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BEROEPSKWALIFICATIE 
Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v) 

 
 

1. GLOBAAL 

1.1 Titel 
 
‘Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v)’ 
 
 
1.2 Definitie 
 
‘Het bedraden en aansluiten van installaties op zeer lage spanning en het uitvoeren van herstellings- 
en onderhoudswerkzaamheden teneinde de elektrische installatie in gebouwen voor huishoudelijk 
en tertiair gebruik te realiseren en in bedrijf te stellen volgens de veiligheidsregels.’ 
 
 
1.3 Niveau 
 
4 
 
 
1.4 Jaar van erkenning 
 
2012  
 
 
 
 2. COMPETENTIES 
 
2.1 Opsomming competenties 
 
BASISACTIVITEITEN 

 Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (boringen in muren, inmetselen, …)  (Id 
16828) 
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)  
- Plaatst ladders  
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, 

boorhamer, …)  
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen  
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de 

verantwoordelijke 
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te 

boren 
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 Realiseert en plaatst zichtbare of ingebouwde elektrische leidingen (Id 31254) 
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)  
- Plaatst inbouwdozen en centraaldozen in muren, plafonds of holle wanden en bevestigt ze  
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter en brengt buizen op maat, ontbraamt en plooit ze  
- Verbindt buizen met behulp van een mof 
- Bevestigt afgewerkte buizen in sleuven, op muren en plafonds (met pluggen, beugels, 

klemmen, …) 
- Bevestigt kabelgoten aan muren en plafonds op basis van de technische plannen 
- Trekt draden van verschillende stroomkringen door de buizen met behulp van een trekveer 
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het 

AREI 
- Plaatst kabels in sleuven  

 Bevestigt en sluit materiaal voor lage spanning aan (schakelaars, stopcontacten, …) (Id 32994) 
- Ontmantelt elektrische kabels  
- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden 
- Plaatst schakelaars en stopcontacten in of op de muren 
- Plaatst opbouwschakelaars en –stopcontacten in spatwaterdichte uitvoering door middel van 

een waterdichte aansluiting (bv met wurgwartel) 

 Stelt een diagnose van een storing aan een elektrische installatie en herstelt de defecte 
elementen (Id 19795) 
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)  
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de 

elektrische installatie uit te voeren  
- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie 
- Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van 

waarnemingen en metingen  
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie  
- Controleert of het defect hersteld is  
 
 

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 

 Voert werkzaamheden uit waarvoor een attest vereist is: 
- schat de risico’s in  
- werkt volgens de veiligheidsnormen 
- past kennis BA4 (Id 27457), BA5 (Id 27458), VCA (Id 27006) toe 

 Gebruikt een machine waarvoor een attest vereist is: 
- hoogwerker  (Id 27004) 

  Kiest de materialen en de voorraad grondstoffen en legt verbruiksgoederen aan (Id 27587) 
- Kiest benodigd materieel en grondstoffen (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …) 

uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie  
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen  
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval   

 Plaatst een elektrisch verdeelbord in huizen of kantoorgebouwen, bedraadt en sluit aan op de 
uitrustingen (Id 16505) 
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)  
- Plaatst een aarding, aardingsrail en een verdeelbord  
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- Monteert en bedraadt onderdelen en componenten op het verdeelbord  
- Bundelt draden die tot dezelfde kring behoren  
- Bepaalt de sectie van de draden waarmee onderdelen en componenten verbonden worden  
- Voert de voedingskabel in en verbindt deze met de hoofddifferentieelschakelaar  
- Plaatst een meterkast en verbindt deze met het verdeelbord volgens de richtlijnen van de 

stroomleverancier  
- Etiketteert de stroomkringen en de voedingsspanning op het verdeelbord 

 Stelt de elektrische installatie in werking en voert controles uit (Id 15669) 
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij werkzaamheden onder 

spanning  
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem  
- Brengt de kringen systematisch onder spanning  
- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie  
- Meet elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te 

verwachten en de afgeleide waarden  
- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle  

 Installeert verlichtingsinstallaties en sluit ze aan (Id 27596) 
- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten  
- Verbindt de verlichtingsarmaturen met het stroomnetwerk  
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen  
- Plaatst verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren 
- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen 
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen  
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen 

