
Definitie Omschrijving Opleiding

Een voldoend onderricht persoon (VOP-er) is een werknemer die niet 

over een specifieke vaktechnische vooropleiding beschikt.  

VOP-ers zijn voor hun (beperkte) taak opgeleide personen die vanwege 

een effectieve bedrijfsvoering bevoegd zijn tot het uitvoeren van een 

aantal vastgelegde (routinematige) taken. Behoudens de aan de VP-er 

voorbehouden handelingen.

Een VOP-er is op de hoogte van de mogelijke risico’s binnen het 

specifieke vakgebied en is in staat deze te voorkomen bij de door hem 

uitgevoerde werkzaamheden. 

Omdat een brede kennis van een specifiek vakgebied en de risico’s 

ontbreekt, is het noodzakelijk de werkzaamheden en omstandigheden 

waaronder deze mogen worden uitgevoerd, zorgvuldig te omschrijven in 

de aanwijzingsverklaring. 

De instructie van VOP-ers kan plaatsvinden door de 

werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon. 

De VOP-er werkt onder toezicht op basis van instructie en is 

verantwoordelijk voor zijn eigen werk (aangewezen taak)

De VOP-er beschikt over beperkte, taakgerichte technische kennis en 

vaardigheden binnen zijn (aangestelde) taakstelling.

Een vakbekwaam persoon (VP-er) is iemand (meestal een monteur of 

eerste monteur) die zelfstandig of in teamverband werkzaamheden 

uitvoert. 

De VP-er wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke. Voor 

bepaalde werkzaamheden heeft hij geen werkopdracht nodig, maar kan 

hij volledig zelfstandig opereren. Deze werkzaamheden zijn dan in zijn 

aanwijzing als vakbekwaam persoon vastgelegd. 

Aanleggen, monteren, aansluiten, inbedrijfstellen (aan de VP-er 

toegewezen voorbehouden handeling) en het inspecteren van 

installaties vallen onder de werkzaamheden van de VP-er.

De VP-er is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en dat van anderen 

(VOP-er) en werkt zelfstandig.

De VP-er beschikt voor basiskennis- (technisch/theoretisch) dan wel 

specialistische kennis en vaardigheden afhankelijk van het 

beroepsniveau. Heeft kennis van, en handelt naar, de geldende wet- en 

regelgeving. 

De WV-er geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk 

voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de 

installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die 

voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook 

verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de 

mogelijke gevaren en risico's. In de praktijk is een WV-er vaak een 

leidinggevende.

De WV-er is (eind) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

werkuitvoering van de VP-er en VOP-ers en werkt zelfstandig zonder 

tussentijdse verantwoording

De WV-er beschikt over (vergaande) specialistische kennis 

(technisch/theoretisch). Past geldende wet- en regelgeving toe.

Taken van de WV-er kunnen zijn:

Uitvoeren risico inventarisatie van de werkzaamheden;

Opstellen werkprocedures;

Bepalen werkmethode;

WV: Werkverantwoordelijke De werkverantwoordelijke (WV) is de persoon die is 

aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling als 

direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit 

van de Werkzaamheden en Installatie(s). De WV beschikt over 

de relevante vakbekwaamheidsbewijzen.

Een beroepsopleiding  op niveau 4(of 

gelijkwaardig vastgesteld en erkend 

beroepsniveau 4) in het specifieke vakgebied.

VOP: voldoende opgeleid(onderricht) persoon Een voldoende opgeleid persoon (VOP) is de persoon die op 

taakniveau is aangewezen binnen de scope van een specifieke 

regeling door VP en/of WV, voldoende is geïnstrueerd voor 

specifieke taken en/of werkzaamheden (exclusief aan voor de 

VP/WV voorbehouden handelingen) en onder toezicht van een 

VP en/of WV werkzaamheden uitvoert, zodanig dat gevaren die 

door de Installatie kunnen worden veroorzaakt worden 

voorkomen.

Geen of een beroepsopleiding (of gelijkwaardig 

vastgesteld en erkend beroepsniveau WEB 1 tot 

4) in een ander vakgebied.

VP: vakbekwaam persoon Een vakbekwaam persoon (VP) is de persoon die is 

aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling en 

met aantoonbare relevante opleiding en ervaring, in staat is om 

zelfstandig beroepshandelingen en beroepstaken uit te voeren 

voor het aanleggen, controleren en onderhouden van de 

installatie. De VP beschikt over de relevante 

vakbekwaamheidsbewijzen.

Een beroepsopleiding op niveau 2, 3 (of 

gelijkwaardig vastgesteld en erkend 

beroepsniveau 2, 3) in het specifieke vakgebied



Verdelen van werk op basis van de aanwijzingen;

Uitvoeren van toezicht op de naleving van instructies;

WV: Werkverantwoordelijke De werkverantwoordelijke (WV) is de persoon die is 

aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling als 

direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit 

van de Werkzaamheden en Installatie(s). De WV beschikt over 

de relevante vakbekwaamheidsbewijzen.

