OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER BUITENSCHRIJNWERK

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
AMBACHTELIJKE METAALBEWERKER
CO.BR.A-beroepenfiche
(VDAB)
SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid
(HIVA/FVB, 1998)
De plaatser buitenschrijnwerk plaatst ramen, deuren, rolluiken, kroonlijsten en
(gevel)bekledingen uit hout, aluminium en kunststof, gericht op het afwerken, isoleren,
dichtzetten en verfraaien.
De opleiding Plaatser buitenschrijnwerk bestaat uit 3 modules:
Afwerking buitenschrijnwerk
Plaatsing buitenschrijnwerk
Voorbereiding plaatsing buitenschrijnwerk

Voorbereiding
plaatsing
buitenschrijnwerk

Plaatsing
buitenschrijnwerk
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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 Afwerking buitenschrijnwerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijfs- en
fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en
afvoeren
 op hoogte werken
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 technische tekeningen gebruiken
 plannen en schema’s gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
buitenschrijnwerk afwerken
 afwerkingsgereedschap gebruiken
 manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen
 afwerklaag manueel aanbrengen
 beslag en toebehoren monteren en regelen
 ontmoetingen met andere bouwelementen luchtdicht afwerken
 dichtingsstrips plaatsen
 glas in ramen en deuren plaatsen
 glaslatten plaatsen
 glas opkitten
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Plaatsing buitenschrijnwerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijfs- en
fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en
afvoeren
 op hoogte werken
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 technische tekeningen gebruiken
 plannen en schema’s gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
buitenschrijnwerk plaatsen
 montagegereedschap gebruiken
 constructie-elementen vergaren
 verbindingen maken
 bevestigingsankers voor ramen en deuren plaatsen
 houten ramen en deuren plaatsen
 aluminium ramen en deuren plaatsen
 kunststof ramen en deuren plaatsen
 constructies en constructieonderdelen aan ruwbouw bevestigen
 elementen bij het plaatsen van buitenschrijnwerk integreren zoals:
o rolluiken
o ventilatie
o zonnewering
o hor
 isolatiematerialen plaatsen
 houten bekleding plaatsen en verankeren
 aluminium bekleding plaatsen en verankeren
 kunststof bekleding plaatsen en verankeren

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

Module Voorbereiding plaatsing buitenschrijnwerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijfs- en
fabrikantenvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en
afvoeren
 op hoogte werken
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 informatie selecteren en verwerken
 dimensies berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 technische tekeningen gebruiken
 plannen en schema’s gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
plaatsen van buitenschrijnwerk voorbereiden
 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan
 ladders plaatsen
 ladders en stellingen gebruiken
 hijstoestellen gebruiken
 ruwbouwopeningen controleren
 met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden
 noodzakelijk gereedschap gebruiken zoals:
o handgereedschap
o controle- en afschrijfgereedschap
 massief hout en plaatmateriaal verzagen
 draagstructuur voor bekleding maken en bevestigen
 draagstructuur voor ramen en deuren maken en bevestigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

