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Omschrijving van het beroep: 
De pijpfitter prefabriceert en monteert pijpleidingsystemen zodat vloeistoffen, gassen en vaste 
stoffen kunnen getransporteerd worden zonder lekkage. Het werk gebeurt steeds op basis van 
het isometrisch plan en de vooropgestelde eisen van de klant. Hij doet dit op een 
veiligheidbewuste wijze. 
Kerncompetenties: 
De pijpfitter kan 

 Het werk voorbereiden 

 Lasten aanslaan voor het verplaatsen van leidingdelen 

 Op maat brengen van leidingdelen 

 Een flensverbinding openen 

 Een spool samenstellen/monteren 

 Veilig werken 
Algemene informatie: 

 Standaardnummer: 06/13 

 Categorie: 2 
Argumentatie: omwille van de vrij dure machines en materialen  

 Brondocument(en): SERV-beroepsprofiel pijpfitter (2006) 

 Datum advies van de SERV: 11 juni 2008 
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Het werk voorbereiden 
Succescriteria: 

 Visualiseert het verloop van het leidingsysteem op basis van het isometrisch plan  

 Trekt lasopeningen en inbouwlengtes af van de maat van de buizen 

 Maakt een mal voor een aftakking door de coördinaten van de ontvouwing over te tekenen 
op ware grootte 

 Selecteert buizen, flenzen, verbindingsstukken, appendages, pakkingen en ander materiaal 
op basis van de gegeven specificaties 

 

Lasten aanslaan voor het verplaatsen van leidingdelen 
Succescriteria: 

 Kiest het hijsgereedschap in overeenstemming met de vorm, de massa en het materiaal van 
de last 

 Zorgt er voor dat de last stabiel is 

 Bepaalt de figuur en de manier van aanslaan zodat de last op de voorgeschreven positie 
gepositioneerd wordt 

 

Op maat brengen van leidingdelen 
Succescriteria: 

 Tekent de snijlijn af met behulp van een aftekenband of een mal 

 Kiest het snij- en slijpgereedschap in functie van het materiaal van de buis 

 Snijdt de buis haaks af zonder lichaamskracht te gebruiken 

 Houdt de slijpmachine met beide handen vast 

 Behoudt een rechte kant aan de laskant bij het afschuinen 

 Maakt aan de binnenkant van de buis het noodzakelijke gebied rond de laskant schoon met 
een binnentol 
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Een flensverbinding openen 
Succescriteria: 

 Plaatst een tijdelijke ondersteuning zodat het leidingsysteem stabiel blijft 

 Positioneert zich indien mogelijk met de wind in de rug bij het losmaken van de 
flensverbinding 

 Begint met het losmaken van de bouten die het verst verwijdert zijn 

 Werkt enkel met een flenzenspreider waarvan de spie en de scharnierende strippen schoon 
en glad zijn 

 Verwijdert de pakking enkel met een pakkingmes 

 Controleert het afdichtingsvlak op schade 

 Maakt het afdichtingsvlak schoon 
 

Een spool samenstellen/monteren 
Succescriteria: 

 Positioneert flenzen, verbindingsstukken en appendages op basis van het isometrisch plan 

 Positioneert de verbindingsvlakken evenwijdig ten opzichte van elkaar 

 Positioneert de leidingdelen met de hartlijnen in elkaars verlengde 

 Positioneert de leidingdelen zonder spanning te creëren op de leiding 

 Zet de bouten overhands vast met het voorgeschreven moment 

 Houdt bij het monteren van appendages rekening met de stroomrichting 
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Veilig werken 
Succescriteria: 

 Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen en de beschermingsmiddelen uit de 
werkvergunning 

