
OPLEIDINGENSTRUCTUUR GLASWERKER 

 

 

1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen  

(SERV, oktober 2004) 

 

GLASWERKER 

Beroepsprofiel  

(SERV/FVB/Confederatie Bouw, juli 2005) 

 

De glaswerker lost en stockeert het glas of de glasvervangende kunststoffen afkomstig van de 

glasfabrieken. In het atelier bewerkt hij het glas of de glasvervangende kunststoffen. Het glas 

of de glasvervangende kunststoffen worden geladen en getransporteerd naar de werf. De 

glaswerker plaatst het glas of glasvervangende kunststoffen. 

 

De opleiding Glaswerker bestaat uit 2 modules: 

 

Bewerking glas en glasvervangende kunststoffen 

Plaatsing glas en glasvervangende kunststoffen 

 

GLASWERKER

Bewerking glas en 

glasvervangende 

kunststoffen

Plaatsing glas en 

glasvervangende 

kunststoffen

 
 

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 Bewerking glas en glasvervangende kunststoffen 

 

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 

 technische tekening gebruiken 

eigen werkzaamheden organiseren  

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen  

glasbewerkingen uitvoeren 

 glas uitleggen  

 glas manueel snijden 

 machines voor glasbewerking instellen en bedienen 

 glas snijden 

 glas slijpen 

 glas polijsten 

 glasboorden afwerken 

 gaten in glas boren 

 glas zandstralen  

 gaten in glasvervangende kunststoffen boren 

 glas en glasvervangende kunststoffen beschermen en opslaan  

 transport voorbereiden  

 glas en glasvervangende kunststoffen inladen en afladen  

 glas en glasvervangende kunststoffen op de werf opslaan 

 machines voor glasbewerking reinigen 

 

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

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 



Module Plaatsing glas en glasvervangende kunststoffen 

 

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 

 stellingen, ladders, en hoogtewerkers 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 glas en glasvervangende kunststoffen voorbereiden 

 glas en glasvervangende kunststoffen op de werf verplaatsen  

 oud glas en glasvervangende kunststoffen verwijderen  

 dragende constructies evalueren  

 dragende constructies zuiver maken  

 profielen plaatsen 

 dragende constructies aanpassen  

 beslag op glas en glasvervangende kunststoffen monteren en regelen 

glas en glasvervangende kunststoffen plaatsen 

 enkel glas plaatsen  

 dubbel glas plaatsen  

 buitenbeglazing voor glasramen plaatsen  

 glasvervangende kunststoffen plaatsen  

 glasgevels positioneren  

 profielen en steunberen voor glasgevels plaatsen  

 glasgevels vastschroeven  

 glaspartijen verlijmen  

 glasgevels afwerken 

 glazen interieurelementen plaatsen  

 spiegels plaatsen  

 beslag op glas en glasvervangende kunststoffen fijnstellen 

 



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

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 