Een beroepsopleiding  op niveau 4(of 

gelijkwaardig vastgesteld en erkend 

beroepsniveau 4) in het specifieke vakgebied.
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Taak Handeling

1 Stelt klantwens vast 1.1 X X

Bepaalt de omvang van het toe te passen systeem 1.2 X X

Maakt een inschatting van de economische winst (EPC en labels) (return on 

investment ROI)

1.3
X X

Verzamelt gegevens voor het ontwerp 1.4 X X

Adviseert over het toe te passen montagesysteem (indak, opdak, platdak) 1.5
X X

Hanteert bouwkundige kennis van daken met betrekking tot 

montagemogelijkheden 

1.6
X X

Hanteert de vergunningen voorschriften van de overheid 1.7 X X

Bepaalt de conditie van het bestaande dak en dakafwerking 1.8 X X

Informeert over de aansluitwaarde netbeheerders 1.9 X X X

Informeert over eventuele mogelijkheden en voorwaarden voor energieopslag 1.10
X X X

Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af 1.11 X X

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen in relatie tot de zonne-

stroom installatie

1.12
X X

Bepaalt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het object 1.13 X X

Verzamelt van informatie ten behoeve van de project map 1.14 X X

Vraagt eventuele bouwkundige- en installatie tekeningen op 1.15 X X

Vraagt eventuele constructieberekeningen op 1.16 X X

Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object/elektrische installatie 1.17
X X X

2 Werkt elektrotechnisch ontwerp uit volgens de geldende normen 2.1 X X X

Bepaalt de dakbelasting en toetst de toelaatbaarheid 2.2 X X

Bepaalt het toe te passen systeem (indak, opdak, platdak) 2.3 X X

Bepaalt de benodigde ventilatie voor het toe te passen systeem in relatie tot 

de bouwkundige situatie

2.4
X X

Bepaalt benodige bekabeling AC- en DC-zijde 2.5 X X X

Bepaalt (type/capaciteit) omvormer en stringontwerp 2.6 X X

Bepaalt en specificeerd noodzaak capaciteitsuitbreiding verdeelinrichting 2.7 X X X

Maakt een schaduwinval analyse en vertaalt dit in een systeemontwerp 2.8 X X

Houdt rekening met de bepalingen voor bliksembeveiliging en/of 

vereffeningsinstallatie

2.9
X X

Bepaalt eventuele mogelijkheden voor energieopslag 2.10 X X

Maakt een opbrengst/rendementsberekening 2.11 X X

Berekent de economische winst (ROI) 2.12 X X

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen ten opzicht van de 

zonnestroominstallatie

2.13
X X

Maakt een tekening(pakket) 2.14 X X

Stelt plan van aanpak op 2.15 X X

Presenteert voorstel 2.16 X X

3 Verzamelt en verwerkt gegevens voor de installatie aan de hand van het 

ontwerp

3.1
X X X

Maakt kostenberekeningen en een opbrengstberekening 3.2 X X

Stelt offertes op 3.3 X X

Stelt werkbegroting en -planning op 3.4 X X

Kiest/selecteert materialen en onderdelen aan de hand van het ontwerp 3.5 X X X

Organiseert mensen en middelen 3.6 X X

Koopt capaciteit, materieel en materiaal in 3.7 X X

Stelt projectplan op 3.8 X X

Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op 3.9 X X

Zet referentieproject op 3.10 X X

Stelt projectteam samen 3.11 X X

Draagt project map over 3.12 X X

4 Bereidt de realisatie voor 4.1 X X X X X X

Begeleidt de uitvoering 4.2 X X X X X

Bewaakt de begroting 4.3 X X X X X

Onderhoudt contact met de opdrachtgever 4.4 X X

Bewaakt voortgang en kosten 4.5 X X

Voert projectadministratie 4.6 X X

5 Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden 5.1 X X X X

Begeleidt het testen van producten en systemen 5.2 X X X X

Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten 5.3 x X X

6 Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA

(Laatste Minuut Risico Analyse)

6.1
X X X X

Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de 

(bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes

6.2
X X X X

Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken

Zonnestroominstallatie aanleggen

Zonnestroominstallatie realiseren

Begeleiden werkzaamheden

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-712, 

NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, Requirements for 

Generators

Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen

Zonnestroominstallatie ontwerpen

VP WV



Controleert ter plekke de voorwaarden voor (brand) veilige montage van het 

te installeren systeem 

6.3
X X X X

Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem (indak, 

opdak, platdak)

