
  
 

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: 
 

Verrichten van onderhoud, keuringen en reparatie- en 
montagewerkzaamheden aan de opbouw van aanhangwagens 
 

  

Initiatiefnemer: BOVAG aanhangwagenbedrijven 

Titel toets: Verrichten van onderhoud, keuringen en reparatie- en montagewerkzaamheden 
aan de opbouw van aanhangwagens. 

 
Niveau/profiel cursist: 
 
 
 
 
Toetsvorm en vraagvorm: 

 
Cursist heeft 2 tot 3 jaar werkervaring als monteur in de werkplaats in de caravan-
aanhangwagen techniek. Cursist is bekend met de BOVAG werkinstructie en heeft 
ervaring in het toepassen daarvan. 
Werk- en denk niveau minimaal VMBO-Techniek.  
 
N.n.t.b. 

Tijdslimiet: N.n.t.b. 

Cesuur: N.n.t.b. 

Legitimeringsdatum: 15-12-2016 (revisie 01-07-2017) 

Vervaldatum:  

Opmerkingen: Onder opbouw van aanhangwagens wordt verstaan: plaatwerk, lijsten, hang- en 
sluitwerk, luiken, dak, wanden, vloeren, gemonteerde accessoires/voorzieningen en 
installaties/apparatuur . 
Onder installaties/apparatuur wordt onder andere verstaan: Mechanische-, 
hydraulische-, en elektrische pompen.  
Lieren / kleppen sluitingen en borgingen zekeringsvoorzieningen. 
Met controleren wordt bedoeld: controleren op functionaliteit en eisen (wettelijk of 
van de fabrikant/leverancier). 
Met beoordelen wordt bedoeld: beoordelen of het onderdeel/component voldoet 
aan de gestelde eisen of dat deze vervangen of gerepareerd moet worden. 

 

Toetsonderwerp Leerdoelen 

Constructie  De deelnemer kent de verschillende wettelijke richtlijnen en uitvoeringsregels die 
betrekking hebben op de opbouw van aanhangwagens. 

 De deelnemer kent de verschillende constructiemethoden van aanhangwagen 
opbouw, etc. 

 De deelnemer kan de staat/schade van de opbouw controleren en beoordelen en 
de hiervoor vereiste reparatiemethode aangeven. Bijvoorbeeld: vloer, wanden 
plaat of paneel vervangen, etc. 

 De deelnemer kan door middel van verschillende bevestigingsmethoden de 
wanden aan de vloer bevestigen. 

 De deelnemer kan door middel van verschillende bevestigingsmethoden het dak 
aan de zijwanden bevestigen. 

 De deelnemer kan de oorzaak van zogenaamde ‘zachte en verrotte vloeren 
herkennen en deze mogelijk oplossen. 

 De deelnemer kent de verschillende houtsoorten en afwerkmaterialen die in een 
aanhangwagen worden gebruikt en hun eigenschappen en toepassingen. 

 De deelnemer kent de eigenschappen, de verwerkingsvoorschriften en het 
toepassingsgebied van de diverse, voor de reparatie gebruikte kitsoorten. 

 De deelnemer moet de staat vast kunnen stellen van een vloer o.a. m.b.t. vocht 
(bv. Paardentrailer). 

  

Accessoires/voorzieningen 
en installaties/apparatuur 

 De deelnemer kent de eigenschappen, de opbouw in onderdelen en het 
werkingsprincipe van de verschillende typen accessoires/voorzieningen en 
installaties/apparatuur die in aanhangwagens voorkomen. 

 Kan accessoires/voorzieningen en installaties/apparatuur aanbrengen, aansluiten 
en controleren volgens de geldende (wettelijke) (installatie)voorschriften. 



  
 

 De deelnemer kent de te treffen veiligheidsvoorzieningen voor het aanbrengen, 
aansluiten en controleren van accessoires/voorzieningen en 
installaties/apparatuur. 

 De deelnemer kent de (wettelijke) richtlijnen met betrekking tot het plaatsen van 
movers, en andere aanpassingen aan de aanhangwagen die invloed hebben op 
de afmetingen, maten en gewichten van de aanhanger. 

 
 


