
IBKI OPDRACHTEN BOVENBOUW AANHANGWAGENS

versie: november 2021

Onderstellen caravans en aanhangwagens

Opdrachten (6): deelopdrachten: Link met Branchetoetsdocument BOVAG werkinstructie 2018, pagina:

Remgegevens beoordelen aan de 

hand van een uitdraai uit een 

remmentestbank

De deelnemer kan het testverslag van de 

remmentest interpreteren en vertalen naar 

een passende reparatiewerkmethode

Remberekeningen, tabel remvertraging, 

handremvertraging en remverschil (RDW versie mei 

2018)

Aangeven van minimale 

remvertraging waarbij het jaartal van 

de caravan bekend is 

De deelnemer kent de wettelijke eisen aan 

de bedrijfsrem en de eventueel daarbij 

behorende losbreekreminrichting, 

hulpkoppeling, handrem en oplooprem

Tabel remvertraging, handremvertraging en 

remverschil (RDW versie mei 2018)

Aangeven hoe groot het verschil in 

remkracht maximaal mag zijn als het 

jaartal bekend is

De deelnemer kent de wettelijke eisen aan 

de bedrijfsrem en de eventueel daarbij 

behorende losbreekreminrichting, 

hulpkoppeling, handrem en oplooprem

Tabel remvertraging, handremvertraging en 

remverschil (RDW versie mei 2018)

Visuele controle achterverlichting en 

contourverlichting

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

P. 58 e.v. Elektra en verlichting

P. 103 artikel 5.12.53 en 5.12.55 met name lid 5

Door middel van metingen 

vaststellen welk gedeelte van de 

verlichtingsinstallatie een storing 

vertoont

De deelnemer kan eenvoudige storingen in 

de voertuigverlichting opsporen en 

onderhouden 

P. 58 e.v. Elektra en verlichting

Reparatie-advies geven om de 

verlichting weer goed te laten 

functioneren (niets repareren)

De deelnemer kan eenvoudige storingen in 

de voertuigverlichting opsporen en 

onderhouden 

P. 58 e.v. Elektra en verlichting

ON1

 Beoordeling 

remgegevens

(Papieren opdracht)

ON2 

Bedrading verlichting 

controleren

(Complete caravan)



Remtrommels en bijbehorende 

remsegmenten beoordelen en de 

afwijking vaststellen

De deelnemer kan de diverse toegepaste 

trommelremmen/schijfremmen controleren, 

beoordelen en onderhouden

P. 12 Remtrommels

P. 18 Remvoering en remtrommel

Controle en afstellen mechanische 

remmen: 

- mechanische toestand

- remmen afstellen zonder 

gemonteerde wielen vanaf 0-positie

De deelnemer kan een mechanische 

handrem controleren, beoordelen en 

onderhouden

De deelnemer kan 

fabrieksvoorschriften/handleidingen 

interpreteren en toepassen bij het 

controleren, beoordelen en onderhouden 

van de reminrichting

P. 21 Reminrichting: 3.7 - 3.9

P. 93 Reminrichting art. 5.12.

Load-index bepalen aan de hand van 

gegeven kentekengegevens

De deelnemer kent de betekenis van de 

codering en bandopschriften op de zijkant 

van een band

P. 49 Belastingindex

Van aangeboden banden aangeven 

of deze na controle nog bruikbaar 

zijn

De deelnemer kan een band controleren en 

beoordelen aan de hand van de wettelijke 

eisen

De deelnemer (her)kent de oorzaken van te 

vroege of overmatige slijtage van een band

P. 46 e.v. 

De combinaties van banden en 

velgen beoordelen

De deelnemer kan een band controleren en 

beoordelen aan de hand van de wettelijke 

eisen

P. 46 e.v. 

ON3

 Remtrommels en rem-

afstelling controleren

(Complete caravan op 

brug uitgebreid met  losse 

onderdelen/segmenten)

ON4 

Banden en velgen 

controleren

(Losse onderdelen)



