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Verduidelijking van de gebruikte terminologie: 
Het beroepsprofiel is onderverdeeld in de belangrijkste kernactiviteiten 1(genummerd 100, 200, 300, 400, 500, 600), verder onderverdeeld in taken2 (genummerd 
110, 120, ..., 630, 640) nodig om het beroep van industrieel onderhoudselektricien te beoefenen.  
In de kernactiviteiten zijn transversale en sectorale  (algemene en specifieke) kernactiviteiten te vinden. 

                                            
1
 Een kernactiviteit is een absoluut noodzakelijke activiteit om een beroep, ongeacht de situatie, uit te oefenen. 

2
 De taak is een bepaald en afgebakend werk dat onder bepaalde omstandigheden moet uitgevoerd worden.  

De goede uitwerking van een taak is te wijten aan : 

 de persoon die deze taak uitvoert 

 de persoon zijn graad van autonomie en het niveau van zijn opgedane kennis 

 een bepaalde duur 

Titulatuur beroep : Industrieel onderhoudselektricien 
 
Titulatuur beroepin het frans :  Electricien de maintenance industrielle   
 
Definitie : Hij/zij gaat over tot het preventief, adaptief en curatief onderhoud van elektrische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische en soms 
elektronische installaties. Hij/zij komt tussenbeide op basis van werkinstructies, elektrische plannen en schema's op uitrustingen, installaties en materialen. Hij/zij 
draagt bij tot het zoeken van storingen en voert herstellingen uit van elektrotechnische delen van installaties. Hij/zij kan tussenbeide komen bij of betrokken 
worden bij andere activiteiten (realisatie van nieuwe werken). 
 
Veiligheid en milieu : Het kunnen uitvoeren van het geheel van activiteiten volgens de geldende reglementering betreffende veiligheid, gezondheid en milieu 
 
Toepassingsgebied(en) : Industrieel 
 
Andere benamingen :  

 Onderhoudselektromechanicus  

 Onderhoudselektrotechnicus 
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De industrieel onderhoudselektricien 

Transversale kernactiviteiten  
Zijn eigen werk plannen en organiseren (1000) 
Taken : 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130 
 

Transversale kernactiviteiten  
De administratieve documenten invullen; communiceren, rapporteren over de uitgevoerde werken (2000) 
Taken : 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070 

Transversale kernactiviteiten  
Veilig werken en naleven van de reglementering (3000) 
Taken : 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
Onderhoudswerken uitvoeren in een explosieve zone (ATEX) (14000) 
Taken : 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060 

 

Algemene sectoriële kernactiviteit 
Fouten oplossen en de goede werking controleren (8000) 
Taken : 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
Pneumatische en hydraulische technieken  (13000) 
Taken : 13010, 13020, 13030, 13040, 13050, 13060, 13070, 13080, 13090, 13100, 
13110, 131120, 13130, 13140, 13150, 13160, 13170 

Algemene sectoriële kernactiviteit 
Werken  aan industriële installaties uitvoeren (5000) 
Taken : 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080  

 

Algemene sectoriële kernactiviteit 
Storingen opsporen (7000) 
Taken : 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070 
 

Algemene sectoriële kernactiviteit 
Onderhoudswerken uitvoeren aan industriële installaties (6000) 
Taken : 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100 

Algemene sectoriële kernactiviteit 
De werken aan en het onderhoud van de basisinstallaties uitvoeren (4000) 
Taken : 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 
4130, 4140, 4150, 4160 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
Onderhoudstechnieken voor mechanische montage en demontage (9000) 
Taken : 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
PLC, actuatoren en sensoren (12000) 
Taken : 12010, 12020, 12030, 12040, 12050, 12060 
 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
Motoren (10000) 
Taken : 10010, 10020, 10030, 10040,10050, 10060 

Specifieke sectoriële kernactiviteit 
Machines (11000) 
Taken : 11010, 11020, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070 
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1000 Zijn eigen werk plannen en organiseren 

