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Het kennis- en opleidingscentrum voor de banden- en 
wielenbranche in Nederland.

SVOB is dè bron van kennis voor alle medewerkers in 
de banden- en wielenbranche. SVOB verzorgt trainingen 
voor de banden- en wielenbranche en is verbonden aan 
bedrijfstakorganisatie VACO. Dit betekent dat we alle vakkennis 
in huis hebben. En dat we goed op de hoogte zijn van de trends 
en technische ontwikkelingen in de branche. 

SVOB heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de 
branche hoog in het vaandel staan en biedt praktijkgerichte trainingen 
voor elk functieniveau. Voor een beginnende of ervaren monteur, 
maar ook voor de verkoopmedewerker binnendienst/ buitendienst, 
receptiemedewerker en werkplaats- of vestigingsmanager. 

De docenten komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven. Mede door hun 
praktijkervaring en de praktische opdrachten tijdens de trainingen, 
worden de cursisten nog beter voorbereid op hun toekomst in de 
banden- en wielenbranche. 
 



 Opleidingsgids 2022  |  3

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE     4

OPLEIDINGSMATRIX     6

TRAININGEN BASIS     7
Basis banden en wielen     8
Uitlijnen personenauto’s basis     9

TRAININGEN GEVORDERD    10
Banden en wielen voor personenauto’s    11
Banden en wielen voor bedrijfsvoertuigen   12
Banden en wielen voor landbouwvoertuigen   13
Banden en wielen voor grondverzetvoertuigen   14
Banden en wielen voor intern transport    15
Banden en wielen personenauto’s - specialisatie   16
Bandenschades herkennen en beoordelen - personenauto’s 17
TPMS personenauto’s     18
Duurzaam bandbeheer bedrijfsvoertuigen   19
Uitlijnen personenauto’s gevorderd    20
Wegwijs met ADAS      21

TRAININGEN EXPERT     22
Banden en wielen voor landbouwvoertuigen expert  23
Uitlijnen personenauto’s expert    24
ADAS kalibratie      25

TRAININGEN AANVULLEND    26
Adviserend verkopen     27
Voorkomen en behandelen van klachten   28
Veilig werken aan e-voertuigen (e-learning)    29
Veilig werken, monteren en oppompen van banden  30
Veilig werken langs de weg     31
Vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens  32
Banden en wielen voor docenten    33
Banden en wielen voor het (Praktijk)onderwijs   34



4  |   Opleidingsgids 2022

DIT MAG JE VERWACHTEN VAN ONZE 
TRAININGEN:
	✔ Direct toepasbaar in de praktijk
	✔ Persoonlijke aandacht
	✔ Ervaren en deskundige docenten uit de branche
	✔ Actuele wet- en regelgeving
	✔ Voor alle functieniveaus
	✔ Praktijkgerichte opdrachten

SVOB-DOCENTEN
Er is geen betere manier om het vak te leren dan van vak-
mensen zelf. Daarom werken wij uitsluitend met docenten 
die zelf in de praktijk actief zijn. De SVOB-docenten zijn 
daardoor échte specialisten in hun vakgebied. Ze hebben 
stuk voor stuk ruime praktijkervaring en weten dit ook met 
veel enthousiasme op de cursisten over te brengen. 

INCOMPANY EN MAATWERK
Het komt regelmatig voor dat in een bedrijf meer medewer-
kers dezelfde training willen doen. Of dat een bedrijf een 
specifieke opleidingsbehoefte heeft. Dan is een incompany- 
of maatwerktraining sterk aan te bevelen. Voor de meeste 
trainingen die SVOB aanbiedt kan dat. Wil je meer informa-
tie hierover? Neem contact op met SVOB.

VOORDELEN VAN INCOMPANY EN 
MAATWERK
	✔ Inhoud is aangepast aan eigen opleidingsbehoefte en 

eigen praktijkervaring
	✔ Een hechter medewerkersteam
	✔ De trainingsdagen worden bepaald aan de hand van 

eigen agenda
	✔ Geen extra reiskosten en reisuren voor medewerkers
	✔ De locatie mag zelf worden bepaald  

 

OPLEIDINGSPLAN NODIG?
SVOB helpt graag bij het opstellen van een persoonlijk 
opleidingsplan en geeft advies over trainingen die voor de 
diverse functies in de branche geschikt zijn. Neem hiervoor 
contact op met SVOB en vraag naar de mogelijkheden.

VACO-ERKENDE OPLEIDINGEN
Naast de SVOB-vaktechnische trainingen, is het ook mo-
gelijk om VACO-erkende opleidingen te volgen. Deze oplei-
dingen volg je bij een andere opleidingsinstantie en vallen 
binnen de FCB-subsidieregeling. FCB-subsidie kan worden 
aangevraagd door bedrijven die afdragen aan het Fonds 
Collectieve Belangen voor de banden- en wielenbranche. 
Uw aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de trainingsdatum 
bij SVOB binnen zijn.

Op www.mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein vind je een 
overzicht van alle VACO-erkende opleidingen. Staat een op-
leiding er niet tussen, dan kan hiervoor een VACO-erkenning 
worden aangevraagd. Voor veiligheidstrainingen (BHV-, VCA- 
en til-trainingen) hoeft geen VACO-erkenning te worden aan-
gevraagd. De aanvraag voor FCB-subsidie kan direct worden 
ingediend via mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

VOORBEELDEN VACO-ERKENDE 
OPLEIDINGEN
	✔ APK-keurmeester en bevoegdheidsverlening
	✔ Terugwinnen mobiele airco (F-gassen)
	✔ Basis-elektrotechniek
	✔ Magazijnmanagement, Leidinggeven in de logistiek
	✔ Telefonische vaardigheden, verkoop- en communicatie-

trainingen
	✔ Bewust/coachend leiderschap 

ALGEMENE INFORMATIE
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VACO-LEDENVOORDEEL / SUBSIDIE
VACO-leden ontvangen een korting over het bruto ba-
sistarief van de SVOB-trainingen. Daarnaast ontvangen 
de bedrijven FCB-subsidie. Voorwaarde is wel dat de be-
drijven afdragen aan het Fonds Collectieve Belangen voor 
de banden- en wielenbranche. Op onze website staat een 
compleet tarievenoverzicht. www.mijnbandenbaan.nl/
mijn-leerplein 

