonen dat je niveau verbeterd is. Is je niveau 
vervolgens 3F geworden, dan zal je docent ook jou aanmelden voor het eindexamen van dat onderdeel.   
 

Rekenen 
Elke deelnemer aan een MBO4 opleiding heeft een inspanningsverplichting voor het vak rekenen op het niveau 3F. Dat betekent 
dat je wel aan moet tonen dat je er alles aan hebt gedaan op het gewenste niveau te komen. Dat examen bestaat uit 4 
onderdelen te weten: Getallen, Meten, Verbanden en Verhoudingen.  De onderdelen worden in één examen afgerond via een 
centraal examen. Dat examen wordt door de overheid gemaakt en aangeleverd.   Het doel is dus om dat examen af te ronden 
op 3F niveau met een zo mooi mogelijk cijfer. Ook voor een eventuele vervolgopleiding of naar het HBO is het belangrijk. 
 
Jouw docent zet bij de start van jouw opleiding voor alle vier de onderdelen een digitale instaptoets klaar. Iedere toets duurt ca. 
30-45 minuten. Na het afronden van die toets wordt per onderdeel jouw niveau bepaald. Dat niveau kan variëren van 0F, 1F, 
2F tot 3F. Heb je niveau 3F voor alle onderdelen behaald, dan zit je al op het goede niveau en zal je docent jou direct aanmelden 
voor het eindexamen rekenen. Het eindexamen is nogmaals dus een centraal examen.  
 
Heb je voor één of meer onderdelen het  niveau 0F, 1F of 2F behaald, dan zal je docent je mededelen dat je oefeningen in de 
digitale methode GPS van Instruct moet gaan doen (per onvoldoende onderdeel) om op niveau te komen. Des te lager je score, 
des te meer oefeningen; dat zul je begrijpen! Jouw docent zal je desgewenst hierin begeleiden. Heb je deze oefeningen per 
onderdeel afgerond, dan zul je een soort van eindtoets moeten maken om aan te tonen dat je niveau verbeterd is. Is je niveau 
vervolgens 3F geworden, dan zal je docent ook jou aanmelden voor het eindexamen rekenen.   
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Engels 
In Nederland is elke deelnemer aan een MBO4 opleiding verplicht om examen te doen voor het vak Engels. Dat examen bestaat 
uit 5 onderdelen te weten: Lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. De onderdelen Lezen en Luisteren dienen 
afgerond te worden op het niveau B1 en de onderdelen Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven op niveau A2. Ter informatie: 
de examenniveau’s voor Engels lopen op van A0 naar A1, A2, B1, B2 en C1. Globaal zou je kunnen zeggen dat A2 Mavo/TL 
niveau Engels is en dat B1 Havo niveau Engels is.  
 
De onderdelen Lezen en Luisteren worden elk afgerond met een centraal examen (CE), welke gemaakt en aangeleverd wordt 
door de Nederlandse overheid. Daar rolt 1 cijfer uit. De onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven worden elk 
afgerond met een instellingsexamen (IE), welke gemaakt en aangeleverd wordt door de opleiding zelf. Daar rollen 3 cijfers uit. 
Het gemiddelde van de instellingsexamens en centraal examens wordt het eindcijfer voor Engels. Dit eindcijfer moet een 5,5 
of hoger zijn. Als compensatieregeling mag je ook een 5,0 voor Engels staan mits Nederlands is afgesloten met een 5,5 of 
hoger.  
 
Jouw docent Engels zet bij de start van jouw opleiding voor alle vijf de onderdelen een digitale instaptoets klaar. Iedere toets 
duurt ca. 30-45 minuten. Na het afronden van die toets wordt jouw niveau bepaald. Dat niveau kan variëren van A0, A1, A2, 
B1, B2 tot C1. Heb je minimaal het niveau B1 behaald voor Lezen en Luisteren en A2 voor Gesprekken, Spreken en Schrijven, 
dan zit je al op het goede niveau en zal je docent jou direct aanmelden voor het eindexamen van de onderdelen. Het eindexamen 
kan dus een centraal examen zijn of een instellingsexamen.  
 
Heb je niveau A0, A1 of A2 behaald voor Lezen en/of Luisteren en A0 of A1 voor Gesprekken, Spreken en/of Schrijven, dan zal 
je docent je mededelen dat je oefeningen in de digitale methode GPS van Instruct moet gaan doen om op niveau te komen voor 
dat bewuste onderdeel. Des te lager je score, des te meer oefeningen; dat zul je begrijpen! Jouw docent zal je desgewenst hierin 
begeleiden. Heb je deze oefeningen afgerond, dan zul je een soort van eindtoets moeten maken om aan te tonen dat je niveau 
verbeterd is. Is je niveau vervolgens gestegen tot het goede niveau, dan zal je docent ook jou aanmelden voor het eindexamen 
van dat onderdeel.   
 