1010 De planning van de interventies voorzien in het onderhoudsprogramma volgen  

1020 De taken realiseren die voorkomen in het onderhoudsdossier 

1030 Werken volgens de instructies ontvangen van de hiërarchie en/of de fabrikant 

1040 De procedures en richtlijnen toepassen in verband met de onderhoudswerken  

1050 De voorraad materiaal beheren die nodig is om het werk uit te voeren 

1060 Materiaal en gereedschap verzamelen 

1070 De geschikte onderhoudsproducten selecteren voor de realisatie van de werken 

1080 De dagelijkse rapporten over de werking van de installaties lezen 

1090 Zich informeren over de voorbije interventies 

1100 
De technische documentatie van de installatie gebruiken (installatieplannen, bedradingsschema's, eendraadschema's, functiediagramma's, ...) (zie art. 
266 van het AREI) 

1110 De componenten van de elektrische installatie identificeren 
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1120 Een gebruiksaanwijzing of handleiding, eventueel in een vreemde taal, gebruiken 

1130 De normen op het gebied van de symbolen respecteren 
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2000 De administratieve documenten invullen; communiceren, rapporteren over de uitgevoerde werken   

2010 Een technisch rapport opstellen over de uitgevoerde werken 

2020 Rapporteren over het gerealiseerde werk 

2030 De technische vergaderingen bijwonen 

2040 Handelen volgens het globale kwaliteitsplan 

2050 De technische taal beheersen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de activiteit 

2060 Kunnen omgaan met de collega's en de klant 

2070 Instaan voor de update van plannen en schema's (zie art. 266 van het AREI)  
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3000 Veilig werken en naleven van de reglementering 

3010 Handelen volgens artikel 266 van het AREI (de vitale 8 vergrendelen en ontgrendelen; werk zonder en/of onder spanning < 1000 V; ...) 

3020 Rekening houden met de analyse van de risico's in verband met de uit te voeren werken 

3030 De veiligheidsvoorschriften toepassen (AREI (BA4/BA5, ...), ARAB, EMC, ATEX, VCA) 

3040 De milieuvoorschriften toepassen (sorteren en recycleren van afval) 

3050 Rekening houden met rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking 

3060 Naleven en toepassen van CBM's en/of IBM's en/of specifieke veiligheidsregels 

3070 De wetgeving en de reglementering respecteren i.v.m. risicovolle interventies (toxische uitstoot, laserstralen, ioniserende straling, ...) 

3080 De regels in verband met ergonomie en hanteren van lasten naleven teneinde ongevallen te voorkomen 

3090 Zorgvuldig, nauwkeurig en precies werken, beschikbaar zijn, werken in shift en in team 

3100 Ordelijk, methodisch en proper werken 

3110 De instructies van de pictogrammen naleven 
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3120 Het juiste gereedschap en de juiste toestellen gebruiken bij werken onder/zonder spanning (≤ 500VAC) 

  

 



Beroepsprofiel – sector van de elektriciens – PSC 149.01 – Industrieel onderhoudselektricien – versie 2012 Page 9 
 

 

4000 De werken aan en het onderhoud van de basisinstallaties uitvoeren 

4010 De kabelgoten en -ladders aanpassen 

4020 De geschikte kabel kiezen i.f.v. de toepassing 

4030 De geschikte bevestigingstechnieken toepassen i.f.v. de situatie 

4040 Buizen en kabels plaatsen 

4050 De nummering van de kabels toepassen 

4060 De sokkels van stopcontacten en industriële schakelaars vervangen 

4070 De industriële verlichtingsarmaturen vervangen 

4080 Vervangen van de lampen 

4090 De nood- en veiligheidsverlichtingssystemen herstellen 

4100 De vloerdozen onderhouden 
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4110 De aansluitingen uitvoeren volgens elektrische schema's 

4120 De continuïteit controleren van de elektrische kringen 

4130 De basissmeertechnieken toepassen 

4140 Klemmen en kabelschoenen aanschroeven onder of zonder spanning 

4150 Verbindingen verzekeren via lassen, klinknagels of snelkoppelingen 

4160 De elektrische onderdelen onder of zonder spanning afstoffen 
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5000 Werken  aan industriële installaties uitvoeren  