LEERLINGPREMIE
Het Fonds Collectieve Belangen (FCB) ziet graag dat werk-
gevers BBL-leerlingen (minimaal drie dagen per week wer-
ken, een dag school) in dienst nemen om instroom in de 
branche te vergroten. Hiervoor stelt het FCB een Leerling-
premie beschikbaar van maximaal € 1.000,- per leerjaar. 
Kijk voor meer info en de voorwaarden op  
www.mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein. 

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN
Praktijkleren (BBL, minimaal drie dagen per week werken, 
een dag school), is een succesvolle route naar duurzame 
instroom op de arbeidsmarkt. Met de Subsidieregeling 
Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om 
leer-werkplekken aan te bieden. Hierdoor kunnen de leer-
lingen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en 
werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. 
Het maximale bedrag van de subsidieregeling tot 2023 
is € 2.700,- De Subsidieregeling Praktijkleren kan wor-
den aangevraagd via de website van de Rijksdienst van 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) of vraag het SVOB-
subsidieloket om dit voor je te doen. De subsidie kan wor-
den aangevraagd over de wettelijke duur van de opleiding.

SVOB SUBSIDIELOKET
Veel werkgevers vinden het aanvragen van overheidssub-
sidies voor BBL-leerlingen moeilijk en tijdrovend. Daarom 
heeft SVOB voor het aanvragen van subsidies het SVOB 
subsidieloket opgericht. Meer informatie? Neem contact op 
met SVOB.

BBL leerling in dienst nemen
Wilt u een BBL leerling in dienst nemen. VACO heeft model- 
overeenkomsten beschikbaar o.a. arbeidsovereenkomst BBL 
en studieovereenkomst.
www.vaco.nl => goed werkgeverschap

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle overeenkomsten die gesloten zijn met SVOB is 
Nederlands recht van toepassing. Kijk op www.mijnbanden-
baan.nl/mijn-leerplein voor onze algemene voorwaarden.

ADRESWIJZIGINGEN
Alle naams-, adres- of e-mailwijzigingen kun je mailen naar 
svob@kcleiden.nl 

CONTACT 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
SVOB via (071) 568 69 40 of svob@kcleiden.nl 

SVOB
Archimedesweg 31
2333 CM Leiden

ALGEMENE INFORMATIE

Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein 
voor een overzicht van alle VACO-erkende 
opleidingen.
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OPLEIDINGSMATRIX

TRAININGEN VOOR DE ONDERSTELSPECIALIST

Opleidingsmatrix met trainingen voor de medewerkers van het bandenservicebedrijf.

Verplicht Optioneel,
indien van toepassing

Aanbevolen,
indien van toepassing
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Basis banden en wielen 2

Uitlijnen personenauto’s basis 1

Banden en wielen voor personenauto’s 2

Banden en wielen voor bedrijfsvoertuigen 2

Banden en wielen voor landbouwvoertuigen 2

Banden en wielen voor grondverzetvoertuigen 1

Banden en wielen voor intern transport 2

Banden en wielen personenauto’s specialisatie 1

Bandenschades herkennen en beoordelen - 
personenauto’s

1

TPMS personenauto’s 1

Duurzaam bandbeheer bedrijfsvoertuigen 1

Uitlijnen personenauto’s gevorderd 2

Wegwijs met ADAS ½

Banden en wielenlandbouwvoertuigen expert 1

Uitlijnen personenauto’s expert 1

ADAS-kalibratie 2

Adviserend verkopen 1

Voorkomen en behandelen van klachten 2

Veilig werken aan e-voertuigen (e-learning) -

Veilig werken, monteren en oppompen van banden -

Veilig werken langs de weg 1

Vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens -

B
as

is
Ex

pe
rt

A
an

vu
lle

nd
G

ev
or

de
rd



 Opleidingsgids 2022  |  7 Opleidingsgids  |  7

TRAININGEN BASIS
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TRAININGEN BASIS 

BASIS BANDEN EN WIELEN  

Als bandenmonteur ben je dagelijks bezig met het goed monte-
ren en balanceren van banden en wielen. En je zorgt ervoor dat 
klanten veilig de weg op gaan. Hiervoor heb je de juiste kennis 
nodig. In deze training leer je de technische beginselen van 
banden en wielen voor motorvoertuigen. Naast personenauto’s 
komen ook de banden voor motorfietsen, bedrijfsvoertuigen, 
landbouwvoertuigen en heftrucks beperkt aan bod.

INHOUD 
• Opbouw en constructie van banden en wielen 
• Aanduidingen op banden en wielen 
• Onderhoud banden en wielen 
• Montage en demontage van banden en wielen 
• Oppompen van banden 
• Balanceren en uitlijnen (basis) 
• Bandeninspectie en bandenslijtage 
• TPMS en bandenlabel

VOOR WIE
De training is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de banden- en 
wielenbranche. Deze basistraining is voor beginnende monteurs,  
administratieve medewerkers, medewerkers met een commerciële 
functie (receptiemedewerker, verkoop binnen- of buitendienst) en is 
verplicht voor iedereen die wil doorstromen naar vervolgtrainingen.

VOORKENNIS 
Een vooropleiding is niet nodig. 