Controleren van de de toestand van 

2 soorten wiellagers: conisch en 

cassete

De deelnemer kan de verschillende soorten 

wiellagers, schokdempers en veersystemen 

controleren, beoordelen en onderhouden

De deelnemer kan 

fabrieksvoorschriften/handleidingen 

interpreteren en toepassen bij het 

controleren, beoordelen en onderhouden 

van wiellagers

P. 55 Wiellagers/-naven en keerringen

P. 88 artikel 5.12.20

Wiellager vervangen

De deelnemer kan de verschillende soorten 

wiellagers, schokdempers en veersystemen, 

controleren, beoordelen en onderhouden

De deelnemer kan 

fabrieksvoorschriften/handleidingen 

interpreteren en toepassen bij het 

controleren, beoordelen en onderhouden 

van wiellagers

P. 55 Handeling cassettelagers

Controle van de mechanische 

toestand en werking van een 

aangeboden losse koppeling

De deelnemer kan de bevestiging en 

borgingen van een kogelkoppeling

controleren, beoordelen en onderhouden

De deelnemer kan de verschillende 

stabilisatormechanismen controleren,

beoordelen en onderhouden

P. 25 Koppeling

Frictiedelen van een stabilisatie-

inrichting vervangen en afstellen

De deelnemer kan de verschillende 

stabilisatormechanismen controleren, 

beoordelen en onderhouden

De deelnemer kan de frictiewaarden van 

stabilisatoren meten

P. 32 Stabilisator

ON5

Wiellagers controleren en 

vervangen

(Losse opstelling en 

onderdelen)

ON6

Koppeling en stabilisatie

(Losse onderdelen)



Opdracht (3): deelvragen: Link met BTD: BOVAG AHW werkinstructie p:

De complete bevestiging van de 

opbouw aan het chassis controleren

De deelnemer kan de staat/schade van de 

opbouw controleren en beoordelen en

de hiervoor vereiste reparatiemethode 

aangeven. 

P. 49 Bevestiging opbouw/vloer/chassis

De staat van de bodem controleren

De deelnemer kan de staat/schade van de 

opbouw controleren en beoordelen

De deelnemer kan de oorzaak van 

zogenaamde ‘zwevende of golvende’ vloeren 

herkennen

P. 49 Bevestiging opbouw/vloer/chassis

De borging van de opbouw 

controleren

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

P. 41 Bevestiging opbouw/vloer/chassis

P. 51 controle hang- en sluitwerk

P. 68 deugdelijke bevestiging

De constructie op werking en 

gangbaarheid controleren

De deelnemer kan de staat/schade van de 

opbouw controleren en beoordelen en

de hiervoor vereiste reparatiemethode 

aangeven. 

P. 68 controle deuren, kleppen luiken

P. 69 hydraulisch gedeelte

OP-A1

Constructie

(Complete aanhanger met 

kiepinrichting)

Opbouw aanhangwagen



Controle van bevestiging van de lier 

op het chassis

Kan accessoires/voorzieningen en 

installaties/apparatuur aanbrengen, 

aansluiten en controleren volgens de 

geldende (wettelijke) 

(installatie)voorschriften.

P. 68 controle lier

Kabel controleren

Kan accessoires/voorzieningen en 

installaties/apparatuur aanbrengen, 

aansluiten en controleren volgens de 

geldende (wettelijke) 

(installatie)voorschriften.

P. 68 controle kabel

Controle van de elektrische 

beveiligingen van de gemonteerde 

lier

De deelnemer kent de te treffen 

veiligheidsvoorzieningen voor het 

aanbrengen, aansluiten en controleren van 

accessoires/voorzieningen en 

installaties/apparatuur

P. 68 controle lier

Bepalen van de maximale trekkracht 

van de gemonteerde lier en de 

omstandigheden waaronder deze 

maximale trekkracht  bereikt kan 

worden

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.

P. 68 controle lier

OP-A3

Vochtmeting

(Complete aanhangwagen 

met dichte opbouw, bij 

voorkeur paardentrailer)

Vochtmeting van vloer, wielbakken, 

voorschot, zijwanden en dak

De deelnemer moet de staat vast kunnen 

stellen van een vloer o.a. m.b.t. vocht (bv. 

Paardentrailer).

P. 49 controle van de conditie van de vloer met 

vochtindicatiemeter

P.66 controle vloer- en zijwanden paardentrailer

OP-A2

Voorzieningen

(Complete aanhangwagen 

/ auto-ambulance met 

lier)