 Controleert of het keuringsplichtige gereedschap gekeurd is 

 Controleert het gereedschap op visuele beschadiging 

 Gebruikt het gereedschap waarvoor het bedoeld is 

 Ruimt op om vallen, struikelen en uitglijden te voorkomen 

 Controleert of de veiligheidsvoorzieningen uit de werkvergunning aanwezig zijn 

 Meldt onveilige situaties en handelingen aan de verantwoordelijke 

 Staat op een stabiele ondergrond bij het uitvoeren van het werk 

 Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek en volgens de regels van de klant  
Toepassingsgebied: 
Deze kerncompetentie moet worden 
beoordeeld tijdens volgende cruciale 
momenten: 

 Lasten aanslaan voor het verplaatsen 
van leidingdelen 

 Op maat brengen van leidingdelen 

 Een flensverbinding openen 

 Een spool samenstellen/monteren 

Opmerkingen: 
Referentiedocument:  

 KB van 13 juni 2005 betreffende het 
gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (BS 14.07.2005) 

 KB van 31 augustus 2005 betreffende het 
gebruik van arbeidsmiddelen voor 
tijdelijke werkzaamheden op hoogte (BS 
15.09.2005; errata: BS 22.08.2006) 

 KB van 12 augustus 1993 betreffende het 
gebruik van arbeidsmiddelen (BS 
28.09.1993) 
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Richtlijnen voor de beoordeling 

 De beoordeling bestaat uit volgende beoordelingstechnieken: 
• Directe observatie van het proces in een beroepsrelevante context. 

 De test wordt uitgevoerd met buisdiameter 3” 
 In de opdracht wordt een aftakking van 90° opgenomen met een buis van 2” op een buis 

van 3” 
 De kandidaat krijgt de ontvouwing voor de in de opdracht opgenomen aftakking in A4-

formaat 
 In de opdracht wordt een bocht opgenomen onder graden die de kandidaat zelf moet 

vervaardigen uit een standaardbocht 
 In de opdracht worden 3 flenzen opgenomen: 

• 1 flens onder graden 
• 2 standaardflenzen 

 Voor het op maat brengen van de leidingdelen wordt gebruik gemaakt van een slijpschijf 
 Voor het testen van het aanslaan van lasten wordt gebruik gemaakt van een rechte buis  
 Er is een tolerantie van 3% op de maatvoering 
 Voor de beoordeling wordt er met een 3-puntenschaal gewerkt. De betekenis van de 

puntenschaal is de volgende: 
1 = het gedrag wordt niet geobserveerd 
2 = onzeker over het geobserveerde gedrag 
3 = het gedrag wordt geobserveerd 

 De duurtijd van de beoordeling bedraagt maximum 8 uur, aaneensluitend, met maximum 30 
minuten voorbereidingstijd inbegrepen en een uur pauze verspreid over de dag 

 Er kunnen maximum 5 personen tegelijk per beoordelaar worden beoordeeld 

 Om als competent beschouwd te worden dient de kandidaat aan te tonen 
• alle kerncompetenties in deze standaard te beheersen 
• de opdracht binnen de voorziene tijd volledig af te werken. 
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Samenstelling stuurgroep en ontwikkelgroep 
Ontwikkelgroep: 

 Inge De Bie – ACV 

 Ronny De Grave – BIS ROB 

 Danny De Kinders – Stork Mec 

 André Defoort – AGORIA 

 Bart Govaert – VZW Montage 

 Bart Lannoo – INOM 

 Dirk Naulaerts – Cegelec 

 Johan Roelandt – ACLVB 

 Frank Stevens – ABVV 

 Berit Van Den Bussche – VZW Montage 

 Thierry Van Gasse – BIS ROB 

 Robin Vander Putten – Fabricom GTI 
Stuurgroep: 

 Frans Biebaut – ABVV 

 Inge De Bie – ACV 

 Hugo De Bie – VZW Montage 

 Bart Lannoo – INOM 

 Marc Lenders – ABVV 

 Johan Roelandt – ACLVB 

 Frank Stevens – ABVV 

 Martine Taeymans – AGORIA 

 Berit Van Den Bussche – VZW Montage 
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Leeswi jzer  

Deze leeswijzer verduidelijkt de wijze waarop de onderdelen van de standaard dienen gelezen 
of geïnterpreteerd te worden. 