6.4
X X X X

Installeert montagesystemen 6.5 X X X X

Plaatst ballastvoorzieningen 6.6 X X X X

Houdt rekening met de bliksembeveiligingsinstallatie/vereffeningsinstallatie 6.7 X X X

Bepaalt positie van componenten en route van leidingen 6.8 X X X

Legt/brengt kabelgoten/kabelgeleidingssystemen aan 6.9 X X X X

Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens tekening 

de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

6.10
X X X X

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en specificaties 6.11
X X X X

Plaatst pv-panelen en montagesystemen/onderconstructie 6.12 X X X X

Bewerkt en/of verbindt bedrading/bekabeling/stekkerverbinden 6.13 X X X X

Sluit bedrading/bekabeling aan op pv-panelen 6.14 X X X X

Installeert fabrikant eenduidige stekkerverbindingen 6.15 X X X X

Verbindt pv-panelen aan elkaar door 6.16 X X X X

Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten 

onderling correct zijn aangesloten en geen schade kan veroorzaken

6.17
X X X X

Test/beproeft de installatie op functioneren 6.18 X X X X

Stelt installatie in bedrijf 6.19 X X X

7 Bereidt elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA 

(Laatste Minuut Risico Analyse)

7.1
X X X X

Monteert omvormers 7.2 X X X

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en specificaties 7.3 X X X X

Past verdeelinrichting aan of breidt deze uit, tot en met 3 x 25A 7.4 X X X X

Sluiten omvormers en stringkoppelkasten aan DC-zijde aan 7.5 X X X

Sluiten omvormers aan AC-zijde aan 7.6 X X X

Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze (veilig) 

werkt volgens de specificaties

7.7
X X X X

Test/beproeft de installatie op functioneren 7.8 X X X X

Stelt installatie in bedrijf 7.9 X X X X

8 Neemt maatregelen waardoor een inspectie/onderhoud/verhelpen van een 

storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd

8.1
X X X

Signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikt daarbij normbladen, 

fabrikant-, klantgegevens enz.

8.2
X X X

Voert metingen en testen uit 8.3 X X X

Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van storing 8.4 X X X

Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast 8.5 X X X

Herstelt, verwijdert en monteert elektrotechnische componenten 8.6 X X X

(De)Monteert elektrotechnische componenten volgens voorschriften 8.7 X X X

Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of 

preventief onderhoud volgens opdracht uit.

8.8
X X X

Reinigt, repareert of vervangt onderdelen, bedrading en bekabeling 8.9 X X X

Controleert de veilige werking van de zonne-stroom installatie in relatie tot 

zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus 

van de installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie enz.

8.10

X X X

Test en controleert de werking van elektrotechnische onderdelen, bedrading 

en bekabeling.

8.11
X X X

Stelt installatie in bedrijf 8.12 X X X

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

9.1
X X X X X

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes 9.2 X X X X X X

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

9.3
X X X X X X

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

9.4

X X X X X

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

9.5
X X X X X

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

9.6
X X X X X

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties 9.7 X X X X X X

Werkt volgens de norm en voorschriften 9.8 X X X X X X

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving 9.9 X X X X X X

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's 9.10 X X X X X

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

9.11
X X X X X

10 Rapporteert werkzaamheden 10.1 X X X X X

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

10.2
X X X X

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen 

daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische 

consequenties.

10.3

X X X X

11 Voert kwaliteitscontroles uit 11.1 X X X X

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

11.2
X X

Zonnestroominstallatie aanleggen

Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren 

inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties

Rapporteren werkzaamheden

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Installeren en aansluiten omvormers

Zorgdragen voor veiligheid



Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

11.3
X X

12 Opleveren werkzaamheden 12.1 X X X X

Controleert de werking van het systeem op afgesproken specificaties 12.2 X X X X

Geeft gebruiksinstructies aan de klant 12.3 X X X X

Zorgen voor afvoer materialen en materieel 12.4 X X X X

Afhandelen klachten 12.5 X X X X

13 Opstellen onderhoudsscenario’s 13.1 X X

Bespreken onderhoudsscenario's 13.2 X X

Begeleiden van het testen van producten en systemen 13.3 X X X X

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten 13.4 X X X X

14 Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de 

veiligheid van de installatie 14.1
X X X X X X X

Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een 

installaties 14.2
X X X X X X

Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf 

nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of 

volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook 

al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties.

14.3

X X X X X X

15 Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort) 15.1 X X X X X X

Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid 15.2 X X X X X X

Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens 15.3 X X X X X X

Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de 

organisatie te schaden 15.4
X X X X X X

16 Commercieel bewust Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en 

houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten. 16.1
X X X X X X

17 Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, 

duurzaam) binnen de kaders van de opdracht 17.1
X X X X X X X

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig 17.2 X X X X X X X

18 Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de 

consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat 

voor de consument een impopulaire maatregel.

