OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid
(HIVA/FVB, 1998)
DAKTIMMERMAN
Instapcompetenties
(TEMPERA/FVB, maart 2004)
De daktimmerman maakt, monteert en plaatst dakconstructies in nieuwbouw en bij renovatie
van woningen en bedrijfspanden. Het kan daarbij gaan om verschillende dakvormen, hellende
daken (zadeldak, zaagdak, wolfdak, mansardedak, tentdak of schilddak), samengestelde daken
en dakkapellen.
De opleiding Daktimmerman bestaat uit 4 modules:
Dakconstructies
Manuele houtbewerking
Plaatsing balklagen
Plaatsing repetitieve spanten
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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 Dakconstructies
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, stellingen en hijstoestellen gebruiken
 gereedschap gebruiken
 gereedschap 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
dakconstructies voorbereiden
 ruwbouw evalueren
 houtbewerkingsmachines instellen en bedienen
 onderdelen op maat zagen
 houtverbindingen maken
 onderdelen op de werf verplaatsen
 houtbewerkingsmachines reinigen
dakconstructies uitvoeren
 muurplaten plaatsen
 dakconstructie op de ruwbouw uitzetten
 spantonderdelen voor dakontmoetingen met noordboom maken
 spantonderdelen voor dakontmoetingen met kilgoot maken
 spanten aan de ruwbouw bevestigen
 ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren
 windverbanden plaatsen
 raveelconstructies maken
 nok en gordingen plaatsen en verankeren
 kepers plaatsen
 elementen bij het plaatsen van dakconstructies integreren
 randen en oversteken plaatsen
 gootconstructies plaatsen










dakkapellen en dakvensters plaatsen
houtbeschermlagen aanbrengen
onderdaken plaatsen
isolatiematerialen plaatsen
tengels en latten plaatsen
dakbeschot plaatsen
zelfdragende dakplaten aan de muurplaat vastmaken
daken met zelfdragende dakplaten uitvoeren

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Manuele houtbewerking
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
 gereedschap reinigen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
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
massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
 massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren
 massief hout uitsmetten
 plaatmateriaal optimaliseren
 onderdelen paren en coderen
 noodzakelijk gereedschap gebruiken zoals:
o handgereedschap
o controle- en afschrijfgereedschap
o montage- en afwerkingsgereedschap
 manuele bevestigingstechnieken toepassen
 manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen
 houtbeschermlaag en afwerklaag manueel aanbrengen
 constructie-elementen beschermen en opslaan
houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren
 handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen
 massief hout en plaatmateriaal verzagen
 massief hout en plaatmateriaal verspanen
 verbindingen maken
 niet-demonteerbare constructie-elementen vergaren
 demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden
 handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Plaatsing balklagen
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, stellingen en hijstoestellen gebruiken
 gereedschap gebruiken
 gereedschap 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
plaatsen van daken met balklagen voorbereiden
 ruwbouw evalueren
 houtbewerkingsmachines instellen en bedienen
 balklagen op maat zagen
 houtverbindingen bij balklagen maken
 balklagen op de werf verplaatsen
 houtbewerkingsmachines reinigen
daken met balklagen plaatsen
 daken uitzetten
 daken aan de ruwbouw bevestigen en opsluiten
 ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren
 dwarse verstevigingen voor daken plaatsen
 raveelstukken en stempelingen voor daken aanbrengen
 elementen bij het plaatsen van daken integreren
 hellingswiggen bij daken plaatsen
 gootconstructies bij daken uitvoeren
 randen en oversteken bij daken uitvoeren
 plaatmateriaal en planken voor het aanbrengen van een dakvloer op daken bevestigen
 houtbeschermlagen aanbrengen
 isolatiematerialen plaatsen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Plaatsing repetitieve spanten
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, stellingen en hijstoestellen gebruiken
 gereedschap gebruiken
 gereedschap 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
plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden
 ruwbouw evalueren
 houtbewerkingsmachines instellen en bedienen
 onderdelen op maat zagen
 onderdelen op ware grootte uitleggen
 profileringen en houtverbindingen maken
 repetitieve spanten op de werf verplaatsen
 houtbewerkingsmachines reinigen
daken met repetitieve spanten plaatsen
 muurplaten plaatsen
 spantonderdelen aan elkaar bevestigen
 spanten aan de ruwbouw bevestigen
 ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren
 windverbanden plaatsen
 spantversterkingen plaatsen
 nok plaatsen
 elementen bij het plaatsen van daken integreren
 randen en oversteken plaatsen
 gootconstructies plaatsen
 houtbeschermlagen aanbrengen
 onderdaken plaatsen
 isolatiematerialen plaatsen
 tengels plaatsen

 dakbeschot plaatsen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.
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