Loopbaan & Burgerschap 
In Nederland heeft elke deelnemer aan een MBO4 opleiding een inspanningsverplichting voor het vak LB. Dat betekent dat je 
wel aan moet tonen dat je je verdiept hebt in jouw loopbaan en toekomstige ontwikkelingen die daarbinnen vallen. Daarnaast 
moet je aantonen je verdiept te hebben in een aantal sociale, culturele en politieke maatschappelijke onderwerpen om je zo 
verder te ontwikkelen tot een betrokken en vitale burger van Nederland. Je doet een instellingsexamen voor dit onderdeel. TOI 
opleidingen biedt jou een aantal opdrachten aan die jij vervolgens afrondt en inlevert ter beoordeling. Het doel is dus dat je 
aantoont je serieus verdiept te hebben. De LB docent en tevens assessor beoordeelt dit in overleg met jou.  
 
Vanaf de start van jouw opleiding staan er in onze elektronische leeromgeving E-TOI een 20-tal filmpjes met bijbehorende 
opdracht klaar. Jij bekijkt de filmpjes, maakt de opdrachten en slaat deze op in E-TOI. Jouw docent bekijkt de eindresultaten en 
geeft een beoordeling.   
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1.6 Keuzedelen 
In de opleiding  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen 25670 heeft de deelnemer een keuzedeelverplichting. In totaal 
gaat het hierbij om vier keuzedelen. Er wordt per keuzedeel beoordeeld door middel van een instellingsexamen. De deelnemer 
maakt een keuze uit twee opties.  
 

Optie 1 Digitale vaardigheden 
basis K0022 

Klantcontact en 
verkoop K0059 

Inspelen op innovaties 
geschikt voor niveau 4 K0226 

Waterstoftechnologie K1049 

Optie 2 Digitale vaardigheden 
basis K0022 

Klantcontact en 
verkoop K0059 

Inspelen op innovaties 
geschikt voor niveau 4 K0226 

Kennis van bedrijfsautotechniek 
geschikt voor niveau 3&4 K0410 

Een deelnemer heeft voldaan wanneer elk keuzedeel beoordeeld wordt met een 5,5 of hoger. De hoogte van het keuzedeel 
resultaat telt niet mee in de slaag-/zakregeling. 
 

1.6.1 Digitale vaardigheden basis K0022 
Het doel van dit keuzedeel is om je digitaal vaardig te maken. Tijdens je beroep wordt van jou verwacht dat je goed om kunnen 
gaan met ook deze technologie. Het komt overal terug: een document of rapport opstellen, omgaan met klanten, een 
berekening maken, een presentatie maken en geven, schema’s maken, foto’s bewerken, social media inzetten, enquêtes 
opstellen, online samenwerken enzovoort.  
 
Om dit keuzedeel geheel af te ronden moet je alle opdrachten en oefeningen in e-TOI uitvoeren. Als laatste maak je de test om 
je opgedane kennis te toetsen. Na het afronden van deze items mag je meedoen aan het examen van dit keuzedeel. 
Voor dit keuzedeel moet je 3 opdrachten uitvoeren die meetellen als examendeel. De 3 opdrachten zijn: 
 

- Een rapportage in een tekstdocument; hiermee worden de onderliggende competenties van D1-K1: Verzamelt informatie, 
gegevens en content beoordeeld.  

- Een offerte in een spreadsheet document; hiermee worden de onderliggende competenties van D1-K2: Produceert 
informatie/content beoordeeld.  

- Een presentatie in een presentatiedocument zoals PowerPoint; hiermee worden de onderliggende competenties van D1-
K3: Beheert informatie/content beoordeeld. 

 

1.6.2 Klantcontact en verkoop K0059 
Voor veel autobedrijven wordt omzet maken steeds belangrijker, waardoor functies steeds commerciëler worden. Vanuit het 
vakmanschap van  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen klanten informeren, adviseren en verkopen behoort tot je 
takenpakket. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en competenties noodzakelijk. Je bent in staat om de benadering af te 
stemmen op de klant en wekt vertrouwen. Je stelt je dienstbaar op en stelt de juiste vragen. Je weet het gesprek te analyseren 
en samen te vatten. Je ziet kansen op verkoop van producten of diensten en weet dit op passende wijze onder de aandacht van 
de klant te brengen. Hierdoor weet je de klantenbinding te vergroten en van meerwaarde te zijn. 
 
Met dit keuzedeel vergroot je je kans op werk in de veranderende autobranche. In dit keuzedeel oefen je klantengesprekken 
zodat je antwoord kunt geven op onderstaande vragen. 
 
-        Welke kennis heb je nodig voor een goed klantcontact? 
-        Hoe kun je een klantgedrag typeren? 
-        Op welke manier kun je je omgangsvormen aanpassen aan de klant? 
-        Hoe vat je een gesprek samen? 
-        Welke methoden zijn er om een klantgesprek te voeren? 
 