VOORBEREIDING 
Voorafgaande aan de training moet je het lesmateriaal door-
nemen, de online-trainingsmodule hebben afgerond en de 
e-learning ‘Veilig werken: Monteren en oppompen personen- en 
bestelwagenbanden’ hebben gedaan.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.
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TRAININGEN BASIS 

UITLIJNEN PERSONENAUTO’S BASIS  

Als uitlijnmonteur heb je technische kennis en inzicht nodig. 
Inzicht in rij-eigenschappen van een auto, verschillende onder-
stellen, stuurgeometrie, wielstanden en bandenslijtages. Met 
de moderne meetapparatuur kun je wel een auto uitlijnen, maar 
het komt vaak voor dat alle meetwaarden ‘groen’ zijn en dat de 
auto bijvoorbeeld toch naar één kant trekt. In deze training leer 
je de basis-principes van het uitlijnen.

INHOUD 
• Rij-eigenschappen van een auto 
• Stuurgeometrie: de verschillende wiel- en asstanden 
• Gevolgen van wielstandafwijkingen 
• Interpretatie van bandenslijtage 
• Meten en interpreteren van wielstanden, wielstandcorrecties 
• Vertalen van de getoonde meetwaarden uit de praktijk 

VOOR WIE
Deze training is geschikt voor beginnende monteurs. Na het volgen 
van deze training kun je eenvoudige uitlijningen uitvoeren. Wil je je 
echt specialiseren in uitlijnen? Stroom dan door naar de SVOB-
vervolgtraining ‘Uitlijnen personenauto’s gevorderd’. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht. 

VOORBEREIDING 
Voorafgaand aan de training moet je de online-trainingsmodule 
en het lesmateriaal hebben doorgenomen. 

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname. 

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN VOOR PERSONENAUTO’S 

Heb je de training ‘Basis banden en wielen’ gedaan en wil je je 
nog meer verdiepen in de techniek? Dan is deze tweedaagse 
training een echte aanrader. De opbouw, wettelijke eisen en 
functies van banden en wielen worden uitgebreid behandeld.  

INHOUD 
• Opbouw en functies van banden en wielen
• Soorten banden en wielen
• Materialen in een personenautoband
• Banden en wetgeving
• Wielbevestiging
• Bandeninspectie en slijtagebeelden
• Ommontage en advisering
• Noodsystemen
• Ventielen en TPMS
• Montage van banden en wielen
• Beoordeling van een band voor reparatie
• Reparatie van banden
• Balanceren

VOOR WIE 
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de ban-
den- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht.

VOORBEREIDING 
We verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt,  
de online-trainingsmodule en de e-learning ‘Veilig werken: Monteren  
en oppompen personen- en bestelwagenbanden’ hebt gedaan.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat. Als je al beschikt over het certi-
ficaat ‘Basis banden en wielen’, dan krijg je 
het diploma ‘Technisch medewerker ban-
den- en wielenbranche’ (niveau 2).

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Diverse locaties / Webinar

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN VOOR 
BEDRIJFSVOERTUIGEN 

Voor elke functie en positie van bedrijfswagenbanden zijn spe-
ciale loopvlakken en profielen. Dit betekent dat transport- 
ondernemers kunnen kiezen uit een enorm scala van merken 
en soorten banden. Welke band ga jij hen adviseren? Dit hangt 
vooral af van de inzet en de daarbij behorende eigenschappen 
van de band. In deze training leer je er alles over. 

INHOUD 
• Eisen bedrijfswagenbanden 
• Duurzaam bandbeheer in de praktijk 
• Opbouw van banden en verschillen in opbouw 
• Opbouw van wielen en verschillende typen wielen 
• Soorten voertuigconfiguraties 
• Verschillende profielen met eigenschappen en inzetgebieden 
• Bandenspanningsadvies en TPMS 
• Montage, balanceren, herprofileren, uitlijnen en vernieuwen van

banden 
• Bandenlabel 

VOOR WIE 
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de ban-
den- en wielenbranche. 

VOORKENNIS 
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’  
verplicht.

VOORBEREIDING 
We verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt, de onli-
ne-trainingsmodule en de e-learning ‘Veilig werken: Monteren en op-
pompen bedrijfswagenbanden’ hebt gedaan.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat. Als je al beschikt over het certi-
ficaat ‘Basis banden en wielen’, dan krijg je 
het diploma ‘Technisch medewerker ban-
den- en wielenbranche’ (niveau 2).

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Leiden

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN VOOR
LANDBOUWVOERTUIGEN

Het bandcontact tussen voertuig en bodem speelt bij de land-
bouwband een cruciale rol. De banden moeten niet alleen al het 
gewicht van de landbouwmachines kunnen dragen, ze moeten 
ook de structuur van de bodem zoveel mogelijk in tact laten. 
Het kiezen van de juiste landbouwband is dan ook complex. 
Na het volgen van deze training beheers je de basiskennis van 
landbouwbanden en -wielen en ben je in staat om klanten beter 
te adviseren.

INHOUD
• Constructie van landbouwbanden
• Aanduidingen op landbouwbanden
• Landbouwwielen en wielconstructies
• Veilig werken en onderhoud
• Slijtage
• Basis landbouwvoertuigtechniek
• Wet- en regelgeving
• Advisering (basis)
• Basiskennis landbouwbanden in praktijk

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de ban-
den- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’  
verplicht.

VOORBEREIDING 
Voorafgaande aan de training moet je het lesmateriaal doornemen en 
de e-learning ‘Veilig werken: Monteren en oppompen landbouwban-
den’ hebben gedaan.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat. Als je al beschikt over het certi-
ficaat ‘Basis banden en wielen’, dan krijg je 
het diploma ‘Technisch medewerker ban-
den- en wielenbranche’ (niveau 2).

Inschrijven kan via mijnbandenbaan.nl

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Dronten

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Niet mogelijk 

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN VOOR 
GRONDVERZETVOERTUIGEN 

In Nederland worden veel grondverzettoepassingen gebruikt. 
Denk aan transportmachines (dumptrucks), werkmachines 
(bouwplaatsen), graders (wegwerkzaamheden) of industrië-
le tractoren. Ieder grondverzetvoertuig vraagt om specifieke 
banden. Na deze training kun je voor al deze toepassingen een 
goed advies geven aan de klant.