5010 De specialist bijstaan tijdens complexe werken aan industriële installaties (vervangen of herstellen) 

5020 De contacten van contactoren met groot vermogen vervangen  

5030 Het beschikbare type elektriciteitsysteem identificeren: IT, TT, TN, TNC, TNC-S 

5040 De verschillende types regelaars herkennen 

5050 Elektrische en elektronische onderdelen demonteren, opnieuw monteren en vervangen 

5060 Onderdelen van de industriële elektrische  verwarmingssystemen vervangen  

5070 De datakabels plaatsen en aansluiten 

5080 De goede werking van de installatie controleren na het voltooien van de werken 
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6000 Onderhoudswerken uitvoeren aan industriële installaties 

6010 Het meettoestel kiezen in functie van de uit te voeren metingen (ohmmeter, stroommeter AC/DC, aardingsmeter, isolatiemeter, thermometer 

6020 De verbanden controleren tussen de grootheden van lijn en  fasen: meten van vermogen (P/Q/S), cos phi 

6030 Stroom en vermogen meten en vergelijken 

6040 De primaire en secundaire spanningen van een transformator meten om de vermogensverhouding te bepalen 

6050 De kortsluitstroom controleren en het onderbrekingsvermogen van de beschermingstoestellen aan de  mogelijke kortsluitstromen aanpassen 

6060 De equipotentialiteit en EMC controleren 

6070 De isolatie meten (indien mogelijk om zonder spanning te werken)  

6080 Testen van de noodbatterijen 

6090 De beschermingstoestellen instellen 

6100 Werkingstests  van actuatoren  en apparaten uitvoeren 
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7000 Storingen opsporen  

7010 Op basis van de metingen van de verschillende fysieke grootheden de oorzaak van de storing bepalen 

7020 Bepalen wanneer een toestel defect is  

7030 De metingen uitgevoerd op de elektrische componenten interpreteren 

7040 De metingen uitgevoerd op de elektronische componenten interpreteren 

7050 De foutmeldingen getoond op de displays van de machines interpreteren. 

7060 Een methode toepassen voor het systematisch opsporen van fouten 

7070 Een diagnose stellen van een technisch defect 
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8000 Fouten oplossen en de goede werking controleren  

8010 Herstellingen uitvoeren op het niveau van elektrische componenten 

8020 Herstellingen uitvoeren op het niveau van elektronische componenten en/of apparatuur 

8030 Herstellingen uitvoeren aan eenvoudige regelcircuits  

8040 Testprocedures uitvoeren na herstelling 

8050 De geschikte technieken voor montage en demontage toepassen 

8060 De goede werking van de installatie controleren voor de indienststelling 

8070 De installatie voorbereiden om op te starten 
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9000 Onderhoudstechnieken voor mechanische montage en demontage 

9010 Een mechanisch plan lezen 

9020 Periodiek onderhoud en herstellingen uitvoeren  

9030 
De onderdelen markeren tijdens de demontage (types sluitringen, types  borgringen, types schroeven, types moeren, types afdichtingsringen, types 
hoogteregelingen) 

9040 De onderdelen vast- of losdraaien (types en normen schroefdraad) met het aangepaste draaimoment 

9050 De toleranties van de mechanische onderdelen controleren 

9060 Snijgereedschap slijpen (boren, hoek, snijsnelheid) 

9070 Onderdelen vastklinken (types klinknagels) 

9080 Tappen (types tap) en schroefdraad aanbrengen voor het realiseren van schroefdraad (types) 

9090 Stukken assembleren door lijmen of lassen 
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10000 Motoren 

10010 De instelmodus van een motorsnelheidsregeling herkennen  

10020 Rekening houden met de karakteristieken meegedeeld door de fabrikant: IP- IK- temperatuurklasse - IE1/ IE2, ashoogte, aandrijfas,… 

