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Voorwoord

Dit leer-werkboekboek gaat over opruimen en onderhoud in de installatie- en
constructietechniek.
Je leert wat voor soorten onderhoud er zijn.
Je leert ook hoe je moet opruimen en hoe je afval moet afvoeren op een milieubewuste
manier.
Dit leer-werkboek hoort bij assistent installatie- en constructietechniek.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

4



Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Techniek’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Onderhoud
Dit hoofdstuk gaat over onderhoud.
Als assistent installatie- en constructietechniek doe je onderhoud aan machines en
installaties.
Onderhoud zorgt ervoor dat de machine of installatie goed blijft werken.

Je assisteert een collega bij het uitvoeren van onderhoud aan een cv-ketel.
Je gaat op locatie werken. De ketel krijgt zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Dit is preventief onderhoud.

Opdracht 1
Waarbij moet je assisteren?

Waar werk je? 

Wat voor soort onderhoud krijgt de ketel?

Onderhoud
Alle machines en apparaten hebben onderhoud nodig.
Ook auto’s en fietsen hebben onderhoud nodig.
Zelfs mensen hebben onderhoud nodig.
Tanden poetsen is een vorm van onderhoud.
Je zorgt dat je gebit netjes blijft en dat je geen gaatjes krijgt.
Een update installeren op je laptop is ook een vorm van onderhoud.
Door onderhoud te plegen voorkom je problemen.

Opdracht 2
Waarom pleeg je onderhoud?

Hoe kun je je gebit onderhouden?

Hoe kun je je laptop onderhouden?
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Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is onderhoud om problemen te voorkomen.

Een fietspad wordt
onderhouden.

Als je regelmatig je tanden poetst, voorkom je problemen
met je gebit.
Je krijgt dan minder snel een gaatje.
Ook als je regelmatig naar de tandarts gaat, voorkom je
problemen.
De tandarts controleert de toestand van je gebit.
Van tevoren ziet hij al of je bijvoorbeeld een gaatje krijgt.
Als je regelmatig je fietsbanden oppompt, voorkom je
een lekke band.
Ook voorkom je dat de band sneller slijt.
Ook dat noemen we preventief onderhoud.

Opdracht 3
Wat is preventief onderhoud?

Wat voorkom je als je regelmatig naar de tandarts gaat?

Wat controleert de tandarts?

Wat kan de tandarts van tevoren zien?

Hoe kun je een lekke band voorkomen?

Correctief onderhoud
Als een machine of installatie niet meer werkt, noemen we dat een storing.
80% van de storingen komt door achterstallig onderhoud.
Achterstallig onderhoud is onderhoud dat niet is gedaan.
Als er een storing is, is er een defect. Een defect is als er iets stuk is.
De machine of installatie werkt dan niet meer.
De machine of installatie moet gerepareerd worden.
Soms moet je een onderdeel vervangen.
Vaak kun je dat zelf doen. En soms moet er een monteur komen.
De machine of installatie repareren of een onderdeel vervangen heet correctief
onderhoud.
Correctief onderhoud is onderhoud om een defect op te lossen.
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Een lekke band van je fiets plakken is een voorbeeld van correctief onderhoud.
Je repareert dan de fietsband.

Opdracht 4
Hoeveel procent van de storingen komt door achterstallig onderhoud?

 %

Wat is een storing?

Wat is een defect?

Er is een defect onderdeel dat niet gerepareerd kan worden.
Wat moet je met dat onderdeel doen?

Wat is correctief onderhoud?

Opdracht 5
Welke 2 soorten onderhoud zijn er?

1.

2.

Een kolomboor doet het niet meer. Er moet een monteur komen om de boormachine te
repareren. Welk soort onderhoud is dit?
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Opdracht 6
Vul het schema in.

CorrectiefPreventiefOmschrijving

xEen lekke band plakken

Een update installeren op je laptop

Een auto wassen

Een kapotte lamp verwisselen

De afwas doen

Een storing verhelpen

Een tuinhek verven

Achterstallig onderhoud
Als je geen tanden poetst, krijg je sneller problemen met je tanden.
Je krijgt bijvoorbeeld sneller een gaatje.
Je krijgt ook sneller een gaatje als je niet regelmatig naar de tandarts gaat voor een
controle.
Je hebt dan achterstallig onderhoud aan je tanden.
Achterstallig onderhoud is onderhoud dat niet is gedaan.
Alle machines en installaties hebben regelmatig onderhoud nodig.
Als dit niet gebeurt, is er achterstallig onderhoud.