INHOUD 
• Eigenschappen van grondverzetbanden 
• Het aanbod en toepassingen 
• Markeringen 
• Profieldiepte en rubbersamenstelling 
• Maatvoering en bandenspanning 
• Monteren en demonteren van grondverzetbanden 
• Veilig werken 
• Invloed van banden op de voertuigstabiliteit 

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de ban-
den- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht.

VOORBEREIDING 
Niet nodig, je ontvangt de hand-outs aan het begin van de training. 

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag 

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Niet mogelijk

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN VOOR
INTERN TRANSPORT

Banden voor intern transport zijn een echt specialisme. Elke 
toepassing heeft het juiste advies nodig om de laagste kosten 
per draaiuur te realiseren. Bij iedere klant zijn de omstandighe-
den weer anders en moet gezocht worden naar de juiste band. 
Na deze training kun je voertuigen voor intern transport her-
kennen voor hun gebruikstoepassing èn klanten de juiste band 
adviseren.

INHOUD 
• Constructie van luchtbanden, volrubberbanden en massieve 

banden 
• Aanduidingen op industriebanden 
• Eigenschappen en toepassingen 
• Onderhoud, inspectie, montage en demontage, de industriepers 
• Industriewielen 
• Bandeninspectie en bandenslijtage 
• Banden voor intern transport in de praktijk 

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de  
banden- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht.

VOORBEREIDING 
Voorafgaande aan de training moet je het lesmateriaal doornemen.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat. Als je al beschikt over het certi-
ficaat ‘Basis banden en wielen’, dan krijg je 
het diploma ‘Technisch medewerker ban-
den- en wielenbranche’ (niveau 2).

Inschrijven kan via mijnbandenbaan.nl

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDEN EN WIELEN PERSONENAUTO’S -
SPECIALISATIE

Fabrikanten van banden en personenauto’s werken tegenwoor-
dig veel samen om de beste band onder hun auto te krijgen. 
Hierdoor kom je in de praktijk veel verschillende banden met 
specifieke eigenschappen tegen. In deze specialisatie komen 
veel ontwikkelingen aan bod, die je direct in de praktijk kunt 
gaan toepassen. Een aanvulling op je vakmanschap!

INHOUD 
• Korte samenvatting over de opbouw van banden
• Korte samenvatting over de aanduidingen op banden en wielen
• Verschillende banden herkennen en de juiste toepassingen 

adviseren
• Interpretatie van bandbeschadigingen 
• Invloed van wielen op rij- en weggedrag 
• Verschillende soorten van onbalans herkennen en oplossen
• Trillingen herkennen en oplossen
• Adviseren over de juiste band-wielcombinatie

VOOR WIE
Deze training is geschikt voor monteurs die al een paar jaar werkzaam 
zijn in de banden- en wielenbranche. Na het volgen van deze training 
kun je problemen beter analyseren en de klant van een goed advies 
voorzien.

VOORKENNIS 
Als vooropleiding is de training ‘Banden en wielen voor personen- 
auto’s’ verplicht.

VOORBEREIDING 
Niet nodig, je ontvangt de hand-outs aan het begin van de training.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

BANDENSCHADES HERKENNEN EN  
BEOORDELEN - PERSONENAUTO’S

In de praktijk komt het voor dat een klant niet tevreden is over 
de geleverde producten of werkzaamheden. Een goede banden-
specialist kan vaak aan de slijtage zien wat de oorzaak is van 
een probleem. In deze training leer je veel voorkomende slijta-
ges en problemen te herkennen én op te lossen. Een aanvulling 
op je vakmanschap!

INHOUD 
• Bandenconstructies
• Bandenspanning en gewichtsverdeling
• Wet- en regelgeving
• Bandschades herkennen en beoordelen
• Practica

VOOR WIE
Deze training is geschikt voor iedereen die contact heeft met klanten; 
baliemedewerker, bedrijfsleider of monteur.

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Banden en wielen voor personen- 
auto’s’ verplicht.

VOORBEREIDING
Niet nodig, je ontvangt de hand-outs aan het begin van de training.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

Inschrijven kan via mijnbandenbaan.nl

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten.
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

TPMS PERSONENAUTO’S 

Elk Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) vraagt om techni-
sche kennis, vaardigheden en de juiste apparatuur in de werk-
plaats. Niet iedere klant is bekend met TPMS, zodat uitleg over 
het systeem ook tot de TPMS-werkzaamheden behoort. In deze 
TPMS-training worden alle aspecten op specialistisch, tech-
nisch en commercieel gebied behandeld. 

INHOUD 
• Wat is Tyre Pressure Monitoring System?
• Werking van de verschillende systemen 
• TPMS in de praktijk 
• Impact op de bedrijfsvoering voor receptionist, magazijnpersoneel

en monteur 

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie en met minimaal een jaar werkervaring in de ban-
den- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’  
verplicht.

VOORBEREIDING
Voorafgaande aan de training moet je de online-trainingsmodule heb-
ben afgerond en het lesmateriaal doornemen.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Een halve of één dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein



 Opleidingsgids 2022  |  19

Inschrijven kan via mijnbandenbaan.nl

TRAININGEN GEVORDERD

DUURZAAM BANDBEHEER 
BEDRIJFSVOERTUIGEN 

Bij duurzaam bandbeheer speelt de levensduur van een band 
de hoofdrol. Aspecten die hierbij van belang zijn: bandenspan-
ning, balanceren, uitlijnen, herprofileren en het vernieuwen van 
banden. Als een transportbedrijf goed duurzaam bandbeheer 
toepast, kan hij een verlaging van zijn kilometerkostprijs reali-
seren. In deze training leer je om de klant deskundig te advise-
ren, zodat hij het optimale rendement uit zijn wagenpark haalt.