Voor dit keuzedeel moet je 2 opdrachten uitvoeren die meetellen als examendeel. De 2 opdrachten zijn: 
- Een rapportage over een klantadvies aan een particulier.  
- Een rapportage over een zakelijk klantadvies.  
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1.6.3 Inspelen op innovaties K0226 
Voor de autobranche geldt: stilstand is achteruitgang. Het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’ beoogt  Specialist voertuigen en 
mobiele werktuigenen beter in staat te stellen in te spelen op trends en ontwikkelingen in de branche. Daarmee kan de  
Specialist voertuigen en mobiele werktuigen als een ‘early adopter’ de voortrekkersrol nemen binnen het bedrijf en daarmee 
relevante plek verwerven. Dit keuzedeel stelt jou beter in staat in te spelen op innovaties binnen de autobranche. 
 
Je hebt in je werk binnen de autobranche te maken met verschillende factoren die aan verandering onderhevig zijn. Dit kunnen 
zowel maatschappelijke, economische, demografische als technische ontwikkelingen zijn die hun weerslag hebben op het 
product, de bedrijfsvoering, de klantrelatie enz. Er wordt van je geacht op een passende manier te reageren op ontwikkelingen. 
Vaak bestaat dit uit het opvolgen van nieuwe regels / protocollen of het omgaan met nieuwe technieken. Je signaleert 
daarnaast tijdig relevante trends & ontwikkelingen in de autobranche. Om passend te kunnen reageren op ontwikkelingen is 
kennis en strategisch inzicht nodig. Je voorziet ook de mogelijke effecten van vernieuwingen op de bedrijfsvoering en anticipeert 
hierop. Dit is in de meeste gevallen best complex! 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je kennis, vaardigheden en verdere ontwikkeling van je vakmanschap. 
Je reflecteert op je eigen handelen, weet jezelf bij te sturen en hebt een voortrekkersrol. Een belangrijk aspect is: kennisdelen 
binnen het bedrijf! In dit keuzedeel leer je op welke manier je onderzoek kunt verrichten zodat je antwoord kunt geven op 
onderstaande vragen. 
 
-       Welke technische trends en ontwikkelingen zijn er in de branche? 
-      Zijn er maatschappelijke, economische of demografische ontwikkelingen die invloed hebben op de branche? 
-       Op welke manier kunnen trends en ontwikkelingen herkend worden? 
-       Welke kansen zijn er? 
-       Wat zijn de bedreigingen? 
-       Op welke manier kan hierop voorbereid worden? 
-       Wat betekent dit voor het bedrijf waar je werkzaam bent? 
-       Welke invloed heeft dit op jou? 
-       Hoe ga je de resultaten delen? 
 
Dit keuzedeel wordt afgesloten met een presentatie over een innovatie.  
 

1.6.4 Waterstoftechnologie K1049 
Waterstof als energiedrager zal een grote rol gaan spelen in de energietransitie en in de energievoorziening voor mobiliteit,  
transport, industrie en gebouwde omgeving. Energie opslaan kan op velerlei manieren. Elektrische energie kan bijvoorbeeld 
opgeslagen worden in batterijpakketten of in de vorm van waterstof. Waterstof is een goede manier om energie langdurig op 
te slaan of te transporteren. Waterstof kan ook dienst doen als brandstof voor een brandstofcel om elektriciteit op te wekken 
of zelfs als brandstof voor een verbrandingsmotor. De toepassing van waterstof kan dan ook behoorlijk uiteenlopen. In dat 
kader ontwikkelt de waterstofeconomie zich in de volle breedte. Daarmee ontwikkelt zich ook de vraag naar (om)scholing op 
het gebied van waterstoftechnologie. 
 
Met dit keuzedeel vergroot je je kans op werk in de zich snel ontwikkelende de autobranche op het gebied van 
waterstoftechnologie. Het keuzedeel richt zich op de fysische eigenschappen van waterstof, installaties met waterstof en de 
veiligheid bij het werken aan waterstofinstallaties. In dit keuzedeel doe je onderzoek naar waterstoftechnologie en de 
toepassing ervan zodat je antwoord kunt geven op onderstaande vragen. 
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-       Hoe komt waterstof als energiedrager tot stand? 
-       Welke eigenschappen heeft waterstof? 
-       Hoe werkt een waterstof installatie? 
-       Welke veiligheidseisen gelden er voor auto’s met een waterstof installatie? 
-       Welk onderhoud heeft een auto op waterstof nodig? 
-       Welke reparaties kunnen er verricht worden aan een brandstofcel? 
 