18.1

X X X X X X X

Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

18.2

X X X X X X X

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

18.3
X X X X X X X

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de 

staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

18.4
X X X X X X X

19 Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen 

(bouwteam/klant/derden) 19.1
X X X X X X X

Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de 

uitvoering van werkzaamheden 19.2
X X X X X X X

Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies 19.3 X X X X X X X

Beroepshouding

Communicatief

Klantgericht

Kwaliteitsbewust

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Opleveren van de zonnestroominstallatie

Zonnestroominstallatie beheren

Veiligheidsbewust

Samenwerken



V =

Scope

Taak Handeling

6 Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de 

(bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes

Controleert ter plekke de voorwaarden voor (brand) veilige montage van het 

te installeren systeem 

Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem (indak, 

opdak, platdak)

Installeert montagesystemen

Plaatst ballastvoorzieningen

Houdt rekening met de bliksembeveiligingsinstallatie/vereffeningsinstallatie

Bepaalt positie van componenten en route van leidingen

Legt/brengt kabelgoten/kabelgeleidingssystemen aan

Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens 

tekening de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPlaatst pv-panelen en montagesystemen/onderconstructie

Bewerkt en/of verbindt bedrading/bekabeling/stekkerverbinden

Sluit bedrading/bekabeling aan op pv-panelen

Installeert fabrikant eenduidige stekkerverbindingen

Verbindt pv-panelen aan elkaar door

Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten 

onderling correct zijn aangesloten en geen schade kan veroorzaken

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

10 Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of 

delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

Rapporteren werkzaamheden

Zorgdragen voor veiligheid

Zonnestroominstallatie aanleggen

Aan de VP-er voorbehouden handeling

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 
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V =

Scope

Taak Handeling

4 Bereidt de realisatie voor

Begeleidt de uitvoering

Bewaakt de begroting

Onderhoudt contact met de opdrachtgever

Bewaakt voortgang en kosten

Voert projectadministratie

5 Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden

Begeleidt het testen van producten en systemen

Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten

6 Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de 

(bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes

Controleert ter plekke de voorwaarden voor (brand) veilige montage van het 

te installeren systeem 

Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem (indak, 

opdak, platdak)

Installeert montagesystemen

Plaatst ballastvoorzieningen

Houdt rekening met de bliksembeveiligingsinstallatie/vereffeningsinstallatie

Bepaalt positie van componenten en route van leidingen

Legt/brengt kabelgoten/kabelgeleidingssystemen aan

Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens 

tekening de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPlaatst pv-panelen en montagesystemen/onderconstructie

Bewerkt en/of verbindt bedrading/bekabeling/stekkerverbinden

Sluit bedrading/bekabeling aan op pv-panelen

Installeert fabrikant eenduidige stekkerverbindingen

Verbindt pv-panelen aan elkaar door

Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten 

onderling correct zijn aangesloten en geen schade kan veroorzaken

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

10 Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of 

delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

11 Voert kwaliteitscontroles uit

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

12 Opleveren werkzaamheden

Controleert de werking van het systeem op afgesproken specificaties

Geeft gebruiksinstructies aan de klant

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Opleveren van de zonnestroominstallatie

Zorgdragen voor veiligheid

Rapporteren werkzaamheden

Zonnestroominstallatie realiseren

Begeleiden werkzaamheden

Zonnestroominstallatie aanleggen

Aan de VP-er voorbehouden handeling

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 
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Zorgen voor afvoer materialen en materieel

Afhandelen klachten

13 Opstellen onderhoudsscenario’s

Bespreken onderhoudsscenario's

Begeleiden van het testen van producten en systemen

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten

Zonnestroominstallatie beheren

Opleveren van de zonnestroominstallatie



V =

Scope

Taak Handeling

4 Bereidt de realisatie voor

Begeleidt de uitvoering

Bewaakt de begroting

Onderhoudt contact met de opdrachtgever

Bewaakt voortgang en kosten

Voert projectadministratie

5 Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden

Begeleidt het testen van producten en systemen

Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten

7 Bereidt elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA 

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Monteert omvormers

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPast verdeelinrichting aan of breidt deze uit, tot en met 3 x 25A

Sluiten omvormers en stringkoppelkasten aan DC-zijde aan

Sluiten omvormers aan AC-zijde aan

Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze (veilig) 

werkt volgens de specificaties

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

10 Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of 

delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

11 Voert kwaliteitscontroles uit

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

12 Opleveren werkzaamheden

Controleert de werking van het systeem op afgesproken specificaties

Geeft gebruiksinstructies aan de klant

Zorgen voor afvoer materialen en materieel

Afhandelen klachten

13 Opstellen onderhoudsscenario’s

Bespreken onderhoudsscenario's

Begeleiden van het testen van producten en systemen

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten

Zonnestroominstallatie beheren

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Opleveren van de zonnestroominstallatie

