OPLEIDINGENSTRUCTUUR DEKVLOERLEGGER

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
DEKVLOERLEGGER
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid
(HIVA/FVB, 1998)
DEKVLOERLEGGER
Instapcompetenties
(TEMPERA/FVB, mei 2003)
De dekvloerlegger voorziet dragende vloeren, afzonderingslagen of isolerende lagen van een
afwerklaag of een dekvloer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hechtende dekvloer,
de niet-hechtende dekvloer, de zwevende dekvloer en de dekvloer voor vloerverwarming.
De opleiding Dekvloerlegger bestaat uit 3 modules:
Gietvloeren
Hechtende dekvloer
Niet-hechtende dekvloer

Hechtende
dekvloer

Niet-hechtende
dekvloer

DEKVLOERLEGGER

Gietvloeren

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 Hechtende dekvloer
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 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
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
leggen van dekvloeren voorbereiden
 ondergrond evalueren
 bestaande constructies beschermen
 draagvloeren en leidingen evalueren
 samenstelling dekvloer bepalen
 constructievloer uitlijnen en waterpassen
 hoogte/dikte dekvloer vastleggen
 aanbrandlaag inborstelen
hechtende dekvloeren uitvoeren
 machines voor het leggen van dekvloeren instellen en bedienen
 dekvloerspecie aanmaken
 membranen aanbrengen
 wapeningsnet aanbrengen
 onderlagen op draagvloer aanbrengen
 dekvloerspecie aanbrengen
 hechtende dekvloeren afreien
 hoeken en kanten afwerken
 voegen en naden uitvoeren
 voegprofielen aanbrengen
 hechtende dekvloeren afwerken
 hechtende dekvloeren beschermen
 machines voor het leggen van dekvloeren reinigen

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

Module Niet-hechtende dekvloer
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 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
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
leggen van dekvloeren voorbereiden
 ondergrond evalueren
 bestaande constructies beschermen
 draagvloeren en leidingen evalueren
 samenstelling dekvloer bepalen
 constructievloer uitlijnen en waterpassen
 hoogte/dikte dekvloer vastleggen
 aanbrandlaag inborstelen
niet-hechtende dekvloeren uitvoeren
 machines voor het leggen van dekvloeren instellen en bedienen
 dekvloerspecie aanmaken
 membranen aanbrengen
 wapeningsnet aanbrengen
 onderlagen op draagvloer aanbrengen
 voegen en naden uitvoeren
 dekvloerspecie aanbrengen
 isolatieplaten plaatsen
 isolatie met folie afdekken
 dekvloeren voor vloerverwarming uitvoeren
 niet-hechtende dekvloeren afwerken
 niet-hechtende dekvloeren beschermen
 machines voor het leggen van dekvloeren reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Gietvloeren
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 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
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
leggen van dekvloeren voorbereiden
 ondergrond evalueren
 bestaande constructies beschermen
 draagvloeren en leidingen evalueren
 samenstelling dekvloer bepalen
 constructievloer uitlijnen en waterpassen
 hoogte/dikte dekvloer vastleggen
 aanbrandlaag inborstelen
gietvloeren uitvoeren
 draagvloer afdichten
 passen aanbrengen
 machines voor gietvloeren instellen en bedienen
 mengsel verpompen
 gietvloer volgens dikte uitspreiden
 gietvloer afwerken
 machines voor gietvloeren reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