1.6.5 Kennis van bedrijfsautotechniek K0410 
Merken zoals Mercedes-Benz fabriceren naast personenauto’s ook lichte - en zware bedrijfsauto’s. Ook wel Cars, Vans & 
Trucks genoemd. Een zakelijke klant kant naast een personenauto ook meerdere bedrijfsauto’s in gebruik hebben. Een 
Mercedes-Benz dealer vestiging is dan ook vaak een combinatie van meerdere voertuigtypen bijvoorbeeld Vans & Trucks, Cars 
& Vans of Cars, Vans & Trucks. De zakelijke klant met meerdere voertuigtypen kan dan bij één dealervestiging terecht. De 
mobiliteitsbranche heeft de behoefte aan medewerkers die kunnen communiceren over technische aspecten van zowel 
personen- als bedrijfsauto’s richting klant of collega’s. 
 
In dit keuzedeel doe je basale kennis op over moderne bedrijfsautotechniek. Bedrijfsautotechniek betekent hier lichte – en 
zware bedrijfsauto’s. Met deze kennis leer je communiceren over bedrijfsautotechniek. Hierdoor ben je instaat om uitleg te 
geven over de werking van een systeem, toelichting te geven of service toe te lichten aan een klant. In dit keuzedeel verdiep je 
je in moderne bedrijfsautotechniek zodat je antwoord kunt geven op onderstaande vragen. 
 
-       Hoe werken de belangrijkste systemen zitten in een moderne bedrijfsauto? 
-       Op welke manier wordt er bij moderne bedrijfsauto’s voldaan aan de wettelijke eisen? 
-       Hoe werkt een hydraulisch – of pneumatisch systeem? 
-       Welke configuraties kan een moderne bedrijfsauto hebben? 
-       Hoe ziet het onderhoud eruit aan een moderne bedrijfsauto? 
-       Op welke manier licht je een klant in over de benodigde service? 
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1.7 Examenplan 
1.7.1 Slaag- en zakregeling 
Voor het reguliere niveau 4  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen 25670 is de volgende slaag- en zakregeling van 
toepassing:  

 

Examens Geslaagd wanneer 

Kerntaak 1 B1 –K1 : Voert complexe modificatie- 
en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden 
uit aan voertuigen en/of mobiele werktuigen 

Cijfer behaald van 5,5 of hoger op alle werkprocessen 

Kerntaak 2 B1 –K2 : Stelt diagnose aan 
componenten en systemen van voertuigen en/of 
mobiele werktuigen 

Cijfer behaald van 5,5 of hoger op alle werkprocessen 

Kerntaak 3 B1-K3: Levert een bijdrage aan het 
optimaliseren van de werkzaamheden 

Cijfer behaald van 5,5 of hoger op alle werkprocessen 

Keuzedelen Examens afgenomen 

Loopbaan burgerschap Voldoende inspanning = voldaan 

Nederlands Cijfer behaald van 5 indien Engels een 6 of hoger is 

Rekenen Landelijke Rekenexamen afgenomen 

Engels Cijfer behaald van 5 indien Nederlands een 6 of hoger is 

 

De examencommissie bepaalt op basis van bovenstaande resultaten of de deelnemer in aanmerking komt voor diplomering. 

1.7.2 Herkansingen 
Voor elk beoordelingsmoment of examen heeft de deelnemer recht op één herkansing. 
De herkansing van een examen kan worden aangevraagd via de examencommissie.  
Indien er een tweede herkansing voor een beoordelingsmoment of examen nodig is kan er een gemotiveerd en schriftelijk 
verzoek worden ingediend bij de examencommissie.  
 

1.7.3 Vrijstellingen 
Als een deelnemer denkt recht te hebben op een vrijstelling vraagt hij/zij deze aan vóór aanvang of direct bij de start van de 
opleiding. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de onderliggende bewijzen (bijv. kopie diploma met 
bijbehorende cijferlijst). De vrijstelling(en) dient de deelnemer aan te vragen bij de examencommissie. 
 
Voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen kan er een vrijstelling voor de examens worden verkregen als de deelnemer kan 
aantonen in het bezit te zijn van het vereiste niveau. Het behaalde diploma met bijbehorende resultatenlijst waarop het vereiste 
niveau staat vermeld,  mag niet ouder zijn dan twee jaar. 
 
Voor loopbaan & burgerschap kan géén vrijstelling worden verleend. 
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1.7.4 Vaktechniek  25670 diploma 
De generieke vaktechniek van de deelnemer wordt formatief en summatief (examinerend) beoordeeld.  
Tijdens de examens van het vaktechnische gedeelte worden de volgende kerntaken en werkprocessen beoordeeld.  
 

