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Algemeen
In het examen voert de kandidaat standaard controles en metingen uit. Dit doet hij met meet-,
test- en/of diagnoseapparatuur. Hij bepaalt zelfstandig welke meet-, test- en diagnoseapparatuur
hij op welke manier moet inzetten om de diagnose te kunnen stellen.
 
Moet de kandidaat bij het examen werken aan een component en/of systeem dat lastig
bereikbaar is?
Dan zijn mogelijk oplossingen:

het voertuig  of mobiele werktuig wordt vóór het examen geprepareerd, zodat het component
of systeem bij het examen gemakkelijk bereikbaar is
het component of systeem wordt los (bijvoorbeeld op een bok) aangeboden
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Voorbeeldopdrachten
Mechanische opdrachten

Bij het examen controleert de kandidaat of mechanische onderdelen binnen de fabriekstoleranties
vallen.
Bij het examen moet in elk geval beoordeeld kunnen worden of de kandidaat:

weet wanneer hij de micrometer en de meetklok moet gebruiken;
en

de meetklok en de micrometer op de juiste manier kan gebruiken.

portrait

Diagnose aan mechanische componenten/systemen

Opdracht 1 Diagnose aan mechanische onderdelen van het motorblok

Opdracht van de 
leidinggevende:

Voorbeelden van onderdelen die de 
kandidaat moet kunnen controleren, 
zijn:

Resultaat dat de kandidaat moet opleveren:

"Bepaal of de 
onderdelen 
binnen de 
fabriekstoleranti
es vallen."

• cilinderkop (vlakheid, speling 
klepgeleiders, toestand kleppen)
• cilinders (ovaliteit, tapsheid, 
diameter)
• zuigers en zuigerveren (zuigerspeling, 
slotspeling)
• krukas/kruktap (slingering, speling)
• kleppen/klepstoters (axiale en radiale 
speling)

• nauwkeurig genoteerde meetresultaten;
en
• verwijzingen naar de meetresultaten om te
onderbouwen of onderdelen wel/niet binnen de 
fabriekstoleranties vallen.
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Elektr(on)ische opdrachten

De storing die de kandidaat moet vaststellen, bevindt zich in één elektr(on)isch systeem van het
voertuig of mobiele werktuig.
Voorbeelden van meet- en/of testapparatuur die de kandidaat moet kunnen gebruiken, zijn:

systeemtester
multimeter
oscilloscoop

Bij het examen onderzoekt de kandidaat elektr(on)ische storingen in bijvoorbeeld het
brandstofsysteem, het motormanagementsysteem, het startsysteem, het laadsysteem, het ABS-
systeem, het verlichtingssysteem of de richtingaanwijzerinstallatie. 
De storing wordt veroorzaakt door een defect elektr(on)isch component of door een breuk in de
bedrading.

De kandidaat krijgt een werkorder met daarop een uitspraak die de klant over de storing heeft
gedaan. Door die uitspraak weet de kandidaat in welk systeem (of in welke systemen) hij de
storing moet zoeken.
De kandidaat moet bepalen welk elektr(on)isch component er defect is of waar een draadbreuk
zit. 
Ook moet hij een reparatieadvies formuleren:

welk component of welk deel van de bedrading moet er gerepareerd of vervangen worden?
en

wat moet er nog meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat het systeem weer goed
werkt? (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen en/of kalibreren)

portrait

Diagnose aan elektr(on)ische componenten/systemen

Opdracht 1 Diagnose brandstofsysteem

De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:

"De motor slaat 
niet aan."

• een defecte brandstofniveausensor;
• een defect brandstofrelais;
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt 
(onderbroken of overgangsweerstand);
• een defect in de bedrading van het 
brandstofsysteem 
(overgangsweerstand, onderbreking of 
massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

Opdracht 2 Diagnose ontstekingssysteem

De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:
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"Motor start 
niet."

• een defecte pick up sensor;
• een defecte spanningsregelaar;
• een defecte regeleenheid;
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
ontstekingssysteem 
(overgangsweerstand, onderbreking of 
massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

Opdracht 3 Diagnose motormanagementsysteem

De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:

"De motor slaat 
niet aan en er is 
een permanente 
foutcode."

• een defecte omvalsensor;
• een defecte temperatuursensor;
• een defecte gasklepsensor;
• een defecte spruitstukdruksensor;
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
motormanagementsysteem 
(overgangsweerstand, onderbreking of 
massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

Opdracht 4 Diagnose laadsysteem

De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:

"De motor start 
niet meer na 
stilvallen."

• een defect in de dynamo;
• een defect in de aansturing (D+) van 
de dynamo;
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
laadsysteem (overgangsweerstand, 
onderbreking of massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

Opdracht 5 Diagnose startsysteem

De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:

"De motor start 
soms wel en 
soms niet."

• een defecte startmotor;
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
startsysteem (overgangsweerstand, 
onderbreking of massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

"De startmotor 
gaat traag 
rond."

• een defecte startmotor;
• een defecte schakelaar 
(startknop/startswitch);
• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
startsysteem (overgangsweerstand, 
onderbreking of massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).

Opdracht 6 Diagnose verlichtingssysteem
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De klant meldt: De diagnoses die de kandidaat moet 
kunnen stellen, zijn:

Het reparatieadvies dat de kandidaat moet geven, 
is:

"De koplamp / 
het achterlicht / 
de 
richtingaanwijzer 
doet het niet."

• een defecte zekering waardoor een 
van de componenten geen of 
onvoldoende voedingsspanning krijgt;
• een defect in de bedrading van het 
verlichtingssysteem 
(overgangsweerstand, onderbreking of 
massasluiting).

• defect component vervangen of repareren of 
defecte bedrading repareren;
en
• zorgen dat het component/systeem weer goed 
werkt (bijvoorbeeld testen, inregelen, afstellen 
en/of kalibreren).
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