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BEMAS is member of:
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Situering Werkpakket

• Werkpakketten

– WP1 - Project mgmt - KicMPi 

– WP2 - Communicatie - KicMPi & BEMAS

– WP3 - Samenstelling clusters - alle partners

• Activiteit 3.2 : "Inspectie" - leidend: KicMPi & EIZ

• Activiteit 3.3: "Schoonmaken" - Leidend: nog te benoemen 

• Activiteit 3.4: "UAS" - leidend: HERINNEREN

• Activiteit 3.5: "Onderhoudswerkplekautomatisering" -

toonaangevend: Sirris & BEMAS

– WP4 - Robotontwikkeling

– WP5 - Competenties voor de robotoperators 



Belanghebbenden:

- Asset Owners

- Dienstverlenende bedrijven

-Opleiding / onderwijsinstellingen

- Individu

- Samenleving 
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Voordelen voor de werkgever / derden : 

1. 1. Meer veiligheid en minder risico's 
verificatie of een bepaalde werknemer of gecontracteerde 

onderhoudsmedewerker over de vereiste vaardigheden en competenties (LO's) 

beschikt om een bepaalde functie of taak uit te voeren. 

2. 2. Specificeer de opleidingsbehoeften 
taakgericht en precies beschreven in termen van kennis, vaardigheden en 

competenties. 

3. 3. Beoordeel de competentie voor de werking van de robot
Dankzij de transparantie van goed beschreven en geëvalueerde LO's zijn de 

capabiliteiten van een bepaalde persoon zeer duidelijk. 
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Voordelen voor de individuele werknemer: 

1. 1. Transparant bewijs van bekwaamheid 

2. 2. Verhoogde mobiliteit: geaccepteerde uniforme interpretatie van 

vaardigheden bij verschillende klanten/werkgevers. 

3. 3. Mogelijkheid om vaardigheden en competenties die door ervaring 

zijn verworven, voortdurend te verbeteren en te valideren 

4. verhoogde persoonlijke veiligheid 
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Extra voordelen in het kader het Smart Tooling project: 

1. Bij de ontwikkeling van de robot 

1.1 nadenken ifv de gebruiker

1.2 ontdekken van gaps

2. Internationalisering

3. Certificatie : bv. ITIS - ISO 17025
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Hoe worden compenties gemaakt?

• Leerresultaten zijn verklaringen over wat iemand weet, begrijpt en kan doen 
na afloop van een leerproces.

• De Europese definitie van leerresultaten, die de termen kennis, vaardigheden 
en competentie gebruikt, is de gemeenschappelijke noemer die past bij de 
verscheidenheid aan benaderingen om leerresultaten te beschrijven.

•
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Taxonomie van Bloom



Hoe worden compenties gemaakt?

Voorbeeld Inspectierobot operator kleppeninspectie 

LO Doelstelling en 

resultaat van de taak

Technologische contekst

(typologiegebonden)

(opgelet: niet-

merkgebonden 

formuleren)

Kenniscomponent

(theoretische en feitelijke kennis)

Vaardigheidscomponent

(operationele uitvoering)

Selecteren van de nodige 

sensoren conform de 

werkinstructies

Kunnen direct beschikken 

over de nodige en juiste 

componenten om de test 

correct te kunnen 

uitvoeren.

- Sensoren gebruikt voor 

kleppentesten (druk, 

temperatuur, moment, …).

- Kalibratie stickers

- Operatie management 

systeem

- Identif iceren van verschillende types sensoren ifv hun toepassing

- Identif iceren van het meetbereik van sensoren

- Interpreteren van aangebrachte coderingen

- Interpreteren van een kalibratierapport

- Onderscheid maken tussen de verschillende types en 

subtypes van sensoren.

- Evalueren of een sensor geschikt is voor het uitvoeren van 

een meeting conform de w erkinstructies

- Verif iëren of een sensor gekalibreerd is en mag gebruikt 

w orden op basis van de kalibratiestikker en het 

kalibratierapport in het operations management systeem

- Vaststellen van mogelijke defecten en andere problemen met 

sensoren
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Hoe worden compenties gemaakt?