Beroep specifieke onderdelen 
B1-K1 Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of 

assemblagewerkzaamheden uit aan voertuigen en/of mobiele 
werktuigen 

 B1-K1-W1 Bereidt modificatie- en/of reparatie- en/of 
assemblagewerkzaamheden voor 

 B1-K1-W2 Voert modificatie- en/of reparatie- en/of 
assemblagewerkzaamheden uit 

 B1-K1-W3 Rondt modificatie- en/of reparatie- en/of 
assemblagewerkzaamheden af en rapporteert 

   
B1-K2 Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of 

mobiele werktuigen 
 B1-K2-W1 Bereidt diagnosewerkzaamheden aan componenten en 

systemen van voertuigen en/of mobiele 

 B1-K2-W2 werktuigen voor 

 B1-K2-W3 Stelt diagnose aan mechanische componenten en 
systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen 

 

B1-K1 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden 
 B1-K3-W1 Neemt deel aan werkoverleg  
 B1-K3-W2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de 

werkprocessen  
 

 
De kerntaken van het basisdeel worden geëxamineerd middels een criterium gericht interview, het profieldeel met een 
criterium gericht interview en proeve van bekwaamheid. Het criterium gericht interview wordt in de beroepspraktijk 
afgenomen door twee beoordelaars. De beoordelaars zijn de leermeester en een TOI assessor, in het geval van een 
conflictsituatie beslist de TOI assessor. 
De proeve van bekwaamheid wordt afgenomen in een gesimuleerde beroepscontext. Hier wordt de deelnemer 
beoordeeld door één beoordelaar. 
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Formatief: 

• Theoretische toets per module > 10 theoretische toetsen in totaal 
• E-learning 
• Beroeps Praktijk Vorming (BPV) door portfolio opbouw per kerntaak. 

Summatief: 

• B1-K1: Criterium gericht interview tijdens de BPV 
• B1-K2: Proeve van bekwaamheid (PVB) 
• B1-K3: Criterium gericht interview tijdens de BPV 

 
Een deelnemer heeft: 

formatief voldaan wanneer: 
• Elke theoretische toets afgesloten wordt met een 5,5 of hoger 
• Alle e-learning afgesloten wordt met een 5,5 of hoger 
• Elke kerntaak in de Beroeps Praktijk Vorming beoordeeld wordt met een 5,5 of hoger 

 
Summatief voldaan wanneer: 
• B1-K1: Criterium gericht interview met een 5,5 of hoger wordt beoordeeld 
• B1-K2: Proeve van bekwaamheid afgesloten wordt met een 5,5 of hoger 
• B1-K3: Criterium gericht interview met een 5,5 of hoger wordt beoordeeld 

 

1.7.5 Vaktechniek ‘TOI specialisten diploma’ 
De TOI vaktechniek van de deelnemer wordt middels rapportages beoordeeld. 
Het deel ‘Vaktechniek TOI specialist’ wordt niet examinerend beoordeeld en valt derhalve niet in de slaag- en 
zakregeling. 
Daarnaast dient een aantal van deze rapportages als product voor een keuzedeel en de generieke vakken ‘Nederlandse 
taal’ en ‘Engelse taal’. 
De rapportages worden beoordeeld: 

• Vaktechnisch  door: leermeester en docent TOI 
• Keuzedeel  door: docent TOI en assessor 
• ‘Nederlandse taal’ door: docent TOI (Nederlands) en assessor 
• ‘Engelse taal’  door: docent TOI (Engels) en assessor 
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Onderwerpen:   Keuzedeel    AVO 
1. Diagnose 
2. Diagnose 
3. Diagnose 
4. Diagnose    
5. Diagnose   ‘digitale vaardigheden basis K0022’  NL-schr. 
6. Klantenadvies particulier ‘klantcontact en verkoop K0059’ NL-gv. 
7. Klantenadvies zakelijk ‘klantcontact en verkoop K0059’ NL-gv. 
8. Instrueren   
9. Offreren   ‘digitale vaardigheden basis K0022’ 
10. Trends & ontwikkeling ‘digitale vaardigheden basis K0022’ /  NL-sp. 

‘inspelen op innovaties K0226’ 
 
Een deelnemer heeft voldaan wanneer elke rapportage beoordeeld wordt met een 5,5 of hoger. 

 

1.7.6 Beroepspraktijkvorming 
De beroepspraktijkvorming behelst alle kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier. De ontwikkeling van de 
deelnemer in de beroepspraktijk wordt beoordeeld door de leermeester middels beoordelingslijsten, deze geldt niet voor de 
slaag/zakregeling.  
Tijdens een criterium gericht interview (CGI) wordt door twee beoordelaars bepaalt of de deelnemer beroepsbekwaam en -
bewust handelt in de beroepspraktijk. Deze beoordeling is kwalificerend, zie het hoofdstuk ‘vaktechniek’. 
 
Het beoordelingsinstrument hiervoor is als volgt: 

• B1-K1: Criterium gericht interview 
• B1-K2: Proeve van Bekwaamheid 
• B1-K3: Criterium gericht interview 

Een deelnemer heeft voldaan wanneer elk criterium gericht interview beoordeeld wordt met een 5,5 of hoger. 
 