Voorbeeld achterstallig onderhoud.
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Opdracht 7
Wat kan er gebeuren als je je tanden niet poetst?

Wat is achterstallig onderhoud?

Wat is achterstallig onderhoud aan machines?

Periodiek onderhoud
Een vorm van preventief onderhoud is periodiek onderhoud.
Periodiek onderhoud betekent regelmatig onderhoud. Bijvoorbeeld 2 keer per jaar.
Of 1 keer per maand.
Kleine dingen zoals regelmatig schoonmaken of opruimen zijn ook
periodiek onderhoud.
Elke periode doe je onderhoud. Bijvoorbeeld:
• dagelijks onderhoud – elke dag
• wekelijks onderhoud – elke week
• maandelijks onderhoud – elke maand
• driemaandelijks onderhoud – elke 3 maanden
• halfjaarlijks onderhoud – elk half jaar
• jaarlijks onderhoud – elk jaar.

Let op!
Periodiek onderhoud is preventief onderhoud.

Opdracht 8
Wat is periodiek onderhoud?

Periodiek onderhoud is preventief/correctief onderhoud.
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Opdracht 9
Schema voor periodiek onderhoud van een racefiets

1263MWDOmschrijving

xBandenspanning controleren

xRemmen controleren

xFiets schoonmaken

xKetting en derailleur schoonmaken

xKetting smeren met olie

xControleren of alle bouten en moeren vastzitten

xDe buitenbanden op slijtage controleren

xHet wiel op losse spaken controleren

xDe remblokken controleren

xSpeling in het balhoofd controleren

xSpeling in het crankstel controleren

xDe kabels op slijtage controleren

xSpeling van alle naven controleren

xKetting en derailleur op slijtage controleren

xStuurpen en zadelpen losdraaien zodat deze niet vast gaan
zitten

xPedalen losdraaien zodat deze niet vast gaan zitten

D = dagelijks
W = wekelijks
M = maandelijks
3 = driemaandelijks
6 = halfjaarlijks
12 = jaarlijks

Welke vorm of vormen van onderhoud zie je in dit schema?
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Wanneer controleer je de bandenspanning?

Wanneer maak je de ketting en derailleur schoon?

Wanneer controleer je de speling in het balhoofd?

Wat controleer je elke 6 maanden?

Wanneer draai je de pedalen los?

Predictief onderhoud
Nog een vorm van preventief onderhoud is predictief onderhoud.
Een voorbeeld van predictief onderhoud is het controleren van de bandenspanning
van je fiets.
Als je met zachte banden fietst slijten de banden veel sneller.
Ook moet je dan harder trappen.
Met deze vorm van onderhoud voorkom je problemen.
Alles werkt dan ook beter.
Bij auto’s noemen we predictief onderhoud een kleine beurt.

Opdracht 10
Welke vorm van onderhoud is predictief onderhoud?

Noem een voorbeeld van predictief onderhoud.

Wat gebeurt er als je met zachte banden fietst?

Hoe noemen we predictief onderhoud bij auto’s?

Toestandsafhankelijk onderhoud, TAO
Een vorm van preventief onderhoud is toestandsafhankelijk onderhoud of TAO.
Het onderhoud is afhankelijk van de toestand van de machine of installatie.
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Je kijkt dan naar de toestand van bijvoorbeeld je fiets.
Je controleert je achterband op slijtage.
Of je controleert of je verlichting goed werkt.
Een voorbeeld van TAO is de apk-keuring voor auto’s.
Apk is de afkorting voor Algemene Periodieke Keuring.

Een apk-keuringsrapport. Een apk-checklist.

Opdracht 11
Wat betekent de afkorting TAO?

Waar is dat onderhoud afhankelijk van?

Gebruikersafhankelijk onderhoud, GAO
Een vorm van preventief onderhoud is gebruikersafhankelijk onderhoud of GAO.
Het vervangen van een fietsband is een voorbeeld van GAO.
Als je veel fietst, slijt je band sneller dan wanneer je nooit fietst.
Dit onderhoud is dus afhankelijk van hoe vaak je iets gebruikt.
Een fietsband is versleten na ongeveer 3.500 km.
Dan moet je de band vervangen.
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