 Installeert installaties op zeer lage spanning (telefonie, informatica, brandalarmen, …)  en sluit ze  
aan (Id 32999) 
- Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie  
- Plaatst en verbindt telefoons, TV’s en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, 

videofoon, telefooncentrale, …)  
- Plaatst en verbindt de componenten van domoticasystemen in woningen en 

kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening, …)  
- Plaatst en verbindt de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, 

inbraakbeveiliging, toegangscontrole, …)  
- Sluit de verschillende onderdelen van de laagspanningsinstallaties aan op de 

elektriciteitsinstallatie  
- Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallaties door testen en 

metingen  
- Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, 

sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …)  

 Voert eenvoudig metselwerk uit (Id 20358) 
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, …)  
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht 

 Werkt veilig en milieubewust 
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de gegeven instructies 
- Ruimt en sorteert afval 
- Gebruikt gereedschap waarvoor het bedoeld is 
- Past de wetgeving toe ivm veiligheid en hygiëne 
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- Past de milieuwetgeving toe 
- Rapporteert volgens duidelijke afspraken 
 
 

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen 
 

2.2.1 KENNIS 
 

- Basiskennis van voorraadbeheer 
- Basiskennis van telecommunicatie 
- Basiskennis van metselwerk 
- Basiskennis van een TT-net (bouw, werking) 
- Kennis van veiligheidsregels  
- Kennis van AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) 
- Kennis van de verschillende stroomkringen  
- Kennis van schakelschema's 
- Kennis van IP-XX waarden 
- Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning 
- Kennis van grenzen van bevoegdheden 
- Kennis van risico’s van elektriciteit 
- Kennis van procedures van BA4 
- Kennis van vitale 5 
- Kennis van werkinstructie hoogtewerker 
- Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes 
- Kennis van de Wet van Ohm   
- Kennis van onderdelen van een elektrische installatie 
- Kennis van de beschermingsprincipes voor elektrisch materieel 
- Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem 
- Kennis van de hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen 
- Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen 

 
 
2.2.2 VAARDIGHEDEN 

 
Cognitieve/probleemoplossende vaardigheden 

- Het kunnen herstellen en vervangen van defecte onderdelen van elektrische (laagspannings-) 
installaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …) 
en controleren of het defect hersteld is. 

- Het kunnen bundelen van draden die tot dezelfde kring behoren, bepalen van de sectie van 
de draden waarmee onderdelen en componenten verbonden worden, deze onderdelen 
monteren en bedraden op het verdeelbord, de stroomkringen en voedingsspanning hierop 
etiketteren en systematisch onder spanning brengen. 

- Het kunnen bestellen van materieel en grondstoffen, het kiezen van benodigd materieel en 
grondstoffen (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …) uit het geleverde materiaal 
voor de bouw van de installatie en het beschermen ervan tegen ongewenste vochtigheid, 
temperatuur of lichtinval. 

- Het kunnen plaatsen en verbinden van transformatoren, een starter en 
voorschakelapparatuur bij (fluorescentie)lampen, van de juiste type lampen in de armaturen, 
van telefoons, TV’s en aanverwante toestellen (modem, parlofoon,…), van de componenten 
van domoticasystemen en beveiligingssystemen. 
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- Het kunnen toepassen van de wetgeving inzake milieu, veiligheid en hygiëne door onder 
andere het ruimen en sorteren van afval, het inschatten van risico’s, het werken volgens de 
veiligheidsnormen, het toepassen van kennis BA4, BA5, VCA. 

- Het kunnen uitschakelen van stroom en spanning om werkzaamheden buiten spanning aan 
de elektrische installatie uit te voeren en het opnieuw kunnen vrijgeven van de installatie 
voor gebruik na aansluiting en controle 

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en plannen en het op basis daarvan kunnen 
zetten van leidingtracés, bepalen van de plaats van toestellen en bevestigen van kabelgoten 
aan muren en plafonds. 

