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1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

WEGENWERKER 

Beroepsprofielen in de bouwnijverheid  

(HIVA/FVB, 1998) 

 

RIOOLLEGGER 

Instapcompetenties   

(TEMPERA/FVB, juli 2004) 

 

De rioollegger legt en onderhoudt leidingen voor huishoudelijk, stedelijk en industrieel 

afvalwater. De rioollegger verricht graafwerken voor het maken van de sleuven en de 

bouwputten en plaatst afvoerbuizen voor het regen- en afvalwater. 

 

De opleiding Rioollegger bestaat uit 2 modules: 

 

Plaatsing openbare riolering 

Sleuven en bouwputten  

 

Sleuven en 

bouwputten

Plaatsing 

openbare 

riolering

RIOOLLEGGER

 
 

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 Plaatsing openbare riolering  

 

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 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 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  

openbare riolering plaatsen 

 gereedschap en machines voor het uitvoeren van rioleringswerken gebruiken 

 het plaatsen uitzetten  

 het plaatsen inmeten 

 beschoeiing in sleuven en bouwputten aanbrengen 

 stempels tussen de beschoeiingswanden aanbrengen 

 bodem van rioolsleuf bemalen 

 muren van bouwput metselen 

 openbare riolering plaatsen  

 tongen aanbrengen 

 openbare riolering en rioolvoorzieningen op elkaar aansluiten 

 gereedschap en machines voor het uitvoeren van rioleringswerken reinigen 

plaatsen van openbare riolering afwerken 

 gereedschap en machines voor het uitvoeren van rioleringswerken gebruiken 

 bouwputten aan binnen- en buitenkant afwerken 

 aansluitingen en bouwputten waterdichtmaken 

 openbare riolering inbedden 

 bouwputten afdekken 

 sleuven aanvullen  

 sleuven verdichten 

 oorspronkelijke kabels en nutsleidingen terugplaatsen 

 beschoeiing in sleuven en bouwputten verwijderen 

 stempels tussen de beschoeiingswanden verwijderen 

 gereedschap en machines voor het uitvoeren van rioleringswerken reinigen 



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

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 



Module Sleuven en bouwputten 

 

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 en machines gebruiken 

 gereedschap en machines reinigen 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 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  

sleuven en bouwputten graven 

 oppervlakken opbreken 

 sleuven, sonderingen en bouwputten graven 

 afgegraven aarde afvoeren 

 risico’s bij grondwerkzaamheden inschatten 

 fundering op de bodem aanbrengen 

 

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

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 