Zorgdragen voor veiligheid

Rapporteren werkzaamheden

Zonnestroominstallatie realiseren

Begeleiden werkzaamheden

Installeren en aansluiten omvormers

Aan de VP-er voorbehouden handeling

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 
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V =

Scope

Taak Handeling

4 Bereidt de realisatie voor

Begeleidt de uitvoering

Bewaakt de begroting

Onderhoudt contact met de opdrachtgever

Bewaakt voortgang en kosten

Voert projectadministratie

5 Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden

Begeleidt het testen van producten en systemen

Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten

6 Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de 

(bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes

Controleert ter plekke de voorwaarden voor (brand) veilige montage van het 

te installeren systeem 

Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem (indak, 

opdak, platdak)

Installeert montagesystemen

Plaatst ballastvoorzieningen

Houdt rekening met de bliksembeveiligingsinstallatie/vereffeningsinstallatie

Bepaalt positie van componenten en route van leidingen

Legt/brengt kabelgoten/kabelgeleidingssystemen aan

Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens 

tekening de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPlaatst pv-panelen en montagesystemen/onderconstructie

Bewerkt en/of verbindt bedrading/bekabeling/stekkerverbinden

Sluit bedrading/bekabeling aan op pv-panelen

Installeert fabrikant eenduidige stekkerverbindingen

Verbindt pv-panelen aan elkaar door

Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten 

onderling correct zijn aangesloten en geen schade kan veroorzaken

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

7 Bereidt elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA 

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Monteert omvormers

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPast verdeelinrichting aan of breidt deze uit, tot en met 3 x 25A

Sluiten omvormers en stringkoppelkasten aan DC-zijde aan

Sluiten omvormers aan AC-zijde aan

Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze (veilig) 

werkt volgens de specificaties

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

8 Neemt maatregelen waardoor een inspectie/onderhoud/verhelpen van een 

storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd

Signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikt daarbij normbladen, 

fabrikant-, klantgegevens enz.

Voert metingen en testen uit

Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van storing

Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast

Herstelt, verwijdert en monteert elektrotechnische componenten

(De)Monteert elektrotechnische componenten volgens voorschriften

Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties 

of preventief onderhoud volgens opdracht uit.

Reinigt, repareert of vervangt onderdelen, bedrading en bekabeling

Controleert de veilige werking van de zonne-stroom installatie in relatie tot 

zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus 

van de installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie enz.

Test en controleert de werking van elektrotechnische onderdelen, bedrading 

en bekabeling.

Stelt installatie in bedrijf

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes

Zorgdragen voor veiligheid

Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren 

inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties

Zonnestroominstallatie realiseren

Begeleiden werkzaamheden

Zonnestroominstallatie aanleggen

Installeren en aansluiten omvormers

Aan de VP-er voorbehouden handeling

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 
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Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

10 Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of 

delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

11 Voert kwaliteitscontroles uit

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

12 Opleveren werkzaamheden

Controleert de werking van het systeem op afgesproken specificaties

Geeft gebruiksinstructies aan de klant

Zorgen voor afvoer materialen en materieel

Afhandelen klachten

13 Opstellen onderhoudsscenario’s

Bespreken onderhoudsscenario's

Begeleiden van het testen van producten en systemen

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten

Opleveren van de zonnestroominstallatie

Zonnestroominstallatie beheren

Rapporteren werkzaamheden

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Zorgdragen voor veiligheid



V =

Scope

Taak Handeling

1 Stelt klantwens vast

Bepaalt de omvang van het toe te passen systeem

Maakt een inschatting van de economische winst (EPC en labels) (return on 

investment ROI)

Verzamelt gegevens voor het ontwerp

Adviseert over het toe te passen montagesysteem (indak, opdak, platdak)

Hanteert bouwkundige kennis van daken met betrekking tot 

montagemogelijkheden 

Hanteert de vergunningen voorschriften van de overheid

Bepaalt de conditie van het bestaande dak en dakafwerking

Informeert over de aansluitwaarde netbeheerders

Informeert over eventuele mogelijkheden en voorwaarden voor 

energieopslag

Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen in relatie tot de zonne-

stroom installatie

Bepaalt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het object

Verzamelt van informatie ten behoeve van de project map

Vraagt eventuele bouwkundige- en installatie tekeningen op

Vraagt eventuele constructieberekeningen op

Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object/elektrische installatie

2 Werkt elektrotechnisch ontwerp uit volgens de geldende normen 

Bepaalt de dakbelasting en toetst de toelaatbaarheid

Bepaalt het toe te passen systeem (indak, opdak, platdak)