Voorbeeld Inspectierobot operator kleppeninspectie 

LEVEL 1:

°°°°°°°°°°

- Zelfstandig uitvoeren van de taken onder partiële supervisie

- In geval van onduidelijkheden uit eigen beweging hulp en/of bijkomende uitleg vragen aan collega en/of verantwoordelijke.

- Coördineren van het eigen werkschema

- Open, Onafhankelijk en onpartijdig argumenteren en communiceren

- Inschatten of extra hulp nodig is om een probleem op te lossen en hiervoor de nodige acties nemen (zodat onveilige situaties worden vermeden)

- Inzien wat mogelijke gevaren zijn en bewust zijn van het belang van veiligheid

- Verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen veiligheid

- Onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke wanneer een onaanvaardbaar risico is geidentificeerd



Hoe worden compenties gemaakt?

Voorbeeld Inspectierobot operator kleppeninspectie 

LEVEL 2:

°°°°°°°°°°

- Zelfstandig uitvoeren van de taken zonder supervisie

- Opmerken waneer werkinstructies afwijkend zijn tov wat kan worden verwacht en dit spontaan melden aan de verantwoordelijke

- In geval van onduidelijkheden uit eigen beweging hulp en/of bijkomende uitleg vragen aan collega en/of verantwoordelijke.

- Verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen veiligheid en van collega inspectie-operatoren

- Controleren of de (veiligheids)instructies door  inspectie-operatoren level 1 worden opgevolgd.

- Instrueren van  inspectie-operatoren level 1

- Coördineren van het eigen werkschema en van inspectie-operatoren level 1

- Bewaken van de kwaliteit van het werk uitgevoerd door van inspectie-operatoren level 1

- Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden van inspectie-operatoren level 1

- Voorstellen van verbeteringsinitiatieven en hiervoor de nodige acties nemen

- Open, Onafhankelijk en onpartijdig argumenteren en communiceren

- Inschatten of extra hulp nodig is om een probleem op te lossen en hiervoor de nodige acties nemen (zodat onveilige situaties worden vermeden)

- Alle mogelijke gevaren onderkennen zijn en bewust zijn van het belang van veiligheid

- Onmiddellijk melden aan de veiligheidsverantwoordelijke wanneer een onaanvaardbaar risico is geidentificeerd



Hoe worden compenties gemaakt?

Voorbeeld Inspectierobot operator kleppeninspectie 

LEVEL 3:

°°°°°°°°°°

- Zelfstandig uitvoeren van de nodige taken en werkzaamheden, ook in uitdagende of afwijkende omstandigheden

- Diepgaande kennis en ervaring met alle aspecten van testmetingen en gebruik van een cobot voor het testen van testobjecten

- Diepgaande kennis en ervaring met het bedienen van een inspectiecobot, de HMI, PLC software en het Operatie Management Systeem

- Bepalen en definiëren van standaard operating procedures en best practices voor het gebruik van een inspectiecobot, 

- Controleren of de (veiligheids)instructies door alle inspectie-operatoren worden opgevolgd.

- Verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen veiligheid en van de alle inspectie-operatoren

- Opleiden en evalueren van Level 1 en level 2 inspectie-operatoren

- Coördineren van het eigen werkschema en van andere inspectie-operatoren

- Bewaken van de kwaliteit van het werk uitgevoerd door inspectie-operatoren

- Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden van inspectie-operatoren

- Voorstellen van verbeteringsinitiatieven en hiervoor de nodige acties nemen

- Open, Onafhankelijk en onpartijdig argumenteren en communiceren

- Inschatten of extra hulp nodig is om een probleem op te lossen en hiervoor de nodige acties nemen (zodat onveilige situaties worden vermeden)

- Alle mogelijke gevaren onderkennen zijn en bewust zijn van het belang van veiligheid

- Samen met de veiligheidsverantwoordelijke mitigerende maatregelen uitwerken en (laten) toepassen wanneer een onaanvaardbaar risico is geidentificeerd
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