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Uitleg Vrijstellingsvoorwaarden en vrijstellingsproeven Fietshersteller VDO PACT 

 Module Basis Mechanica fietstechniek, op basis van: 
Kwalificatiebewijs: Alle studie- en leerbewijzen waarvan de inhoud aantoonbaar overeenstemt 

met de inhoud van de module Basis mechanica fietstechniek of… 

Vrijstellingsproef: De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke proef gequoteerd op 100 

punten. Om geslaagd te zijn moet de cursist minstens 50 op 100 behalen.  

 

 Module Basis elektrische fiets, op basis van: 
Kwalificatiebewijs: Alle studie- en leerbewijzen waarvan de inhoud aantoonbaar overeenstemt 

met de inhoud van de module Basis elektrische fiets of… 

Vrijstellingsproef: een schriftelijke proef en een praktijkopdracht. De praktijkopdracht bestaat 

uit het correct gebruik van een multimeter en foutopsporing in het elektrisch circuit. 

 

 Module Basis fietstechniek, op basis: 
Kwalificatiebewijs: Attest opleiding fietsenmaker (CVO) of Diploma leertijd Fietsmecanicien 

Vrijstellingsproef: De vrijstellingsproef bestaat uit twee delen: een theoretisch luik en een 

praktijkluik 

De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke proef (SET test) gequoteerd op 100 punten. 

Om geslaagd te zijn moet de cursist minstens 50 op 100 behalen.  

Voor de praktijkoefening wordt per cursist gevraagd 2 oefeningen te maken. Deze oefeningen 

worden op basis van een willekeurige loting geselecteerd uit 5 opdrachten: 

 

1. Besturing – tijdslimiet = 45 min. 
- Materiaallijst: 

o Kale ATB- of racefiets (zonder spatborden, verlichting, … en dit om tijd te besparen) met balhoofd 
(draad of Ahead) 

o Verschillende soorten vet waaruit de cursist moet kiezen 
o Gereedschappen voor (de)montage 

- Probleemsituering: 
o Een klant brengt zijn fiets binnen met de vraag om het balhoofd te controleren op slijtage en een 

grondige onderhoudsbeurt te geven. 
o De klant geeft zelf aan dat hij speling voelt op de kopserie. 

- Opdracht: 
o Het balhoofd controleren op eventuele speling en/of slijtage/beschadiging 
o De vork demonteren 
o Nieuw vet (welk?) aanbrengen en de kogellagers terugplaatsen. 
o De vork monteren en het balhoofd spelingvrij afstellen met een momentsleutel 
o Stuur met stuurpen monteren 

- Bijkomende te beoordelen punten bij de uitvoering van de opdracht: 
o Kent de cursist het type + de maatvoering van het balhoofd? 
o Weet de cursist welk vet hij moet gebruiken? 
o Kan de cursist de cups beoordelen op hun staat en slijtage? 
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2. Wielen – tijdslimiet = 45 min. 
- Materiaallijst: 

o Fiets (derailleur) met correct gespaakt achterwiel waarvan één spaak gebroken is aan de kant van het 
freewheel 

o Wielrichter 
o Verschillende lengtes (en diktes) van spaken 
o Freewheelafnemer – kettingzweep 
o Bandafnemers 
o Gereedschap om spaaklengte te meten (liniaal / parktool) 

- Probleemsituering: 
o Een klant brengt zijn fiets binnen met de vraag om de gebroken spaak achteraan te vervangen. 

- Opdracht: 
o Het wiel demonteren 
o Correct inschatten welke spaken vervangen moeten worden 
o De juiste spaaklengte bepalen m.b.v. het beschikbare gereedschap 
o De nodige spaken vervangen 
o Het wiel terug op spanning brengen, richten en centreren 
o Het wiel terug monteren 

 
3. Aandrijving (onderhoud as cassettenaaf) – tijdslimiet = 45 min. 
- Materiaallijst: 

o Fiets (ATB of race)  
o Inbussleutels, schroevendraaier, cassettesleutels, conussleutels 
o Bankschroef 
o Verschillende soorten vet waaruit de cursist moet kiezen 

- Probleemsituering: 
o Een klant brengt zijn fiets (race of ATB) binnen met de vraag om de kogels van de cassettenaaf te 

vervangen (in het kader van groot onderhoud). 
- Opdracht: 

o De cassette en de as demonteren 
o De kogels verwijderen en vervangen 
o Vet aanbrengen, conussen controleren 
o As plaatsen en spelingvrij afstellen 
o De cassette monteren 

 
4. Aandrijving (derailleursysteem) – tijdslimiet = 45 min. 
- Materiaallijst: 

o Fiets (ATB of race) met ontregelde voor- en achterderailleur 
o Inbussleutels, schroevendraaier 
o Richter voor derailleurpad 

- Probleemsituering: 
o Een klant geeft te kennen dat zijn versnellingen voor en achter volledig ontregeld zijn. Hij wil dat je 

alles nakijkt, correct afstelt en indien nodig versleten onderdelen vervangt. 
- Opdracht: 

o De voor- en achterderailleur controleren op plaatsing en afstellen 
o De derailleurpad controleren 
o De kabelspanning controleren en afstellen 
o De kabels op juistheid en beschadigingen controleren 
o De ketting, tandwielen en derailleur beoordelen op staat en slijtage 
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5. Remmen – tijdslimiet = 45 min. 
- Materiaallijst: 

o Fiets met V-brakes waarvan één set versleten is 
o Fiets met zijoptrekrem (bijv. race) 
o Inbussleutels, schroevendraaier 
o Nieuwe remblokken 

- Probleemsituering: 
o Een klant brengt twee fietsen binnen met de vraag om zijn remmen te controleren, de remblokken 

voor- en achter te controleren en eventueel te vervangen 
- Opdracht: 

o De remmen controleren op hun werking 
o Bij de V-brakes moeten de remblokken vervangen en afgesteld worden. 
o De zijoptrekrem is helemaal ontregeld: afstellen is nodig met kabel en regelvijs 
o De remflank of schijf controleren op slijtage en/of rechtheid 

 

Bij alle opdrachten moet op het volgende gelet worden: 

- Het kunnen afwerken van de opdrachten binnen de opgegeven tijdslimiet 
- Het kennen en toepassen van de veiligheids- en milieuvoorschriften 
- Het hoe en het waarom kunnen verklaren 
- Het kennen, kunnen benoemen en gebruiken van: 

o Gereedschappen 
o Onderdelen  

- Orde en netheid op de werkvloer 
- De cursist brengt de opstelling weer in de toestand waarin ze zich bevond bij het begin van de opdracht, zodat 

de volgende cursist kan beginnen. 
- Weergeven van belangrijke aandachtspunten 
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