Bepaalt de benodigde ventilatie voor het toe te passen systeem in relatie tot 

de bouwkundige situatie

Bepaalt benodige bekabeling AC- en DC-zijde

Bepaalt (type/capaciteit) omvormer en stringontwerp

Bepaalt en specificeerd noodzaak capaciteitsuitbreiding verdeelinrichting

Maakt een schaduwinval analyse en vertaalt dit in een systeemontwerp

Houdt rekening met de bepalingen voor bliksembeveiliging en/of 

vereffeningsinstallatie

Bepaalt eventuele mogelijkheden voor energieopslag

Maakt een opbrengst/rendementsberekening

Berekent de economische winst (ROI)

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen ten opzicht van de 

zonnestroominstallatie

Maakt een tekening(pakket)

Stelt plan van aanpak op

Presenteert voorstel 

3 Verzamelt en verwerkt gegevens voor de installatie aan de hand van het 

ontwerp

Maakt kostenberekeningen en een opbrengstberekening

Stelt offertes op

Stelt werkbegroting en -planning op

Kiest/selecteert materialen en onderdelen aan de hand van het ontwerp

Organiseert mensen en middelen

Koopt capaciteit, materieel en materiaal in

Stelt projectplan op

Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op

Zet referentieproject op

Stelt projectteam samen

Draagt project map over

4 Bereidt de realisatie voor

Begeleidt de uitvoering

Bewaakt de begroting

Onderhoudt contact met de opdrachtgever

Bewaakt voortgang en kosten

Voert projectadministratie

11 Voert kwaliteitscontroles uit

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

13 Opstellen onderhoudsscenario’s

Bespreken onderhoudsscenario's

Begeleiden van het testen van producten en systemen

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Zonnestroominstallatie beheren

Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken

Zonnestroominstallatie realiseren

Zonnestroominstallatie ontwerpen

Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 
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Aan de VP-er voorbehouden handeling



V =

Scope

Taak Handeling

1 Stelt klantwens vast

Bepaalt de omvang van het toe te passen systeem

Maakt een inschatting van de economische winst (EPC en labels) (return on 

investment ROI)

Verzamelt gegevens voor het ontwerp

Adviseert over het toe te passen montagesysteem (indak, opdak, platdak)

Hanteert bouwkundige kennis van daken met betrekking tot 

montagemogelijkheden 

Hanteert de vergunningen voorschriften van de overheid

Bepaalt de conditie van het bestaande dak en dakafwerking

Informeert over de aansluitwaarde netbeheerders

Informeert over eventuele mogelijkheden en voorwaarden voor 

energieopslag

Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen in relatie tot de zonne-

stroom installatie

Bepaalt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het object

Verzamelt van informatie ten behoeve van de project map

Vraagt eventuele bouwkundige- en installatie tekeningen op

Vraagt eventuele constructieberekeningen op

Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object/elektrische installatie

2 Werkt elektrotechnisch ontwerp uit volgens de geldende normen 

Bepaalt de dakbelasting en toetst de toelaatbaarheid

Bepaalt het toe te passen systeem (indak, opdak, platdak)

Bepaalt de benodigde ventilatie voor het toe te passen systeem in relatie tot 

de bouwkundige situatie

Bepaalt benodige bekabeling AC- en DC-zijde

Bepaalt (type/capaciteit) omvormer en stringontwerp

Bepaalt en specificeerd noodzaak capaciteitsuitbreiding verdeelinrichting

Maakt een schaduwinval analyse en vertaalt dit in een systeemontwerp

Houdt rekening met de bepalingen voor bliksembeveiliging en/of 

vereffeningsinstallatie

Bepaalt eventuele mogelijkheden voor energieopslag

Maakt een opbrengst/rendementsberekening

Berekent de economische winst (ROI)

Bepaalt de brandveiligheid van de gebouwonderdelen ten opzicht van de 

zonnestroominstallatie

Maakt een tekening(pakket)

Stelt plan van aanpak op

Presenteert voorstel 

3 Verzamelt en verwerkt gegevens voor de installatie aan de hand van het 

ontwerp

Maakt kostenberekeningen en een opbrengstberekening

Stelt offertes op

Stelt werkbegroting en -planning op

Kiest/selecteert materialen en onderdelen aan de hand van het ontwerp

Organiseert mensen en middelen

Koopt capaciteit, materieel en materiaal in

Stelt projectplan op

Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op

Zet referentieproject op

Stelt projectteam samen

Draagt project map over

4 Bereidt de realisatie voor

Begeleidt de uitvoering

Bewaakt de begroting

Onderhoudt contact met de opdrachtgever

Bewaakt voortgang en kosten

Voert projectadministratie

5 Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden

Begeleidt het testen van producten en systemen

Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten

6 Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de 

(bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes

Controleert ter plekke de voorwaarden voor (brand) veilige montage van het 

te installeren systeem 

Begeleiden werkzaamheden

Zonnestroominstallatie aanleggen

Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken

Zonnestroominstallatie realiseren

Zonnestroominstallatie ontwerpen

Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen

Aan de VP-er voorbehouden handeling

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-712, 

NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, Requirements for 
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Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem (indak, 

opdak, platdak)

