
K/MET/5 fietstechniek  BB KB GL 

Taak: 

o een fiets afleveringsklaar maken 
o het elektrisch systeem van een fiets testen, controleren, meten en repareren 
o het aandrijf- en veersysteem van een fiets vervangen, controleren en 

afstellen 
o remsysteem van een fiets controleren, meten, vervangen en afstellen 

   

K/MET/5.1    

Deeltaak:  
een fiets afleveringsklaar maken. 

De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw en de onderdelen van een fiets noemen x x x 

2. een fiets controleren aan een hand van een checklist x x x 

3. een fiets afleveringsklaar maken x x x 

4. de basisafstelling van een fiets uitvoeren, met name het zadel en het stuur x x x 

5. framematen van een fiets opmeten x x x 

K/MET/5.2    

Deeltaak:  
het elektrisch systeem van een fiets controleren, meten en repareren. 

De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw van het elektrisch systeem van een fiets noemen x x x 

2. de bedrading van elektrische verlichting repareren x x x 

3. metingen uitvoeren aan een elektrisch systeem van een fiets x x x 

4. componenten van een elektrisch systeem controleren en vervangen x x x 

K/MET/5.3    

Deeltaak:  
het aandrijf- en veersysteem van een fiets controleren, vervangen en afstellen. 

De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw van een aandrijf- en veringssysteem noemen x x x 

2. de vering van fietsen controleren en afstellen  x x x 

3. een ketting van een aandrijfsysteem van een fiets controleren, vervangen en 
afstellen 

x x x 

K/MET/5.4    

Deeltaak:  
een remsysteem van een fiets controleren, meten, vervangen en afstellen. 

De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw en het remsysteem van een fiets noemen x x x 



2. remblokken en remschijven controleren en metingen uitvoeren x x x 

3. een remkabel en remblokken van een remsysteem vervangen en afstellen x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


