
11-12-2014

Eindtermen Energie Service Specialist

Datum: 03-dec-14

KERNBEGRIPPEN CURSUSINHOUD VERTALING NAAR LESMATERIAAL

Onderdeel Kernbegrip Weten Begrijpen Kunnen Toetsmatrijs Eindterm/leerdoel

Inhoudsopgave / theorie PPT
Inhoudsopgave PPT Voorbeelden /

oefeningen
Inhoudsopgave casus

Behandeld?

Geef aan of deze

eindterm wordt

behandeld in het examen

Toetsmatrijs:

Geef aan of het aantal vragen over

deze eindterm voldoet aan de

toetsmatrijs

Onderdeel examen:

Geef aan in welke vraag

(vragen) deze eindterm

wordt behandeld

Beoordeling:

In te vullen

door KvINL

De cursist kent… De cursist begrijpt… De cursist kan… De cursist kan…

1 Communicatie

1.1 Inititatief

uitgangspunten als

verantwoordelijkheid en

zelfstandigheid

dat hij/zij verantwoordelijk is voor

het eindresultaat van zijn eigen

handelen

pro-actief en zelfstandig handelen 1 zelfstandig handelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

1.2 Mondeling

verschillende vormen van

mondelinge communicatie en

omgangs-normen bij afhandeling

van klachten

het belang van mondelinge

communicatie met de

opdrachtgever/gebruiker

informeren, reageren en

afhandelen van klachten t.a.v.

status en werking installatie

1 mondeling communiceren
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

1.3 Schriftelijk
verschillende vormen van

rapportage

het belang van een rapport als

communicatie-instrument naar de

opdrachtgever/gebruiker

schriftelijk rapporteren over status

en werking van de installatie
1 schriftelijk communiceren

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

1.4 Advies

de belangrijkste aspecten om te

kunnen adviseren over het

verbeteren van comfort/ energie-

efficientie/ veiligheid

waarom het belangrijk is om goed

te kunnen adviseren aan de

opdrachtgever/ gebruiker

adviseren over noodzakelijke

wijzigingen en/of vervanging van

de installatie voor (hogere)

comfort, energie-efficientie en

veiligheid

2 adviseren
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

1.5 Software

het systeem/de software voor

registratie en afmelding van

gegevens

de werking van het systeem voor

het registreren en afmelden van

gegevens

zelfstandig gegevens invoeren,

opslaan en afmelden in het

systeem

2 omgaan met software
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2 Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM)

2.1 Veiligheid
randvoorwaarden voor het veilig

functioneren van installaties

welke aspecten bij de controle

van belang zijn voor een veilig

functioneren van de installatie

installaties beoordelen op veilig

functioneren
2

oordelen op veiligheid

(installaties)
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2.2 Veiligheid

aandachtspunten voor een goed

toegankelijke en veilige

opstellingsruimte

de noodzaak voor de

aanwezigheid van een veilige

opstellingsruimte voor toestel(len)

veiligheid opstellingsruimte en

toegankelijkheid toestel

beoordelen

2
oordelen op veiligheid

(opstellingsruimte)
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2.3 Arbo
randvoorwaarden voor een nette

werkplek

waarom het belangrijk is te

werken op een nette werkplek

zorg dragen voor een nette

werkplek
1 netjes werken

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2.4 Arbo aspecten van veilig werken de noodzaak tot veilig werken

veilig werken en houdt daarbij

rekening met de veiligheid van

derden

1 veilig werken
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2.5 Arbo

verschillende vormen van PBM's

(Persoonlijke

Beschermingmiddelen)

waarom het in specifieke situaties

belangrijk is te werken met PBM's
werken met PBM's 1

werken met

beschermingsmiddelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

2.6 Milieu
milieubelastende producten en

afvalmaterialen

de noodzaak tot adequate

verwerking van restproducten en

afval

milieuvriendelijk werken met

materialen
1 milieuvriendelijk werken

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

3 Wetgeving, normen en richtlijnen

3.1 Regelgeving
het vigerende Bouwbesluit en de

daaruit volgende voorschriften

de meest relevante aspecten uit

wet- en regelgeving in relatie tot

service van installaties

een overzicht geven van alle

relevante voorschriften die een rol

spelen bij service van installaties

2
wet- en regelgeving

toepassen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

3.2 Regelgeving
voorschriften van fabrikanten voor

specifieke toestellen/installaties

de meest relevante aspecten uit

voorschriften van fabrikanten in

relatie tot service van installaties

een overzicht geven van

voorschriften van fabrikanten voor

de specifieke situatie

1
fabrikantenvoorschriften

toepassen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

4 Technische beginselen verbranding en verwarming

Accreditatie (examen)
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4.1 Verbranding

