OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER NATUURSTEEN

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
NATUURSTEENBEWERKER
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid
(SERV/FVB, 1999)
NATUURSTEENBEWERKER
Instapcompetenties
(TEMPERA/FVB, februari 2004)
De plaatser natuursteen plaatst natuursteen en geprefabriceerde elementen uit natuursteen.
De opleiding Plaatser natuursteen bestaat uit 2 modules:
Basistechnieken natuursteenbewerking
Plaatsing natuursteen
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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 Basistechnieken natuursteenbewerking
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
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
basistechnieken voor natuursteenbewerking uitvoeren
 natuursteen aanvoeren
 natuursteen selecteren
 natuursteen merken
 natuursteen afschrijven en uitlijnen
 verbandpatronen uitwerken
 ruwe elementen op panelen en mallen schikken en klasseren
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Plaatsing natuursteen
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 natuursteen voorbereiden
 werkzone afschermen
 oppervakken evalueren
 isolerende lagen aanbrengen
 natuursteenelementen opslaan
 assen, referentiepunten en peilen aanduiden
natuursteen plaatsen
 mallen, steunen, formelen, passen en sluitstenen stellen en plaatsen
 steunvlak klaarmaken
 mortel aanmaken
 vulspecie aanmaken
 bekledingsplaten aanbrengen
 natuursteen plaatsen
 prefabelementen plaatsen
 geplaatste natuursteen voegen
 geplaatste natuursteen afwerken
 geplaatste natuursteen beschermen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

3.

SITUERING
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