INHOUD 
• Karkasconstructie 
• Praktische beoordeling van beschadigde banden 
• Herprofileren 
• Balanceren 
• Het effect van uitlijnen 
• Warm- en koudvernieuwing 
• Bandenspanning 
• Bandenlabel 

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers met een commerciële of 
technische functie met minimaal een jaar werkervaring in de  
banden- en wielenbranche. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht. De 
training ‘Banden en wielen voor bedrijfsvoertuigen’ wordt aanbevolen. 

VOORBEREIDING 
We verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein



20  |   Opleidingsgids 2022

TRAININGEN GEVORDERD

UITLIJNEN PERSONENAUTO’S GEVORDERD     

Door alle ontwikkelingen in de ondersteltechniek is uitlijnen een 
echt specialisme geworden. Dit betekent een grote kans voor 
bandenspecialisten om zich te onderscheiden in de markt. In 
deze training ga je als uitlijnmonteur de diepte in, zodat je in 
staat bent om gecompliceerde diagnoses te stellen en de uit-
lijntechnieken beter onder controle te krijgen.

INHOUD
• Korte samenvatting over uitlijnen, uitlijnrapporten en interpretatie
• Rij-eigenschapen van een auto
• Wielophanging en stuurinrichting
• Verschillende wielstanden en afwijkingen
• Interpretatie van slijtageverschijnselen
• Meten en interpreteren van wielstanden
• Problemen herkennen met de stuurhuishoogte
• Problemen herkennen door verkeerd gemonteerde subframes
• Verandering van KPI en de gezamenlijke hoek
• Verschillende meetmethodes toepassen

VOOR WIE
De training is geschikt voor ervaren technische medewerkers in de 
banden- en wielenbranche met minimaal een jaar uitlijnervaring.

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Uitlijnen personenauto’s basis’ ver-
plicht.

VOORBEREIDING
Voorafgaande aan de training moet je de online-trainingsmodule 
hebben afgerond en het lesmateriaal doornemen.

EXAMEN 
Deze training wordt afgesloten met een 
examen. Dit kan op twee momenten in 
het jaar. Bij een positief resultaat ontvang 
je een door de branche erkend SVOB-
certificaat. Als je al beschikt over het certi-
ficaat ‘Basis banden en wielen’, dan krijg je 
het diploma ‘Technisch medewerker ban-
den- en wielenbranche’ (niveau 2).

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Leiden of Ede

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN GEVORDERD

Inschrijven kan via mijnbandenbaan.nl

WEGWIJS MET ADAS  

Rij-assistentiesystemen (ADAS - Advanced Driver Assistance 
Systems) komen steeds meer voor in voertuigen. Kalibreren 
(afstellen) van deze systemen is vereist na werkzaamheden die 
invloed hebben op de rijlijn van de auto, zoals uitlijnen. In deze 
kennissessie maak je kennis met deze systemen en wat deze 
betekenen voor jou in de werkplaats. 

INHOUD 
• Uitleg diverse ADAS-systemen
• Welke systemen kom je tegen in de werkplaats
• Kalibreren en meer (voor de onderstelspecialist)
• De gevolgen van een verkeerde ADAS-afstelling en de 

consequenties ervan (verantwoording)

VOOR WIE
Deze training is geschikt voor medewerkers die al een paar jaar werk-
zaam zijn in de banden- en wielenbranche en meer willen weten over 
ADAS-systemen.

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht.

VOORBEREIDING 
Niet nodig. 

DUUR VAN DE TRAINING
3 á 4 uur of Webinar van 2 uur

LOCATIE
Diverse locaties of online 

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN EXPERT
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TRAININGEN EXPERT

BANDEN EN WIELEN LANDBOUWVOERTUIGEN 
EXPERT 

Wil je jezelf na de training ‘Banden en wielen voor landbouw-
voertuigen’ nog verder specialiseren? Volg dan deze expert-
training. Hierin wordt nog dieper ingegaan op de verschillende 
soorten landbouwbanden en de gevolgen die een verkeerde 
band kan hebben voor de bodemstructuur en de snelheid van 
werken. Ook is tijdens de training aandacht voor bandschades 
en de gevolgen van bodemverdichting. Na deze training ben je 
een landbouwbandenexpert en kun je elke klant helpen bij het 
maken van de beste keus.

INHOUD
• Herhaling basisbegrippen 
• Wielen / dubbellucht / koppelingen
• Standaard / IF / VF banden
• Aanduidingen op landbouwbanden
• Rupsbanden
• Voor- en naloop op juiste wijze kunnen bepalen en berekenen
• Bodemstructuur / bodemverdichting / bandenspanning
• Matchen / Uitlijnen
• Advisering
• Bandschades

VOOR WIE
De training is geschikt voor medewerkers die een commerciële of  
technische functie hebben en enkele jaren werkervaring in de banden- 
en wielenbranche.

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Banden en wielen voor  
landbouwvoertuigen’ verplicht.

VOORBEREIDING
Niet nodig, je ontvangt de hand-out aan het begin van de training.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van 
de dag afgesloten met een kennistoets. 
Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs 
van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Dronten of Soesterberg

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN EXPERT

UITLIJNEN PERSONENAUTO’S EXPERT

Wil je jezelf na de training ‘Uitlijnen Personenauto’s’ nog verder 
specialiseren? Dat kan met deze experttraining. Onderstellen, 
subframes, elektronische systemen, rij-assistentiesystemen 
(ADAS – Advanced Driver Assistance Systems), stuurhoek- 
sensoren, wagenhoogtemetingen: alles komt aan de orde. Na 
deze training kun je alle oorzaken van problemen met voertuig-
gedrag en -dynamiek vinden en oplossen.

