
OPLEIDINGENSTRUCTUUR BETONHERSTELLER 

 

 

1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

BETONHERSTELLER 

Instapcompetenties 

(TEMPERA/FVB, september 2004) 

 

BETONHERSTELLER 

Profiel 

(SERV/FVB, december 1999) 

 

De betonhersteller voert betonwerken uit. Hij installeert steigers, plaatst schoren en 

geprefabriceerde elementen. Hij bereidt de oppervlakken voor het herstellen van beton voor 

en herstelt het beton. 

 

De opleiding Betonhersteller bestaat uit 2 modules: 

 

Betonherstelwerk 

Betonwerk 

 

Betonwerk
BETON-

HERSTELLER
Betonherstel-

werk

 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt. 



2. MODULES 

 

Module Betonherstelwerk 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 

 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen 

 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken 

 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen 

 economisch werken 

 afval en restproducten sorteren  

 ladders, rolsteigers en hoogtewerkers gebruiken 

 gereedschap en machines gebruiken 

 gereedschap en machines reinigen 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met zin voor precisie werken 

 zin voor samenwerking tonen 

 doorzettingsvermogen tonen 

 in overleg werken 

 opgelegde taken uitvoeren 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen 

 meetinstrumenten gebruiken 

 technische tekening gebruiken 

eigen werkzaamheden organiseren  

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen  

oppervlakken voor het herstellen van beton voorbereiden 

 werkzone afschermen 

 beton reinigen 

 oppervlakken sonderen 

 aangetast beton verwijderen 

 beton en wapening voorbehandelen  

beton herstellen 

 wapening beschermen 

 bekisting schoren 

 mortel en beton aanmaken 

 hechtlagen en beschermlagen aanbrengen 

 scheuren behandelen 

 beton herprofileren 

 voegen opkitten 

 impregneermiddelen aanbrengen 

 mortel en beton aanbrengen 

 hersteld beton reinigen  

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 



Module Betonwerk 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 

 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen 

 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken 

 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen 

 economisch werken 

 afval en restproducten sorteren 

 ladders en stellingen gebruiken 

 gereedschap en machines gebruiken 

 gereedschap en machines reinigen 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met zin voor precisie werken 

 zin voor samenwerking tonen 

 doorzettingsvermogen tonen  

 in overleg werken 

 opgelegde taken uitvoeren 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen 

 meetinstrumenten gebruiken 

 technische tekening gebruiken 

eigen werkzaamheden organiseren  

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen  

schoren en geprefabriceerde elementen plaatsen 

 aantal schoren en spreiding bepalen 

 schoren plaatsen 

 geprefabriceerde elementen plaatsen 

 de te stutten materialen beschermen 

 geprefabriceerde elementen stutten 

betonwerken uitvoeren 

 staat van bekisting evalueren 

 bindingen van ijzervlechtwerk controleren 

 beton aanmaken 

 beton storten 

 beton spreiden, trillen en verdichten 

 beton beschermen 

 betonoppervlakken afwerken 

 stutten en onderslagbalken wegnemen 

 elementen ontkisten 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 



3. SITUERING 

 

 

Funderingen op 

staal

Bekisting

Riolerings- en 

afwaterings-

stelsels

Basistechnieken 

metselwerk

Metselwerk

Elastisch 

voegwerk

Specifiek 

uitvoeringswerk

METSELAAR

Opritten Werfbediening 

Grondwerk Betonwerk

IJzervlechtwerk

Betonherstel-

werk
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WERF-

BEDIENER

BETON-
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VOEGER
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