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1 Deel 1A Opleiding Industriële branders 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 
Het gaat hier om een vrij te volgen module die niet nodig is voor het behalen van een certificaat. Deze 
module volgt na de modules “Gasbranders” en “Stookoliebranders en –kachels 1 en 2”. 

1.1.2 Modules 
Het traject bestaat uit 1 module: 
� Industriële branders 120 Lt 
De modules “Gasbranders” en “Stookoliebranders en –kachels 1 en 2” gelden als instapvoorwaarden 
voor het volgen van de module “Industriële branders”. 

1.1.3 Niveau en soort vak 
De module omvat op een totaal van 120 Lt: 
� 50 Lt TV 
� 70 Lt PV 
De module wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het technisch secundair onderwijs. 

1.2 Studieduur 
120 Lt TV 
Er wordt geen certificaat uitgereikt. 

1.3 Modules en leertraject 

1.3.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Industriële branders M KW 016 120 Lt centrale verwarming 

praktijk centrale verwarming 

1.3.2 Leertraject 

Stookolie-
branders en – 
kachels 1

40

Stookolie-
branders en – 
kachels 2

80

Gasbranders

120

Industriële 
branders

120

 
 “Technieker Centrale 

verwarming TSO 3”  34841 
“Installateur centrale 
verwarming TSO 3”  34842 

Stookoliebranders en –kachels 1 7927 7945 
Stookoliebranders en –kachels 2 7928 7946 
Gasbranders 7929 7947 
Industriële branders 7931 7951 
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1.4 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV 02 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en 
milieu kunnen schaden. 

SV 30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook 
esthetische overwegingen laten meespelen. 

SV 36 
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2 Deel 1B Opleiding Controle en onderhoud stookolietanks 

2.1 Korte beschrijving 

2.1.1 Inhoud 
Deze opleiding bestaat uit één instapvrije module. De cursist leert een stookolietank controleren, 
installeren en onderhouden. 

2.1.2 Modules 
Het traject bestaat uit 1 module: 
� Controle en onderhoud stookolietanks 40 Lt 

2.1.3 Niveau en soort vak 
De module omvat op een totaal van 40 Lt: 
� 20 Lt TV 
� 20 Lt PV 
De module wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. 

2.2 Studieduur 
40 Lt TV 
Er wordt geen certificaat uitgereikt. 

2.3 Modules en leertraject 

2.3.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Controle en onderhoud 
stookolietanks 

M KW 015 40 Lt centrale verwarming 
praktijk centrale verwarming 

2.3.2 Leertraject 

Controle en 
onderhoud 
stookolietanks

40

 
 
 
Opleiding Administratieve code voor module “Controle en 

onderhoud stookolietanks” 
Technieker centrale verwarming 34841 7930 
Installateur centrale verwarming 34842 7950 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  vrijdag 5 mei 2006 

Volwassenenonderwijs: Koeling en warmte – Zwevende modules  
Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 8 

2.4 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV 02 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en 
procedures. 

SV12 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten en product 
of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten 
tegemoet te komen. 

SV17 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competentie te verbreden en te verdiepen. 

SV19 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden. 

SV 30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende 
lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 
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3 Deel 2 Modules 

3.1 Module Industriële branders (016) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De inhoud van deze module omvat het onderhouden, afregelen en herstellen van stookoliebranders 
(verschillende brandstoffen), gasbranders en mixte branders voor industriële toepassingen. 

3.1.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules:  
� Stookoliebranders en -kachels 1 en 2 
� Gasbranders 

3.1.3 Studieduur 
120 Lt waarvan 50 Lt TV en 70 Lt PV 

3.1.4 Basiscompetenties 
Module Industriële branders M KW 016 
De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� in functie van de werkopdracht de eigen werkvolgorde bepalen 
� de benodigde materiaalhoeveelheden voor zijn opdracht verzamelen 
� technische informatie raadplegen 
� gereedschappen en machines gebruiken 
� de eigen administratie bijhouden 

M KW 016 BC 01 

Voorschriften naleven 
� conform de veiligheids- en milieuvoorschriften en de vigerende 

wetgeving en normalisatie werken 
� voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen 
� voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen 
� kwaliteitsvol werken 

M KW 016 BC 02 

Industriële branders onderhouden 
� industriële ketel-brandercombinaties reinigen 
� industriële ketel-brandercombinaties herstellen 
� industriële ketel-brandercombinaties afregelen 
� metingen in verband met de verbranding uitvoeren en de resultaten 

interpreteren 
� rendementsmetingen uitvoeren en de resultaten interpreteren 
� de werking van de boven- en onderverluchting in het lokaal 

controleren 
� storingen aan een brander oplossen 

M KW 016 BC 03 
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3.2 Module Controle en onderhoud stookolietanks (015) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De inhoud van deze module omvat het controleren, onderhouden en installeren van een stookolietank. 

3.2.2 Instapvereisten 
Geen 

3.2.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 20 Lt TV en 20 Lt PV 

3.2.4 Basiscompetenties 
Module Controle en onderhoud stookolietanks M KW 015 
De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� in functie van de werkopdracht de eigen werkvolgorde bepalen 
� de benodigde materiaalhoeveelheden voor zijn opdracht verzamelen 
� technische informatie raadplegen 
� gereedschappen en machines gebruiken 
� de eigen administratie bijhouden 

M KW 015 BC 01 

Voorschriften naleven 
� conform de veiligheids- en milieuvoorschriften en de vigerende 

wetgeving en normalisatie werken 
� voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen 
� voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen 
� kwaliteitsvol werken 

M KW 015 BC 02 

De tankinstallatie onderhouden 
� de tankinstallatie controleren 
� de tankinstallatie onderhouden 
� de toebehoren van een tankinstallatie vervangen 
� de tankinstallatie aansluiten 
� de tankinstallatie herstellen 

M KW 015 BC 03 

 
 