 



 

 

1.7.7 Examenoverzicht 
Opleiding:  Specialist voertuigen en mobiele werktuigen 
personenauto’s en bedrijfsauto’s 
Niveau: 4  
Opleidingsduur: SBU 

Crebocode:  25670 
Leerweg:   BBL 

Cohort:  2022-2023 
TOI Opleidingen 
Team:    Voertuigen techniek 

 Versienummer: 1 Datum: 20-01-2022 
1.Examenoverzicht  
1.1. Beroep specifieke examen B1-K1 Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit aan 
voertuigen en/of mobiele werktuigen 

Code Examen Examenvorm  
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

CGI SVM B1K1 Complex 
mod./rep of 
ass 

Criterium gericht 
interview 

B1-K1 Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of 
assemblagewerkzaamheden uit  

• B1-K1-W1 Bereidt mod.-/rep.-/ass.-werkzaamheden voor  
• B1-K1-W2 Voert mod.-/rep.-/ass.-werkzaamheden uit  
• B1-K1-W3 Rondt mod.-/rep.-/ass.-werkzaamheden af en 

rapporteert 

Eind opleiding 5.5 of hoger 

1.2. Beroep specifieke examen B1-K2 Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

PVB SVM B1K2 Diagnose Proeve van 
bekwaamheid 

B1-K2 Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen 
en/of mobiele werktuigen 

• B1-K2-W1 Bereidt diagnosewerkzaamheden aan 
componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele 
werktuigen voor 

• B1-K2-W2 Stelt diagnose aan mechanische componenten en 
systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen 

• B1-K2-W3 Stelt diagnose aan elektrische, elektronische of 
digitale componenten en systemen van voertuigen en/of 
mobiele werktuigen 

Eind opleiding 5.5 of hoger 

 



 

 

 
1.3 Beroep specifieke examen B1-K3 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden   

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

CGI SVM B1K3 Diagnose Criterium gericht 
interview 

B1-K3 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de 
werkzaamheden 

• B1-K3-W1 Neemt deel aan werkoverleg 
• B1-K3-W2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de 

werkprocessen 

Eind opleiding 5.5 of hoger 

 
  



 

 

 
Formatief: Voorwaarde om het CGI per kerntaak te mogen aanvragen zijn:  

• BPV beoordelingsformulier complex assemblage/modificatie ingevuld en beoordeling 5.5 of hoger 
• BPV beoordelingsformulier bijdrage werkplaatsprocessen ingevuld en beoordeling 5.5 of hoger 
• Portfolio af: 

o 5 rapportages over complex assemblage/modificatie 
o 5 rapportages over bijdrage werkplaatsprocessen 
o 10 rapportages over diagnose stellen 

Om het voorlopig CGI cijfer om te kunnen zetten naar een definitief cijfer moet aan de volgende voorwaarde voldaan worden. 
• 10 theorie toetsen gemaakt en gemiddeld een 6.0 of hoger. 

o Theorietoetsen mogen worden gemaakt als alle E-learning modules afgerond zijn, met een gemiddelde score van 5.5 
 

De verslagen worden t.b.v. het CGI als formatief beschouwd, maar een aantal verslagen wordt t.b.v. sommige keuzedelen als summatief gebruikt. Dit heeft geen effect op de opbouw 
van de verslagen. Alle verslagen gebruiken dezelfde opbouw om een eenduidig gebruik van het instrument te stimuleren. 

De benodigde vakkennis voor complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden  (B1-K1) is vergelijkbaar met de kennis voor het Diagnose stellen (B1-K2). 
Deze kennis voor het Diagnose stellen (B1-K2) complexer dan bij modificatie- en/of reparatie- en/of assemblage (B1-K1). Daarom zijn de theorie-toetsen ontwikkeld voor de meest 
complexe kerntaak (Diagnose stellen). 

De BPV beoordeling vind plaats d.m.v. een 360-graden feedback met deelnemer, loopbaanbegeleider en leermeester. De BPV moet met een voldoende (cijfer 5.5 of hoger) zijn 
afgesloten. Let wel: niet te verwarren met ‘examineren in de BPV’. Het beoordelingsinstrument is een onderliggend document van dit examenplan.  Het gaat er daarbij om dat de 
beoordelaar over een langere periode beoordeelt hoe de deelnemer zijn werkzaamheden uitvoert en hoe hij zich gedraagt binnen het bedrijf waar hij werkt. De beoordelaar moet per 
kerntaak een BPV beoordelingsformulier invullen.  

Het CGI vind plaats op de examenlocatie en zal door twee examinatoren worden afgenomen. De deelnemer wordt bevraagd om zijn vaardigheden aan te tonen met bewijs dat hij 
verzamelt heeft in zijn portfolio. 