- Het kunnen meten van elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijken van 
de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden 

- Het kunnen controleren van de continuïteit van het aardingssysteem 
- Het kunnen maken van verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende 

lichtpunten 
- Het kunnen aanhouden van een logica in het kleurgebruik van verschillende elektrische 

draden, conform het AREI 
 

 
Probleemoplossende vaardigheden 

- Het kunnen (visueel)controleren van de werking van elektrische installaties en het zoeken 
van fouten door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen. 

- Het kunnen aanpassen van het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen na 
overleg met de verantwoordelijke  

 
 
Motorische vaardigheden 

- Het plaatsen van ladders 
- Het kunnen gebruiken van een hoogtewerker 
- Het gebruiken van manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en 

beitel, slijpschijf, boorhamer, …) voor het slijpen, kappen en boren van sleuven, nissen en 
doorboringen in vloeren en muren, voor het plaatsen en bevestigen van inbouwdozen en 
centraaldozen in muren, plafonds of holle wanden 

- Het verbinden van buizen met behulp van een mof,  het bevestigen van afgewerkte buizen in 
sleuven, op muren en plafonds (met pluggen, beugels, klemmen, …) en het op maat brengen, 
ontbramen en plooien ervan 

- Het ontmantelen van elektrische kabels en het plaatsen van kabels in sleuven   
- Het trekken van draden van verschillende stroomkringen door de buizen met behulp van een 

trekveer 
- Het plaatsen van schakelaars en stopcontacten in of op de muren,  het plaatsen 

opbouwschakelaars en –stopcontacten in spatwaterdichte uitvoering door middel van een 
waterdichte aansluiting (bv met wurgwartel) en het aansluiten ervan door de geleiders aan 
de toestelklemmen te verbinden 

- Het demonteren van onderdelen van de elektrische installatie  
- Het plaatsen van railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen en het plaatsen 

van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren en deze verbinden met het 
stroomnetwerk 

- Het aansluiten van de verschillende onderdelen van de laagspanningsinstallaties op de 
elektriciteitsinstallatie  

- Het plaatsen van een meterkast en deze verbinden met het verdeelbord volgens de 
richtlijnen van de stroomleverancier  

- Het plaatsen van aarding, aardingsrail en verdeelbord  



 

 
6 

- Het invoeren van de voedingskabel en deze verbinden met de hoofddifferentieelschakelaar  
- Het monteren van kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie  

 
 
2.2.3 CONTEXT 
 
Omgevingscontext 

- De installateur wordt door zijn werkgever bevoegd verklaard om werkzaamheden uit te 
voeren aan installaties die een vergelijkbare bouw en complexiteit kennen, maar met enige 
variatie in onder andere de aan te sluiten componenten 

- Werken in diverse installaties met gelijkaardig (vaak identiek) materiaal waarbij het 
situatieschema en het ééndraadsschema gerespecteerd wordt.  

- Het herhalen van dezelfde handelingen (sleuven maken met een sleufslijpmachine in stenen 
muren volgens de uitgezette elektrische installatie, nissen uitkappen met boorhamer en 
afwerken, muren en zolderingen doorboren met de juiste boor (steen, beton of hout)) die 
uitgevoerd worden op een andere werf conform een situatieschema 

- Werken in een tertiaire installatie (niet in een huisinstallatie) met een hoogwerker voor 
installatiewerkzaamheden die niet d.m.v. een ladder of een rolstelling kunnen worden 
uitgevoerd. Hierbij worden de arbeidsmiddelenrichtlijn en de machinerichtlijn gerespecteerd. 
M.a.w. werken op een welbeschreven manier met het toestel in wisselende situaties (ander 
gebouw, andere installatie) 

 
 
Handelingscontext 

- Werken met elektrische componenten (materiaal, onderdelen) die met enige omzichtigheid 
moeten behandeld worden omwille van kans op breuken, beschadigingen… en die moeten 
worden aangesloten conform het schema dat in de gebruiksaanwijzing van de component 
wordt beschreven.  