Installeert montagesystemen

Plaatst ballastvoorzieningen

Houdt rekening met de bliksembeveiligingsinstallatie/vereffeningsinstallatie

Bepaalt positie van componenten en route van leidingen

Legt/brengt kabelgoten/kabelgeleidingssystemen aan

Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens 

tekening de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPlaatst pv-panelen en montagesystemen/onderconstructie

Bewerkt en/of verbindt bedrading/bekabeling/stekkerverbinden

Sluit bedrading/bekabeling aan op pv-panelen

Installeert fabrikant eenduidige stekkerverbindingen

Verbindt pv-panelen aan elkaar door

Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten 

onderling correct zijn aangesloten en geen schade kan veroorzaken

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

7 Bereidt elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA 

(Laatste Minuut Risico Analyse)

Monteert omvormers

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificatiesPast verdeelinrichting aan of breidt deze uit, tot en met 3 x 25A

Sluiten omvormers en stringkoppelkasten aan DC-zijde aan

Sluiten omvormers aan AC-zijde aan

Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze (veilig) 

werkt volgens de specificaties

Test/beproeft de installatie op functioneren

Stelt installatie in bedrijf

8 Neemt maatregelen waardoor een inspectie/onderhoud/verhelpen van een 

storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd

Signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikt daarbij normbladen, 

fabrikant-, klantgegevens enz.

Voert metingen en testen uit

Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van storing

Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast

Herstelt, verwijdert en monteert elektrotechnische componenten

(De)Monteert elektrotechnische componenten volgens voorschriften

Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties 

of preventief onderhoud volgens opdracht uit.

Reinigt, repareert of vervangt onderdelen, bedrading en bekabeling

Controleert de veilige werking van de zonne-stroom installatie in relatie tot 

zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus 

van de installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie enz.

Test en controleert de werking van elektrotechnische onderdelen, bedrading 

en bekabeling.

Stelt installatie in bedrijf

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf 

(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's

10 Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid 

van de elektrotechnische installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals 

uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of 

delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

11 Voert kwaliteitscontroles uit

Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, 

voortgang en budgetbewaking

Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-

voortgangsinformatie.

Rapporteren werkzaamheden

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren inspecties en 

onderhoud aan zonnestroominstallaties

Zorgdragen voor veiligheid

Installeren en aansluiten omvormers

Zonnestroominstallatie aanleggen



12 Opleveren werkzaamheden

Controleert de werking van het systeem op afgesproken specificaties

Geeft gebruiksinstructies aan de klant

Zorgen voor afvoer materialen en materieel

Afhandelen klachten

13 Opstellen onderhoudsscenario’s

Bespreken onderhoudsscenario's

Begeleiden van het testen van producten en systemen

Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten

Opleveren van de zonnestroominstallatie

Zonnestroominstallatie beheren



V =

Scope

Taak Handeling

1 Informeert over de aansluitwaarde netbeheerders 1.9 X D

Informeert over eventuele mogelijkheden en voorwaarden voor 

energieopslag
1.10 X C

Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object/elektrische installatie 1.17 X C

2 Werkt elektrotechnisch ontwerp uit volgens de geldende normen 2.1 X C

Bepaalt benodige bekabeling AC- en DC-zijde 2.5 X C

Bepaalt en specificeert noodzaak capaciteitsuitbreiding verdeelinrichting
2.7 X C

3 Verzamelt en verwerkt gegevens voor de installatie aan de hand van het 

ontwerp
3.1 X C

Kiest/selecteert materialen en onderdelen aan de hand van het ontwerp
3.5 X C

4 Bereidt de realisatie voor 4.1 X C 2 T

7 Bereidt elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA 

(Laatste Minuut Risico Analyse)
7.1 X C 1

Monteert leidingen en bedraadt/bekabelt deze volgens norm en 

specificaties

7.3 X C

Past verdeelinrichting aan of breidt deze uit, tot en met 3 x 25A 7.4 X C

Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze 

(veilig) werkt volgens de specificaties
7.7 X C

Test/beproeft de installatie op functioneren 7.8 X C

Stelt installatie in bedrijf 7.9 X C

8 Neemt maatregelen waardoor een inspectie/onderhoud/verhelpen van een 

storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd
8.1 X C

Signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikt daarbij normbladen, 

fabrikant-, klantgegevens enz.
8.2 X C

Voert metingen en testen uit 8.3 X C

Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van storing 8.4 X C

Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast 8.5 X C

Herstelt, verwijdert en monteert elektrotechnische componenten 8.6 X C

(De)Monteert elektrotechnische componenten volgens voorschriften 8.7 X C

Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties 

of preventief onderhoud volgens opdracht uit.
8.8 X C

Reinigt, repareert of vervangt onderdelen, bedrading en bekabeling 8.9 X C

Controleert de veilige werking van de zonne-stroom installatie in relatie tot 

zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus 

van de installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie enz.
8.10 X D