thermodynamische

basisbeginselen die een rol

spelen bij verbranding van gas

t.b.v. verwarming

welke thermodynamische

aspecten van invloed zijn op het

(waterzijdig) rendement en

vermogen van toestellen

instellingen van de installatie

controleren
2

instellingen van de

installatie controleren
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

4.2 1.2 / 2.2 Verbranding
basisprincipes van

verbrandingstechniek

de aspecten die een rol spelen bij

het juist afstellen van toestellen

voor een zo optimaal mogelijk

verbrandingsgaszijdig rendement

een toestel verbrandingstechnisch

afstellen door inregelen van de

gas/lucht verhouding

3
verbrandingstoestellen

afstellen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

4.3 1.2 / 2.2 Rookgas

de verschillende

verschijningsvormen van

luchttoevoer en rookgasafvoer

de aspecten die een rol spelen bij

een juiste uitvoering van

luchttoevoer en rookgasafvoer bij

verbranding

uitvoering en werking luchttoevoer

en rookgasafvoer controleren
3

luchttoevoer- en

rookgasafvoer-systemen

controleren

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

4.4 2.2
Rookgas

(anayse)

de aspecten die een rol spelen bij

analyse van rookgassen

het belang van een goede

verbranding en de veiligheid van

de installatie

een rookgasanalyse uitvoeren en

de resultaten ervan beoordelen
2 rookgasanalyse uitvoeren

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

4.5 2.3 Hydraulica

de verschillende typen

hydraulische schakelingen voor

toepassing in

verwarmingssystemen

het belang van een goed

ontworpen en geinstalleerde

hydraulische schakeling

de hydraulische balans van de

installatie controleren
2

verwarmingssysteem

waterzijdig afstellen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

5 Installaties en toestellen

5.1 Leidingwater

aspecten van

leidingwaterinstallaties in relatie

tot comfort/ energie-efficientie/

veiligheid

welke aspecten van

leidingwaterinstallaties invloed

hebben op energiegebruik en

comfort

volumestroom en temperatuur

warm tapwater controleren
1

warmtapwater

voorzieningen beoordelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

5.2 Elektra

begrippen uit de elektrotechniek

zoals spanning, stroom en

weerstand

dat juiste netspanning en aarding

belangrijke aspecten zijn voor een

goed werkende en veilige

installatie

netspanning en aarding van

toestellen/ installaties controleren

en beoordelen

1
elektrische voorzieningen

beoordelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

5.3 Gas

aspecten van gasinstallaties in

relatie tot comfort/ energie-

efficientie/ veiligheid

het belang van de juiste gasdruk

en gasdichtheid van de

voorziening voor gas en weet

welke (meet-) instrumenten

daartoe te hanteren

gasvoorduk statisch en

dynamisch controleren
1

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

gasdichtheid van de

aansluitleiding controleren
1

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

5.4 cv-installatie

aspecten van cv-installaties in

relatie tot comfort/ energie-

efficientie/ veiligheid

de opbouw en de werking van

een cv-installatie

werking van mechanische

onderdelen van de installatie

controleren door visuele

beoordeling

1
werking installatie

beoordelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

op waterzijdige lekkage

controleren door visuele

beoordeling

1 lekkages beoordelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

5.5 cv-toestel

de verschillende typen cv-

toestellen, waaronder

combitoestellen (VR/HR)

de opbouw en de werking van

een cv-toestel, waaronder

combitoestellen (VR/HR)

een cv (combi) toestel

onderhouden en afstellen volgens

voorschriften fabrikant

2
toestellen onderhouden en

afstellen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

drukval en dichtheid

gasleidingen bepalen
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werking van mechanische

onderdelen van het toestel

controleren door visuele

beoordeling

1 werking toestel beoordelen
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

uitvoering en werking van een

condensaatafvoer controleren
1

werking cond.afv.

Controleren
O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O Akkoord

O Niet akkoord

Totaal 40

EISEN PRAKTIJKRUIMTE

Het practicum moet voorzien zijn van:

- Gasinstallatie

- CV installatie met warmte afgifte

- Tapwater installatie met warmwater tappunten

- Elektrisch installatie met wandcontactdozen waar aan gemeten kan worden.

- In verband met veiligheid dient er een noodstop aanwezig te zijn.

De deelnemers moeten individueel aan een toestel kunnen trainen.

Waarvan:

- Minimaal 1 VR combitoestel

- Minimaal 1 HR combitoestel

- Minimaal 1 open toestel

- Minimaal 1 gesloten toestel

- Verschillende uitvoering en materiaal van rookgasafvoer

Bij alle toestellen dienen de installatie voorschriften aanwezig te zijn.
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