- Een installatie onder spanning brengen volgens opgelegde veiligheidsprocedures. Deze 
procedures zijn bepalend voor elke installatie, maar de toepassing ervan verschilt, afhankelijk 
van de complexiteit van de installatie 

 
 
2.2.4 AUTONOMIE 
 

- Is zelfstandig in het realiseren van sleuven en holtes, het bepalen van de werkvolgorde bij 
bevestigings- en installatieactiviteiten, het opsporen van fouten, het uitvoeren van metingen, 
het interpreteren van resultaten, het indelen en bedraden van het verdeelbord, het kiezen 
van gereedschappen, het manipuleren en positioneren van een hoogtewerker en het kiezen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, het contacteren van een meer bevoegd persoon 
indien hij/zij de problemen niet opgelost krijgt of wanneer hij/zij werkzaamheden dient uit te 
voeren die zijn/haar bevoegdheid te buiten gaan, het bepalen welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen hij/zij in een bepaalde situatie gebruikt, welk gereedschap gepast is 
en hoe hij/zij afval verwijdert, het veilig en milieubewust werken. 

- Is gebonden aan de regels van het AREI, kleurcodes, de eigenheid van het gebruikte 
materiaal, het advies van de werkgever voor het gebruik van een hoogtewerker, 
installatieprocedures, procedures binnen het bedrijf, gebruiksaanwijzingen, de 
arbeidsmiddelenrichtlijn, de machinerichtlijn en de finale goedkeuring van de installatie door 
een externe instantie. 

- Doet beroep op een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te 
maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen. 
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2.2.5 VERANTWOORDELIJKHEID 
 

- Het realiseren van sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (boringen in muren, 
inmetselen, …) volgens het elektrisch plan.  

- Het realiseren en plaatsen van zichtbare of ingebouwde elektrische leidingen en het 
aansluiten van componenten Het stellen van een diagnose aan elektrische installatie, het 
herstellen van defecte elementen en bij problemen de ploegbaas of de bedrijfsleider 
contacteren. 

- Het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor een attest vereist is.  
- Het gebruiken van een hoogtewerker volgens de voorschriften. Het kiezen van materialen en 

het aanleggen van een voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen Het plaatsen van 
elektrisch verdeelbord in huizen of kantoorgebouwen, de bedrading en aansluiting op de 
uitrustingen conform een ruw schema 

- Het in werking stellen van de elektrische installatie en het uitvoeren van controles en de 
vaststellingen die hij/zij daarbij doet 

- Het  informeren van de ploegbaas of bedrijfsleider ingeval van problemen  
- Het installeren en aansluiten van verlichtingsinstallaties  
- Het installeren en aansluiten van installaties op zeer lage spanning (telefonie, informatica, 

brandalarmen, …) Het uitvoeren van eenvoudig metselwerk en het garanderen van de 
kwaliteit. 

- het veilig en milieubewust werken met kennis van de richtlijnen 
 
 
2.3 Vereiste attesten 
 
In vele gevallen vereist de bouwheer dat de bedrijven die op zijn werf werkzaamheden uitvoeren 
beschikken over een VCA-attest (veiligheidscertificaat aannemers). Dit certificaat garandeert dat 
werknemers met succes een opleiding hebben gevolgd over bewustwording van veiligheidsrisico’s en 
veiligheidsregels. 
 
Een BA4 attest krijgt een persoon nadat hij/zij weet welke risico’s verbonden zijn aan het werken aan 
elektrische installaties in exploitatie. Personen met een BA4 attest (een “gewaarschuwd” persoon) 
zijn ofwel voldoende onderricht of staan permanent onder toezicht van een vakbekwaam persoon 
tijdens het uitvoeren van hun opdracht. Het is de werkgever die een persoon al dan niet BA4 
verklaart. Dit kan na het volgen van een opleiding of na informatieverstrekking door de werkgever 
zelf. 
 
Een BA5 attest krijgt een persoon indien blijkt dat hij/zij ‘vakbekwaam’ is voor het werken aan 
elektrische installaties in exploitatie. Deze personen kunnen, door opleiding en/of ervaring, de 
gevaren verbonden aan de werken in elektrische installaties zelf inschatten en kunnen de 
maatregelen zelf bepalen. Het is wederom de werkgever die een persoon BA5 verklaart. De BA5- 
bevoegdheid is gekoppeld aan een specifieke elektrische installatie. 
 