Omschrijving van het beroep 
De omschrijving van het beroep in een standaard bestaat uit een weergave van de 
kernopdracht of de bestaansreden van het beroep, aangevuld met een beschrijving van het 
resultaat, de wijze waarop of de reden waarom het resultaat moet worden gehaald. De 
beroepsomschrijving geeft samen met de kerncompetenties een overzicht van de kern van het 
beroep. 

Kerncompetenties 
Kerncompetenties zijn díe competenties die cruciaal zijn voor het uitoefenen van een bepaald 
beroep en die het verschil maken tussen een goede en een minder goede beroepsbeoefenaar. 
Kerncompetenties spelen een doorslaggevende rol bij het uitvoeren van een welbepaalde 
beroepsactiviteit. Kerncompetenties zijn afgeleid uit het ruimere beroepsprofiel en bestaan in 
principe uit zowel technische als meer transversale competenties. 
Het aantal kerncompetenties is beperkt aangezien de standaard een bruikbaar 
beoordelingsinstrument moet zijn. Alle kerncompetenties moeten door een kandidaat worden 
beheerst om een ervaringsbewijs te behalen. 

Succescriteria 
Succescriteria zijn indicatoren die het voor de beoordelaar mogelijk maken om gericht naar 
een kerncompetentie te kijken. Succescriteria zijn de operationalisering of uitwerking van 
kerncompetenties in observeerbaar gedrag specifiek per beroep. Het gaat daarbij opnieuw om 
gedrag dat het verschil maakt tussen een goede en een minder goede beroepsbeoefenaar. 
Succescriteria zijn zo gekozen en uitgezuiverd omschreven dat ze allemaal even belangrijk 
zijn voor de kerncompetentie waartoe ze behoren. De succescriteria zijn richtinggevend voor 
het beoordelen van het geobserveerde gedrag. Het zijn bakens aan de hand waarvan 
beoordelaars een uitspraak doen over het beheersen van de kerncompetentie. Wanneer er 
een richtcijfer in een succescriterium is opgenomen wil dit niet zeggen dat dit exact moet 
worden nagegaan. Het is een richtcijfer voor de assessoren waarop ze zich bij hun 
beoordeling moeten oriënteren. 
Het aantal succescriteria is in functie van de bruikbaarheid eveneens beperkt. 
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Toepassingsgebied 
Het toepassingsgebied dat bij een bepaalde kerncompetentie wordt vermeld, geeft weer 
binnen welke context of contexten de kerncompetentie dient te worden beoordeeld. Het 
toepassingsgebied geeft met andere woorden de context aan waarbinnen de succescriteria 
moeten worden geobserveerd. 

Opmerkingen 
In de opmerkingen kan worden verwezen naar documenten, handboeken, die de beoordelaars 
als achtergrondinformatie kunnen gebruiken. 

Kennisvereisten 
In sommige gevallen kan een standaard ook bij bepaalde kerncompetenties kennisvereisten 
bevatten. Dit komt alleen voor wanneer de sector beslist dat de beoordeling van díe 
kerncompetenties ook uit een kennisproef dient te bestaan. 

Richtlijnen voor de beoordeling 
De richtlijnen voor de beoordeling hebben betrekking op de proeven die moeten worden 
afgelegd, de beoordelingswijze (soort evaluatie, schalen, scores,...), de maximale duur van 
een beoordeling,… 
Met een beroepsrelevante context wordt een gesimuleerde context bedoeld. 
De richtlijnen zijn bindend voor de inhoud en het verloop van de beoordeling en moeten door 
iedere beoordelingsinstantie worden opgevolgd. Dit moet een gelijke en billijke beoordeling 
van iedere kandidaat garanderen. 

Verklarende woordenlijst 
Als laatste onderdeel kan een standaard een verklarende woordenlijst bevatten. Begrippen die 
in de standaard cursief zijn gedrukt, worden in deze woordenlijst verduidelijkt. 
 