Test en controleert de werking van elektrotechnische onderdelen, 

bedrading en bekabeling.
8.11 X C

Stelt installatie in bedrijf 8.12 X C

9 Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten 

bedrijf (controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling). 
9.1 X C

Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes 9.2 X C

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de 

installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)
9.3 X C

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die 

van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
9.4 X C

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan 9.5 X C

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
9.6 X C

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties 9.7 X C

Werkt volgens de norm en voorschriften 9.8 X C

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving 9.9 X C

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's 9.10 X C

Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege 

veiligheidsrisico's
9.11 X C
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Zonnestroominstallatie realiseren

4

7

Zonnestroominstallatie ontwerpen

Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen

Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken

6

Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren 

inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties
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Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van zonnestroomsinstallaties individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Wet- en regelgeving: NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit, Netcode, 

Requirements for Generators

Installeren en aansluiten omvormers

2

Zorgdragen voor veiligheid

3
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KENNIS

Kent de van toepassingzijnde normen; NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN 

61439 deel 1, NTA 8025, NEN-EN 50090, NPR 9090, BRL6000-01, NPR5310-

712, NEN7250, NEN-EN-IEC62446, NEN-EN-IEC62548, A blad hellende- en A 

blad platte daken, NEN-EN IEC 62305, Bouwbesluit

X X X X X X X X X X X X

Kent het werkingsprincipe van zonnecellen en zonnestroomsysteem en de 

verschillende componenten van een zonne-energiesysteem.
X X X X X X X X X X X X

Kent de belangrijkste aspecten die de opbrengst van een PV-systeem 

bepalen.
X X X X X X X X X X X

Kent de meest voorkomende type dakopbouw en dakbedekking. X X X X X X X X X X X X

Weet welke normen en richtlijnen bekend dienen te zijn en wat het 

toepassingsgebied ervan is.
X X X X X X X X X X X X X

Kent de meest voorkomende type opslagsystemen X X X X X X X X X X X

Kent de verschillende begrippen en symbolen van een zonnestroomsysteem 

en weet welke kennisbronnen beschikbaar zijn als naslagwerk. X X X X X X X X X X X

Kent de belangrijkste aspecten die de verband houden met dak- en 

windbelasting
X X X X

Kan een PV energie systeem berekenen opbrengst/afgifte/saldering X X X X X X

Het (her)kennen van verschillende type montagesystemen en kent de 

oorzaak en gevolgen van galvanische corrosie. 
X X X X X X X X X X X

Weten welke aspecten de kabeldimensionering beinvloeden en kent de 

risico's van elektrische (DC) stekkerverbindingen en weet hoe deze te 

minimaliseren.

X X X X X X X X X X X

Weten welke aspecten minimale en maximale stringlengtes bepalen X X X X

Weten welke aspecten een rol spelen bij uitbreiding van een 

verdeelinrichting t.b.v. PV-systeem en welke eisen en voorschriften gelden 

t.a.v. netaansluiting PV-systemen.
X X X X X X X X X

Weten welke voorschriften gelden bij toepassing van bliksembeveiliging in 

combinatie met PV-systemen X X X X X X X X X X

Weten welke kostencomponenten van belang zijn voor de voorcalculatie
X X X X

Weten hoe CO2 reductie en terugverdientijd berekend worden. X X X X

Kent de inhoud van Health and Safety uitgave veilig werken op daken X X X X X X X X X X X X X

Weten welke voorschriften gelden voor veilig werkenaan  E-installaties en 

PV-systeem
X X X X X X X X X X X X X

Kan de benodigde veiligheidsvoorzieneingen zowel individueel als collectief 

bepalen
X X X X X X X X

Kan gedurende het werkproces toetsen of de praktijk blijft voldoen aan de 

veiligheidsplanvorming.
X

Weten welke eisen ten aanzien van rapportage bij oplevering gelden. X X X X X X

Kent de eisen en voorschriften t.a.v. realisatie eerste inspectie en oplevering X

Kent de belangrijkste aspecten van beheer en onderhoud en kan daar over 

adviseren
X

Weten wat het effect is van vervuiling op opbrengst X X X

Weten welke normen en eisen gelden t.a.v.  Inspectie van PV-systemen X X X X X

TAKEN