Het PVB Diagnose stellen (B1-K2) wordt aangevraagd als het CGI van kerntaak modificatie- en/of reparatie- en/of assemblage (B1-K1) en het CGI bijdrage leveren aan en het 
optimaliseren van de werkzaamheden (B1-K3) met een voldoende heeft afgerond.  



 

 

 
1.4a.Keuzedeel examen K0022 Digitale vaardigheden basis 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname Resultaat 

K0022 Rap 5 Digitale 
vaardigheden 
Word 

Verslag D1-K1: Verzamelt informatie, gegevens en content 
D1-K1-W1: Wint digitale informatie in 

 5.5 of hoger 

K0022 Rap 9 Digitale 
vaardigheden Excel 

verslag D1-K2: Produceert informatie/content 
D1-K2-W1: Stelt content samen 
D1-K2-W2: Deelt informatie/content 

 5.5 of hoger 

K0022 Rap 10 Digitale 
vaardigheden 
PowerPoint 

PowerPoint D1-K3: Beheert informatie/content 
D1-K3-W1: Deelt informatie in 

 5.5 of hoger 

 

1.4b.Keuzedeel examen K0059 Klantcontact en verkoop 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

K0059 Rap 6 Klant contact en 
verkoop 

Verslag D1-K1: Adviseert, verkoopt en verleent service  
D1-K1-W1: Informeert (nieuwe) klanten/bezoekers over 
de organisatie 
D1-K1-W2: Voert verkoopgesprek 
D1-K1-W3: Handelt de verkoop af 

 5.5 of hoger 

K0059 Rap 7 Klant contact en 
verkoop 

verslag D1-K1: Adviseert, verkoopt en verleent service  
D1-K1-W4: Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen 
en/of klachten van klanten 
D1-K1-W5: Voert ondersteunende marketing- en/of 
promotie-activiteiten uit 

 5.5 of hoger 

 
  



 

 

1.4C.Keuzedeel examen K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

K0226 Rap 10 Inspelen op 
innovaties 

Verslag D1-K1: Speelt in op innovatie en verandering binnen de branche 
D1-K1-W1: Reflecteert op het eigen beroepsmatig 
handelen in het kader van innovatie. 

 5.5 of hoger 

1.4D.Keuzedeel examen K1049 Waterstoftechnologie 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname Resultaat 

K1152 KE 21 Waterstof 
technologie 

Kennis examen D1-K1: Verricht werkzaamheden aan waterstofsystemen in 
voertuigen of vaartuigen  

D1-K1-W1: Houdt ontwikkelingen over de toepassing 
van waterstoftechnologie in de mobiliteit bij 
D1-K1-W2: Stelt diagnose aan brandstofcelsystemen in 
voertuigen en vaartuigen 
D1-K1-W3: Onderhoudt en repareert 
brandstofcelsystemen in voertuigen en vaartuigen 

 5.5 of hoger 

1.4E.Keuzedeel examen K0408 Kennis van autotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4(Alleen i.c.m. crebo 25248) 

Code Examen Examenvorm 
Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname Resultaat 

K0408 KE 1 Kennis van 
autotechniek 

Kennis examen D1-K1: Geeft toelichting op het gebruikersonderhoud aan 
personenauto’s 
 

 5.5 of hoger 

1.4F.Keuzedeel examen K0410 Kennis van bedrijfsautotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4(Alleen i.c.m. crebo 25670) 

Code Examen Examenvorm Kerntaak: 
- Werkprocessen/leerdoelen 

Periode 
afname 

Resultaat 

K0410 KE 1 Kennis van 
bedrijfsauto-
techniek 

Kennis examen D1-K1: Geeft toelichting op het gebruikersonderhoud aan 
bedrijfsauto’s 
 

 5.5 of hoger 

 



 

 

1.5a.Nederlandse taal examen 

Code Examen Examenvorm Niveau 
Centraal/
Instelling 

Periode 
afname 

Resultaat Eindresultaat 

NELE Lezen digitaal 3F CE Eureka  ① Gem. = 50% Gem. van ① en 
② = 5.5 of 
hoger  
(5 indien Engels 
een 6 of hoger) 

NELU Luisteren digitaal 3F CE Eureka  
NESC Rap 5 Schrijven verslag 3F IE TOI  ② Gem. = 50% 
NESP Rap 10 Spreken presentatie 3F IE TOI  
NEGE Rap 6/7 Gesprekken 

voeren 
film 3F IE TOI  

 
1.5b.Engelse taal examen 

Code Examen Examenvorm Niveau Centraal/
Instelling 

Periode 
afname 

Resultaat Eindresultaat 

ENLE Lezen digitaal B1 CE Eureka  ①Gem. = 50% Gem. van ① en 
② = 5.5 of 
hoger 
(5 indien 
Nederlands een 
6 of hoger) 