10030 De remsystemen met AC-motoren controleren 

10040 De storingen aan AC-motoren,  stappenmotoren en servomotoren herstellen 

10050 Motoren plaatsen en aansluiten  

10060 De startstroom van motoren meten: rechtstreeks, ster/driehoek, weerstanden stator/rotor 
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11000 Machines 

11010 De elektrische aansluiting van machines en uitrustingen volgens de normen en de aanduidingen van de fabrikant uitvoeren 

11020 Mechanische onderdelen gebruiken om aanpassingen uit te voeren 

11030 Meewerken aan het verbeteren en wijzigen van machines en installaties 

11040 Mechanische basisbewerkingen uitvoeren  

11050 Elektronische kaarten vervangen 

11060 Grote hulpmiddelen gebruiken voor het verplaatsen van zware lasten 

11070 De oorzaak van afwijkingen logisch afleiden 
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12000 PLC, actuatoren en sensoren  

12010 De in- en uitgangen van PLC's bekabelen 

12020 Eenvoudige herstellingen uitvoeren op niveau van bussystemen 

12030 
De regelingen van sensoren en detectoren uitvoeren: debiet, nabijheid, inductief, capacitief, opto-elektrisch, kracht, druk, temperatuur, vocht, 
positieschakelaar 

12040 Het werkbereik van de sensoren kennen 

12050 De fouten op sensorniveau detecteren 

12060 Eenvoudige hardwareproblemen oplossen  

  

 



Beroepsprofiel – sector van de elektriciens – PSC 149.01 – Industrieel onderhoudselektricien – versie 2012 Page 19 
 

 

13000 Pneumatische en hydraulische technieken   

13010 Tussenkomen op een persluchtcircuit: types compressoren, filters, smeermiddel, drukregelaar 

13020 Het onderhoud uitvoeren van de verschillende types pneumatische vijzels: eenvoudig, dubbel effect of motor 

13030 Pneumatische, elektrische, elektropneumatische schema's lezen (instelwaardes, comparator, regelaar, regelorgaan, regelkring en detectoren) 

13040 De installaties in dienst stellen 

13050 De componenten op de apparatuur lokaliseren 

13060 Het onderhoud realiseren volgens de handleiding van de fabrikant 

13070 De metingen uitvoeren van : druk, debiet, vermogen , rendement 

13080 De pakkingen vervangen en/of realiseren (gekozen in functie van de fiches van de fabrikant) 

13090 Het onderhoud uitvoeren van pompen en circulatiepompen (tandwielen, schoepbladen, zuigers) 

13100 Instaan voor het onderhoud van de drukapparatuur: beperker, reductieklep, evenwichtsklep, ventiel 

13110 Het onderhoud uitvoeren van de accumulatoren, de reservoirs, de dichtingen, het filtersysteem 
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13120 Het onderhoud uitvoeren van verbindingselementen (aansluitingen, leidingen ) 

13130 De nodige reservestukken voor een tussenkomst bepalen volgens de referenties van de fabrikant 

13140 Instaan voor de methodische opsporing van defecten 

13150 Het onderhoud van debiettoestellen uitvoeren: begrenzer, regelaars (PID), ... 

13160 Het onderhoud uitvoeren van de blokkeerorganen: eenvoudige of gestuurde terugslagklep 

13170 Het onderhoud uitvoeren van de distributeurs: met lade, met klep 
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14000 Onderhoudswerken uitvoeren in een explosieve zone (ATEX)  

14010 Het gereedschap en materiaal gebruiken die voorgeschreven zijn voor werken in explosieve zones 

14020 Het elektrisch, niet-elektrisch en pneumatisch materiaal hanteren zoals voorgeschreven 

14030 
Rekening houden met de zonerapporten en de documenten met betrekking tot de veiligheid in een explosieve zone tijdens de uitvoering van de 
werken 

14040 De geschikte werkprocedures toepassen voor het plaatsen en aansluiten van verschillende systemen in explosieve zones 

14050 Metingen uitvoeren in explosieve zones volgens de veiligheidsprocedures 

14060 Herstellingen uitvoeren aan systemen in explosieve zones 

  

 