INHOUD 
• Korte samenvatting over uitlijnen, uitlijnrapporten en interpretatie 
• Werking van algemene veiligheidssystemen 
• Wagenhoogtemeting 
• Invloed van asbelasting op de wielgeometrie 
• Stuurhoeksensor-kalibratie 
• Werking Lane Assist-systeem
• Camera-kalibratie 
• Werking adaptive cruise control 
• Radar-kalibratie

VOOR WIE
De training is geschikt voor ervaren technische medewerkers in de 
banden- en wielenbranche met minimaal drie jaar uitlijnervaring. 

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Uitlijnen personenauto’s gevorderd’ 
verplicht. 

VOORBEREIDING 
We verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een ken-
nistoets. Bij een goed resultaat ontvang je een SVOB-certificaat.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Leiden of Ede

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Niet mogelijk

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN EXPERT

ADAS KALIBRATIE  

Rij-assistentiesystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance 
Systems) komen steeds meer voor in voertuigen. Als onderstel- 
expert verdiep jij je verder in deze techniek. In deze training 
‘ADAS kalibratie’ leer je álles over de systemen en hoe je sto-
ringen moet oplossen. Ook leer je hoe je klanten goed kan in-
formeren over de noodzakelijke werkzaamheden. Na de training 
ben je een gecertificeerd ADAS-specialist.

INHOUD
• Geschiedenis en toekomst ADAS
• Aan ADAS gekoppelde veiligheidssystemen
• Herkennen van de verschillende camera-, radar- en lasersystemen
• Sensoren en actuatoren die betrokken zijn bij ADAS
• Praktijkvoorbeelden (do’s en don’ts)
• Wanneer en welke systemen kalibreren?
• Kalibratie met behulp van apparatuur

VOOR WIE
De training is geschikt voor ervaren technische medewerkers in de 
banden- en wielenbranche met minimaal drie jaar uitlijnervaring.

VOORKENNIS
Als vooropleiding is de training ‘Uitlijnen personenauto’s expert’  
verplicht.

VOORBEREIDING
Niet nodig.

EXAMEN
Deze training wordt op de tweede trai-
ningsdag afgesloten met een examen. Bij 
een goed resultaat ontvang je een door de 
branche erkend SVOB-certificaat.

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Leiden

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Niet mogelijk

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

TRAININGEN AANVULLEND

ADVISEREND VERKOPEN 

Als vakman of -vrouw doe je je best om elke klant optimaal te 
helpen. Je beschikt over technische kennis, ervaring en goed 
equipment. Maar dat is vaak niet genoeg om van elke klant een 
tevreden klant te maken. Tachtig procent van de beslissingen 
van een klant wordt genomen op basis van gevoel. Je moet er 
dus voor zorgen dat klanten zich welkom voelen, dat je oprecht 
aandacht aan ze schenkt en dat de klanten met een goed ge-
voel weer naar huis gaan. Tijdens de training ‘Adviserend verko-
pen’ leer je op een praktische, laagdrempelige manier hoe je de 
klanttevredenheid kunt verbeteren. 

INHOUD
• Communicatievaardigheden
• Gesprekstechnieken
• Geven van voorlichting en advies
• Klantcontact afstemmen op klantbehoeften
• Omgaan met aandacht en contact
• Klantwaarde
• Klantbehoefte

VOOR WIE
De training is geschikt voor iedereen in de banden- en wielenbranche 
die regelmatig klantcontact heeft en zich hierin wil verbeteren.

VOORKENNIS
Een vooropleiding is niet nodig.

VOORBEREIDING
Niet nodig, je ontvangt de hand-out aan het begin van de training. 

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een  
kennistoets. Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training ook op 
eigen locatie worden georganiseerd. Ook is 
het mogelijk een maatwerktraining te ont-
wikkelen voor specifieke thema’s en ont-
wikkelingsbehoefte. Neem contact op met 
SVOB en vraag naar de mogelijkheden.
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TRAININGEN AANVULLEND

VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN KLACHTEN  

Een klacht van een klant is niet leuk. Maar, een klacht heeft ook 
een keerzijde. Zo kan een goed behandelde klacht bijdragen 
aan verbeteringen in de diensten en producten die je aanbiedt. 
Mogelijk kan het zelfs de relatie met de klagende klant verster-
ken. Om klachten te voorkomen en zo professioneel mogelijk 
te behandelen, zijn gerichte communicatieve vaardigheden en 
technische kennis van schade- en slijtagebeelden nodig. In 
deze praktijkgerichte training leer je dit allemaal.

INHOUD 
Dag 1
• Bandenconstructies kennen en toepassen
• Bandenspanning, de invloed ervan op de band en wegligging
• Bandschades herkennen en beoordelen
• Snelheidssymbool en belastingindex
• Constructeursmarkeringen en de keuze van voertuigfabrikanten
• Wet- en regelgeving voor de producten en keuzes van de klant bij

een klacht
• Productinformatie en advies

Dag 2
• Gedrag van jezelf en de klant
• Luisteren, samenvatten en doorvragen
• Klantgericht niet klant gezwicht
• Wat is dienstbaarheid en hoe pas je dit toe?
• Klacht als een geschenk
• Weg van de strijd blijven in een gesprek
• Constructief gesprek in plaats van in oplossingen denken
• Hoe geef je de juiste aandacht
• Stressmanagement
• Standaard (klachten)procedure ontwikkelen die je kunt toepassen

in jouw bedrijf.

VOOR WIE
Deze training is geschikt voor medewerkers die al een paar jaar werk-
zaam zijn in de banden- en wielenbranche en regelmatig contact heb-
ben met klanten.

VOORKENNIS
Een vooropleiding is niet nodig.

VOORBEREIDING 
Niet nodig, je ontvangt de hand-out aan 
het begin van de training.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van 
de dag afgesloten met een kennistoets.
Deelnemers ontvangen een SVOB-bewijs 
van deelname.