ENLU Luisteren digitaal B1 CE Eureka  
ENSC Rap 8 Schrijven verslag A2 IE TOI  ② Gem. = 50% 
ENSP Rap 8 Spreken Presentatie A2 IE TOI  
ENGE Rap 8 Gesprekken 

voeren 
Gesprek  A2 IE TOI  

 
  



 

 

1.5c.Rekenen examen 

Code Examen Examenvorm Niveau 
Centraal/
Instelling 

Periode 
afname 

Resultaat Eindresultaat 

RKMET Meten en 
meetkunde 

digitaal 3F CE Eureka  ① Gem. van ①, 
②, ③, ④ 

RKGET Getallen digitaal 3F CE Eureka  ② 

RKVERB Verbanden digitaal 3F CE Eureka  ③ 

RKVERH Verhouding-
en 

digitaal 3F CE Eureka  ④ 

 
Voorwaardelijk: de formatieve modules in GPS moeten met een voldoende zijn afgerond om de centrale examens voor Nederlands, Engels en rekenen te mogen aanvragen en de 

instelling examens te laten gelden. 
 
1.5d.Loopbaan en burgerschap examen 

Code Examen Examenvorm Niveau 
Centraal/
Instelling 

Periode 
afname 

Resultaat Eindresultaat 

LBPJ Politiek / 
juridisch 

digitaal 3F IE TOI  voldoende 
resultaat  

voldoende 
resultaat  

LBSM Sociaal / 
maatschapp
elijk 

digitaal 3F IE TOI  voldoende 
resultaat  

LBEC Economisch digitaal 3F IE TOI  voldoende 
resultaat  

LBVB Vitaal 
burgerschap 

digitaal 3F IE TOI  voldoende 
resultaat  

 

  



 

 

2. Beslisregels voor het diploma 
2.1 Specifieke examenonderdelen (wettelijke eis: elk examenonderdeel (kerntaak) moet met een voldoende zijn afgesloten) 
 

Basisdeel Kerntaak 1: B1-K1  Voert complexe modificatie- en/of reparatie- en/of assemblagewerkzaamheden uit aan voertuigen en/of mobiele werktuigen 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
CGI SVM K1B1 5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
Basisdeel Kerntaak 2: B1-K2  Stelt diagnose aan componenten en systemen van voertuigen en/of mobiele werktuigen 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
PVB SVM K1B2 5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
Basisdeel Kerntaak 3: B1-K3  Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
CGI SVM B1K3 5,5 of hoger 1x = 50 % 5,5 of hoger 

  



 

 

2.2 Keuzeonderdelen 
Keuzedeel 1: K0022 Digitale vaardigheden basis 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
Rapportage 5 5,5 of hoger 1x = 33 %  

5,5 of hoger Rapportage 9 5,5 of hoger 1x = 33 % 
Rapportage 10 5,5 of hoger 1x = 33 % 

 
Keuzedeel 2: K0059 Klantcontact en verkoop 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
Rapportage 6 5,5 of hoger 1x = 50 % 5,5 of hoger 
Rapportage 7 5,5 of hoger 1x = 50 % 

 
Keuzedeel 3: K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
Rapportage 10 5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
Keuzedeel 4: K1049 Waterstoftechnologie 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
Ke  5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
Keuzedeel 5: K0410 Kennis van bedrijfsautotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4(Alleen i.c.m. crebo 25670) 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
KE 5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
 

Keuzedeel 6: K0408 Kennis van autotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4(Alleen i.c.m. crebo 25248) 
Code Resultaat Weging/beslisregel  Eindresultaat 
KE 5,5 of hoger 1x = 100 % 5,5 of hoger 

 
  



 

 

 
Keuzedelen 
De keuzedelenverplichting geeft de studielast (SBU) aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedelenverplichting wordt per soort opleiding geregeld. 
Voor deze opleiding (18mnd) geldt een studielast van in totaal 360 klokuren aan keuzedelen. Voor de informatie over de keuzedelen van de opleiding zie studiegids, examinering, 
examenplan. 

 
Beslisregels Keuzedelen 
Voor het schooljaar 2019-2020 geldt als eis dat de keuzedelen geëxamineerd moeten worden. Het resultaat is niet van invloed op het wel of niet slagen.  Pas in het schooljaar 
2020-2021 gaan keuzedelen volwaardig meetellen voor het behalen van een diploma. 

 
 

1.8 Studiebelasting 
Onderwijsactiviteit  Frequentie  Uren  
Lesdag 10 80 

VCT   46 46 

Coaching   45 135 

BPV portfolio 17 17 

Beroepspraktijkvorming  32 uur p/w  1280  
Zelfstudie  5 uur p/w  200  
Kennistoetsen 10 10 
Examens  4 4 

Keuzedelen  3  27 

Totaal  1799 
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