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Toetsmatrijs: 
 

Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Aanhangwagen 
 

  

Initiatiefnemer: BOVAG caravan- en camperbedrijven en aanhangerwagens 

Titel toets: Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Aanhangwagen 

Toets- en vraagvorm: Theorietoets met 30 meerkeuzevragen 

Tijdslimiet: 60 minuten 

Cesuur: 70% 

Niveau/profiel deelnemer: De deelnemer is in het bezit van de keuringsbevoegdheid voor Keurmeester 
Specialist Onderhoud Aanhangwagen/Caravan en Camper.  

Opmerkingen: Hoewel de leer/toetsdoelen in dit document overwegend praktijkgericht zijn, is 
ervoor gekozen om de toets in te richten op het meten van de achterliggende 
kennis en inzichten. 
 
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. 
Met beoordelen wordt bedoeld: beoordelen of het onderdeel/component voldoet 
aan de gestelde eisen of dat deze vervangen of gerepareerd moet worden. 
 
Onder onderstel wordt verstaan: chassis, trekboom/-driehoek, assen, stabilisator, 
dissel, uitdraaisteunen, neuswiel, vering, drukverdeling, wielen, lagers, banden, 
reminrichting, breekkabel/ring, voertuigverlichting (remlichten, achterlichten, 
richtingaanwijzers, kentekenplaatverlichting, etc.) en de aansluiting naar het 
trekkend/dragend voertuig. 
Met ‘voertuigverlichting’ wordt in deze context bedoeld:  
de wettelijke eisen die gesteld worden aan de 12-Volt voertuigverlichting. 
Met controleren wordt bedoeld: controleren op functionaliteit door meten, 
nagaan/lezen, bekijken (visueel), luisteren, voelen, etc. 
Met beoordelen wordt bedoeld: beoordelen of het onderdeel/component voldoet 
aan de gestelde eisen, of beoordelen dat deze vervangen of onderhouden moet 
worden. 
Met onderhouden wordt bedoeld: smeren, afstellen, (de)monteren/vastzetten, 
(deels)vervangen, etc. 
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Toetsonderwerp Leerdoelen 

Verrichten van keuringen 
en onderhoud aan de 
opbouw van 
aanhangwagens 

 

 Constructie: 

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

 Accessoires/voorzieningen en installaties/apparatuur: 

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

  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. 

Subtotaal 10 toetsvragen 

  

Verrichten van keuringen 
en 
onderhoudswerkzaamhede
n aan het onderstel van 
caravans en 
aanhangwagens 

 

 Chassis: 

  De deelnemer kan bevestiging van chassis(onderdelen) controleren, beoordelen 
en onderhouden. 

  De deelnemer kan het chassis (of onderdelen daarvan) controleren en 
beoordelen op scheuren, breuken, vervormingen en verbindingen en deze 
onderhouden. 

 Voertuigverlichting: 

  De deelnemer kent de wettelijke eisen van de verplichte verlichting, zoals rem,- 
contour,- markeringsverlichting, etc. van caravans/aanhangwagen en kan de 
functionele werking hiervan testen/controleren. 

  De deelnemer kan eenvoudige storingen in de voertuigverlichting opsporen en 
onderhouden. (via V4 meting) 

 Remmen: 

  De deelnemer kent de wettelijke eisen aan de bedrijfsrem en de eventueel daarbij 
behorende losbreekreminrichting, hulpkoppeling, handrem en oplooprem.  

  De deelnemer kent de functie en begrijpt de werking van (de verschillende 
onderdelen van) een losbreekreminrichting.  

  De deelnemer kent de functie, de werking en de verschillende onderdelen van 
een oplooprem. 

  De deelnemer kan de verschillende onderdelen van een oplooprem controleren, 
beoordelen en onderhouden. 

  De deelnemer kan de verschillende voorzieningen in het remsysteem ten 
behoeve van achteruitrijden controleren, beoordelen en onderhouden. 

  De deelnemer kan een remschema lezen, wat is het, hoe herken ik het en wat 
kun ik ermee? Deelnemer hoeft het niet toe te kunnen passen.  

  De deelnemer kan het remsysteem afstellen. 

 Assen, Wiellagers, schokdempers, veersystemen: 

  De deelnemer kan de verschillende soorten wiellagers, schokdempers en 
veersystemen, controleren, beoordelen en onderhouden. 

 Wielen, banden: 



 

  
 

Toetsmatrijs Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Aanhangwagen v20171012.docx Pagina 3 van 3 

  De deelnemer kent de diverse slijtagecriteria specifiek voor banden die onder het 
voertuig gebruikt worden. 

  De deelnemer (her)kent de oorzaken van te vroege of overmatige slijtage van een 
band. 

 Koppelingen: 

  De deelnemer kan de verschillende stabilisatormechanismen controleren, 
beoordelen en onderhouden. 

  De deelnemer kan de kogelkoppeling controleren op slijtage. 

Subtotaal 20 toetsvragen 

Totaal 30 toetsvragen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


