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Verduidelijking van de gebruikte terminologie: 
Het beroepsprofiel is onderverdeeld in de belangrijkste kernactiviteiten1 (genummerd 100, 200, 300, 400, 500, 600), verder onderverdeeld in taken2 (genummerd 
110, 120, ..., 630, 640) nodig om het beroep van tertiair elektrotechnisch installateur te beoefenen.  
In de kernactiviteiten zijn transversale en sectorale 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 : Tertiair Elektrotechnisch Installateur   
 
Titulatuur beroepin het frans: Installateur Electricien Tertiaire 
 
Definitie : Hij/zij monteert en plaatst tertiaire kanalisatie en dozen, trekt draden en kabels. Hij/ zij plaatst de elektrische componenten en de verschillende borden 
en sluit deze aan. Hij / zij zorgt ervoor dat de door hem/haar uitgevoerde installatie goed functioneert (nieuwe of bestaande tertiaire installatie). 
 
Veiligheid en milieu: Het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende regels en de normen die van toepassing zijn en met respect voor de EPB-
normen. 
 
Toepassingsgebied(en): Tertiair 
 
Andere benamingen:  

 Elektrotechnieker 
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Tertiair elektrotechnisch installateur 

 
 
 
 

  

Sectorale activiteiten 
 

De tertiair elektrotechnisch 
installateur plaatst, bedraadt 
en sluit borden aan, meet 
spanningloos uit en realiseert 
het aardingsysteem en de 
equipotentiale verbindingen 
volgens het distributiesysteem 
(400) 

 
 
Taken: 410, 420, 430, 440, 450, 
460, 470 

Transversale kernactiviteiten  
De tertiair elektrotechnisch installateur bereidt de werkzaamheden voor (100) 
Taken: 110, 120, 130, 140, 150 

Transversale kernactiviteiten  
De tertiaire elektrotechnisch installateur voert kwaliteitscontroles uit, werkt veilig, werkt milieubewust en rapporteert over het uitgevoerde werk (600): 

controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en stuurt bij waar nodig 

werkt volgens de veiligheidsvoorschriften (functiecompetenties)  

heeft oog voor individuele collectieve veiligheid  

werkt milieubewust en respecteert de voorschriften (functiecompetenties) 

rapporteert over het uitgevoerde werk  

 
Taken: 610, 620, 630, 640 

Sectorale activiteiten 
 
De tertiair elektrotechnisch 
installateur plaatst tertiaire 
kanalisaties, leidingen en 
dozen, trekt of legt buizen en 
kabels (200) 

 
 
 
 
 
Taken: 210, 220, 230, 240, 250, 
260, 270, 280 
 

Sectorale activiteiten 
 
De tertiair elektrotechnisch 
installateur plaatst en sluit aan: 
de elektrische componenten 
van de installatie, 
aansluitdozen, 
verlichtingsystemen, statische 
en draaiende machines en 
randapparaten van technische 
beheerssystemen (300) 

 
Taken: 310, 320, 330, 340, 350 

Sectorale activiteiten 
 
De tertiair elektrotechnisch 
installateur voert elektrische 
werkzaamheden uit zoals: in 
bedrijf stellen en de controle 
van de energieverdeling van 
de installatie naar de 
verbruikers, foutzoeken, en 
herstellen van de elektrische 
installatie (500) 
 
Taken: 510, 520, 530, 540 



 

Beroepsprofiel – sector van de elektriciens – PSC 149.01 – tertiair elektrotechnisch installateur – versie 2012 Pagina 4 
 

 
 

100 De werkzaamheden voorbereiden 

110 Een ter beschikking gestelde planning opvolgen 
  

120 Volgens de gegeven instructies werken 
  

130 De gestelde regels over werk-en prestatievermogen naleven 
  

140 De gepaste onderdelen en gereedschappen verzamelen 
  

150 Voorbereidingswerkzaamheden uitvoeren 
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200 Tertiaire kanalisaties en dozen plaatsen, draden trekken of buizen en kabels leggen  

210 Een stroomgroep, bestaande elektrische installatie gebruiken  
  

220 De leidingtracés voor kabelgoten en kabels volgens de instructie uitzetten 
  

230 Leidingen, buizen, kanalisaties,vloerdozen monteren en plaatsen 
  

240 Trekken van draden en/ of  kabels voor de verschillende stroomkringen in gewone, constructie (vloer en plafond) en 
technische ruimten voor het aansluiten van diverse “technieken” (toestellen) 

  

250 Monteert verschillende soorten aansluitdozen 
  

260 Grondkabels leggen 
  

270 Het aardingsysteem en de equipotentiale verbindingen plaatsen (volgens het aanwezige distributienetwerk) 
  

280 Economisch-ecologisch met grondstoffen omgaan 
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300 Plaatsen en aansluiten van: schakelmaterieel, contactdozen en outlets, verlichtingsystemen, motoren, machines, 
bedieningstoestellen en technische beheersystemen 

310 De elektrische componenten van de installatie plaatsen en aansluiten 
  

320 Klemmenkasten plaatsen en aansluiten 
  

330 Tertiare verlichting plaatsen en aansluiten 
  

340 Statische en draaiende machines plaatsen en aansluiten 
  

350 Randapparatuur van technische beheersystemen plaatsen en aansluiten 
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400 Borden monteren, bedraden, plaatsen, aansluiten, spanningloos uitmeten en het aardingsysteem en de equipotentiale verbindingen 
realiseren 

410 Tertiaire borden monteren en bedraden 
  

420 Tertiare borden plaatsen en aansluiten 
  

430 Technische beheersystemen plaatsen en aansluiten 
  

440 Randapparaten in de borden plaatsen en aansluiten 
  

450 Het aardingsysteem en de equipotentiale verbindingen volgens het distributienetwerk realiseren (TN-C, TN-S, IT, TT) 
  

460 Tertiaire borden spanningsloos uitmeten 
  

470 Economisch-ecologisch met grondstoffen omgaan 
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500 Elektrische werkzaamheden uitvoeren zoals: in bedrijf stellen en controle van het gedeelte energieverdeling van de installatie, 
zoeken van fouten en herstellen van de elektrische installatie 

510 De tertiaire elektrische borden onder spanning plaatsen 
  

520 De fouten in de tertiaire elektrische installaties zoeken 
  

530 Corrigeren en herstellen van de tertiaire elektrische installatie 
  

540 Metingen uitvoeren 
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600 Kwaliteitscontroles uitvoeren, veilig werken, milieubewust werken en volgens de afspraken rapporteren 

610 De kwaliteit van de eigen werkzaamheden controleren en waar nodig bijsturen 
  

620 Bezorgd zijn om persoonlijke en collectieve veiligheidsaspecten 
  

630 Volgens de milieuvoorschriften werken 
  

640 Over de uitgevoerde werken rapporteren 
  

650 Persoonlijke vaardigheden met collega’s en klanten 

660 Herkennen van pictogrammen   

      

 