DUUR VAN DE TRAINING
Twee dagen

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

INCOMPANY
Vanaf 6 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd, even-
tueel met gebruik van eigen producten. 
Neem contact op met SVOB en vraag naar 
de mogelijkheden.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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TRAININGEN AANVULLEND

VEILIG WERKEN AAN E-VOERTUIGEN (E-LEARNING)  

Er komen steeds meer elektrische voertuigen (EV) in de werk-
plaats. Voldoende kennis over EV’s is handig als je werkzaam-
heden aan onderstel en de banden en wielen van deze voer-
tuigen gaat doen. SVOB heeft een e-learning ontwikkelt die je 
helpt om je specialisatie verder te ontwikkelen. Tevens leer je 
de basiskennis EV voor de banden- en wielenbranche.
Wij bieden naast de training ook een stappenplan en aanwij-
zingsformulier EV aan om zo veilig mogelijk te kunnen werken.

INHOUD 
• Introductie
• Waar let je op voordat je gaat werken
• De aandrijfvormen
• Componenten
• Hoe wordt een EV opgeladen?
• De beveiligingssystemen

VOOR WIE
Deze e-learning is geschikt voor monteurs die al een paar jaar 
werkzaam zijn in de banden- en wielenbranche.

VOORKENNIS 
Als vooropleiding is de training ‘Basis banden en wielen’ verplicht.

VOORBEREIDING 
Niet nodig, de inloggegevens ontvang je na inschrijving.

OPMERKING
Nadat je deze e-learning hebt afgerond mag je alleen werkzaamheden 
verrichten aan het onderstel en de banden en wielen van EV’s. Deze 
e-learning is niet geschikt voor het doen van onderhoud of storingen 
zoeken aan EV’s. Wil je ook vervolgtrainingen zoals ev-VP of ev-WV 
doen, dan vind je deze terug bij andere aanbieders.

BEWIJS VAN DEELNAME
Na afronding kun je een bewijs van deelna-
me aanvragen. 

DUUR VAN DE TRAINING
Eigen tempo

LOCATIE
Online

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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DUUR VAN DE TRAINING
Eigen tempo

LOCATIE
Online

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5.

VEILIG WERKEN, MONTEREN EN OPPOMPEN VAN 
BANDEN (E-LEARNING EN ZELFSTUDIE)

In de banden- en wielenbranche vormt het monteren en oppom-
pen van banden een relatief groot arbo risico. Samengeperste 
lucht vormt een krachtig middel en bij verkeerde handelingen 
kan dit ernstig gevaar opleveren. Het risico is sterk afhankelijk 
van de luchtdruk en het volume van de betreffende band.
Daarom gaat deze training in op het veilig monteren en het op-
pompen van banden. Zo zijn de risico’s bij het oppompen van 
personen- en bestelwagenbanden kleiner dan bij het oppompen 
van grotere banden. Dat komt door het grotere volume en/of de 
hogere bandenspanning. Veilig oppompen van banden kan niet 
zonder een correcte montage van de band op het wiel. Daarom 
gaan de praktijkrichtlijnen in op zowel het veilig monteren als 
het oppompen van banden.

Momenteel zijn de volgende praktijkrichtlijnen beschikbaar
• Personen- en bestelwagenbanden
• Bedrijfswagenbanden (truck en bus)
• Landbouwbanden

INHOUD
• Demonteren en monteren van banden
• Beoordelen / inspectie van banden en wielen
• Veilig oppompen en bijpompen

VOOR WIE
Nieuwe en de ervaren medewerker die zich bezighoudt met montage, 
demontage, oppompen en bijpompen van banden.

VOORKENNIS
Een vooropleiding is niet nodig. We verwachten van je dat vooraf de 
praktijkrichtlijnen hebt doorgenomen.

VOORBEREIDING
Het maken van de e-learning ‘Veilig wer-
ken...’ en het doornemen van de praktijk-
richtlijn(en).
• Veilig werken personen- en bestelauto-

banden
• Veilig werken bedrijfswagenbanden (voor 

truck en bus)
• Veilig werken landbouwbanden
Na afronding van de e-learning kan je een 
bewijs van deelname naar je eigen e-mail-
adres sturen.

KENNISTOETS
Als je na het doornemen van de praktijk-
richtlijn in aanmerking wil komen voor een 
bewijs van deelname, meld je dan aan voor 
de kennistoets. 
Vervolgens krijg je van SVOB een link waar-
mee je de kennistoets kan maken. Na het 
afronden van de kennistoets ontvang je 
binnen enige tijd een bewijs van deelname 
waarop het resultaat is vermeld.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Diverse locaties

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina’s 4 en 5.

INCOMPANY
Vanaf 8 personen kan deze training op een 
eigen locatie worden georganiseerd. Neem 
contact op met SVOB en vraag naar de 
mogelijkheden.

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG 

Bij het verlenen van pechservice langs de weg staat de veilig-
heid van jezelf, de chauffeur die je helpt en de overige wegge-
bruikers voorop. Om pechservice langs het hoofdwegennet te 
mogen verlenen, is een certificaat verplicht. Voordat je pechser-
vice mag verlenen, moet je dus eerst de training ‘Veilig werken 
langs de weg’ volgen. Een certificaat is 5 jaar geldig, daarna is 
een herhalingstraining verplicht. SVOB organiseert deze training 
in samenwerking met de ANWB.

INHOUD
• Wettelijke bepalingen
• Veiligheid voor, tijdens en na de werkzaamheden
• Zichtbaarheid en verlichting
• Eisen pechservicevoertuig
• Gebruik van de vluchtstrook tijdens file
• Gevaarlijke stoffen
• Het contact met de regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat

VOOR WIE
De training is ontwikkeld voor medewerkers in de banden- en wielen-
branche die pechservice langs het hoofdwegennet willen verlenen.

VOORKENNIS
Een vooropleiding is niet nodig. Vanwege de samenwerking met an-
dere hulpverleners vereist Rijkswaterstaat dat je de Nederlandse taal 
goed beheerst.

VOORBEREIDING
We verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt en het  
 proefexamen hebt gemaakt.

EXAMEN
Deze training wordt aan het eind van de 
dag afgesloten met een schriftelijk exa-
men, onder toezicht van de Stichting 
Examenkamer. Hiermee voldoet het exa-
men aan de eisen van Rijkswaterstaat. Wie 
slaagt voor het examen, krijgt een certifi-
caat met een geldigheid van 5 jaar.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

VAKBEKWAAMHEIDSBEWIJS  
PERSONENAUTO’S EN BESTELWAGENS

De VACO branchestandaard voor personenauto’s en bestel-
wagens bestaat uit vier functieprofielen die binnen de branche 
erkend zijn:
•  Assistent technicus onderstel
• Basis technicus onderstel
• Allround technicus onderstel
• Technisch specialist onderstel

Elk functieprofiel bevat een omschrijving van de functie. Met 
behulp van deze vier functieprofielen kan de branche de mede-
werkers / werknemers in de banden- en wielenbranche (leer-
wegonafhankelijk) begeleiden tot deze functies. Uitgangspunt 
zijn: aantonen wat er al geleerd is in het verleden, en het leren 
van vaardigheden op de werkplek.
Hervalidering van het geleerde, met behulp van EVC, kan dan 
leiden tot het vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en be-
stelwagens.

INHOUD
De inhoud van het vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestel-
wagens, staat beschreven in de VACO branchestandaard. Deze VACO 
branchestandaard is goedgekeurd door de examenkamer en heeft 
een formele status waardoor het gebruikt kan worden door het EVC 
Centrum.

VOOR WIE
Voor alle medewerkers / werknemers in de banden- en wielenbranche 
die hun kennis en vaardigheden willen laten waarderen/valideren en 
hun eerder verworven competenties willen laten erkennen.

VOORBEREIDING
Branchestandaard doornemen en je aanmelden voor het EVC vakbe-
kwaamheidsbewijs.

DUUR VAN DE OPLEIDING
In overleg met het EVC Centrum.

TARIEVEN
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

SUBSIDIES
Van toepassing, zie pagina 4 en 5

VOOROPLEIDING
Zie hiervoor de branchestandaard. In dit 
document staat per niveau omschreven 
wat je aan opleidingen moet hebben ge-
daan.



 Opleidingsgids 2022  |  33

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

DUUR VAN DE TRAINING
Eén dag

LOCATIE
Leiden

TARIEVEN/DATA
Kijk op mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein

BANDEN EN WIELEN VOOR DOCENTEN

Ook in de banden- en wielenbranche staan de technische ont-
wikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe aanduidin-
gen op banden, het verplicht bandenspanningscontrolesysteem, 
banden voor de (zware) elektrische auto’s en het bandenlabel.
Na het volgen van deze eendaagse training van SVOB ben je 
weer volledig up-to-date.

INHOUD
• Opbouw en constructie van banden en wielen
• Aanduidingen op banden en wielen (Seal, Silent, OE)
• Snelheidssymbool en belastingindex getal (XL, HL)
• Balanceren, standaard en met krachtvariatie metingen 
• Uitlijnen, wat komt hierbij kijken om dit op de juiste manier te doen
• Bandeninspectie en bandenslijtage inspecteren en beoordelen
• TPMS; werking, (de-)monteren en programmeren van sensoren
• Bandenlabel; effect, nut en noodzaak

VOOR WIE
Docenten van het regulier onderwijs die hun kennis over banden en 
wielen willen vergroten.

VOORKENNIS
Een vooropleiding is niet nodig.

VOORBEREIDING
Niet nodig.

KENNISTOETS
Deze training wordt aan het einde van de dag afgesloten met een 
kennistoets. Bij een goed resultaat ontvang je een SVOB-bewijs van 
deelname.

TRAININGEN AANVULLEND
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BANDEN EN WIELEN VOOR HET 
(PRAKTIJK)ONDERWIJS

SVOB werkt met diverse (praktijk)scholen samen om leerlingen 
bekend te maken met de banden- en wielenbranche. Samen 
met de scholen zorgen wij ervoor dat tijdens de opleiding meer 
aandacht aan het banden- en wielenvak wordt geschonken. 
De leerlingen doen belangrijke ervaring op en kunnen, na een 
examen, het SVOB-certificaat ‘Banden en wielen’ behalen. Deze 
opleiding kan een basis vormen voor een stage of een baan. Op 
deze manier bouwen we gezamenlijk aan de instroom van jonge 
medewerkers in de branche.

INHOUD
• Het (de)monteren van wielen van/op een auto
• Het (de)monteren van banden van/op een wiel
• Het balanceren van een band-wielcombinatie
• Begrip van de aanduidingen op banden en wielen
• Gebruik van gereedschappen en apparatuur

VOOR WIE
De opleiding is geschikt voor leerlingen in het reguliere onderwijs.

EXAMEN
Als de leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden hebben opge-
daan, kunnen ze op school examen doen. Dit examen is theoretisch 
en praktisch. Als beide onderdelen voldoende zijn, dan ontvangt de 
leerling het SVOB-certificaat ‘Banden en wielen’.

DUUR VAN DE OPLEIDING
Circa 20 weken of in overleg tussen school 
en SVOB

LOCATIE
Diverse locaties mogelijk

TARIEVEN
SVOB maakt in overleg met de school een 
offerte. Neem contact op met SVOB om de 
mogelijkheden te bespreken.

Inschrijven kan via 
mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein
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GRAFISCHE VORMGEVING
Fier.media, Utrecht

DRUKWERK
De Bink

DISCLAIMER
Deze brochure is een uitgave van SVOB.  
Hoewel aan de inhoud van deze uitgave uiterste zorg is 
besteed, kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden 
aanvaard voor onvolledigheden en het gebruik of handelen 
op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag op 
welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of openbaar 
worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 
SVOB.

© SVOB, 2022
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