OPLEIDINGSFICHE
Studiegebied
Opleiding

Afwerking bouw

Module
Binnenbepleistering
Buitenbepleistering
Gipsblokwanden
Gipskartonplaten 1
Gipskartonplaten 2

Aantal lestijden
120
80
40
40
40

Stukadoor

Officiële module-code
M BW 013
M BW 014
M BW 015
M BW 016 1
M BW 016 2

Vereiste voorkennis
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Aandeel lestijden in afstandsonderwijs
geen

Evaluatie en certificering
Omdat wij het belangrijk vinden dat je ook nadenkt over je eigen functioneren vragen wij je na het uitvoeren
van een opdracht je eigen kunnen in te schatten volgens vooropgestelde criteria.
De lesgever geeft hierop feedback en stuurt bij waar nodig.
Bij aanvang van de module zal de lesgever het gehanteerde evaluatiesysteem uitgebreid toelichten.
Het certificaat Stukadoor geldt als bewijs voor het aantonen van de beroepsbekwaamheid.
Zie hiervoor https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/bewijs-vanberoepsbekwaamheid-voor-gereglementeerde-beroepen
De technieken en vaardigheden (of competenties) die je in een module leert en oefent, zijn vast omschreven
door het Ministerie van Onderwijs en vorming.
Elke module omvat een aantal opdrachten die opgebouwd zijn rond het verwerven van een aantal
competenties.
Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je het deelcertificaat van
deze module. De opleiding leidt tot het certificaat van de beroepsopleiding Stukadoor.
Om alle competenties te kunnen behalen is het belangrijk dat je altijd aanwezig bent tijdens de lessen, dat je
niet te laat komt en dat je de les niet vroegtijdig verlaat.

Basiscompetenties
Op het einde van de module Binnenbepleistering kan je:
Eigen werkzaamheden plannen
- een werkplek inrichten
- een werkvolgorde uitvoeren
- technische informatie gebruiken
- werktekeningen gebruiken
- werkopdrachten uitleggen
- een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
- hygiënische voorschriften uitvoeren

- afval en restproducten sorteren en opslaan
- een werkomgeving ordelijk houden
- gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
- veiligheidsmaatregelen uitvoeren
- ergonomisch werken
- het eigen werk evalueren
Een ondergrond voor binnenbepleistering voorbereiden
- stellingen vormvast en waterpas opbouwen
- ladders plaatsen en vastzetten
- ondergronden voor binnenbepleistering evalueren
- vochtproblemen van beperkte omvang voor binnenbepleistering oplossen
- ondergronden voor binnenbepleistering schoonmaken
- een elektrische installatie tegen binnenbepleistering beschermen
- grondlagen voor binnenbepleistering leggen
- isolatiematerialen voor binnenbepleistering plaatsen
- wapeningsnetten voor binnenbepleistering plaatsen
- een pleisterlaag voor binnenbepleistering uitlijnen
Een binnenbepleistering uitvoeren
- pleisterspecie voor binnenbepleistering aanmaken
- pleisterdragers voor binnenbepleistering plaatsen
- geleiders voor binnenbepleistering plaatsen
- een spuitmachine voor binnenbepleistering bedienen
- eenlagig binnenpleisterwerk uitvoeren
- tweelagig binnenpleisterwerk uitvoeren
- naden en hoeken bij binnenpleisterwerk afwerken
- lijsten en ornamenten voor binnenbepleistering uitsmetten
- lijsten en ornamenten voor binnenbepleistering plaatsen
- een binnenbepleistering afwerken
Op het einde van de module Buitenbepleistering kan je:
Eigen werkzaamheden plannen
- een werkplek inrichten
- een werkvolgorde uitvoeren
- technische informatie gebruiken
- werktekeningen gebruiken
- werkopdrachten uitleggen
- een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- hygiënische voorschriften uitvoeren
- afval en restproducten sorteren en opslaan
- een werkomgeving ordelijk houden
- gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
- veiligheidsmaatregelen uitvoeren
- ergonomisch werken
- het eigen werk evalueren
Een ondergrond voor buitenbepleistering voorbereiden
- stellingen vormvast en waterpas opbouwen
- ladders plaatsen en vastzetten
- ondergronden voor buitenbepleistering evalueren
- vochtproblemen van beperkte omvang voor buitenbepleistering oplossen
- ondergronden voor buitenbepleistering schoonmaken
- een elektrische installatie tegen buitenbepleistering beschermen
- demonteerbare hindernissen voor buitenbepleistering verwijderen
- grondlagen voor buitenbepleistering leggen
- isolatiematerialen voor buitenbepleistering plaatsen
- wapeningsnetten voor buitenbepleistering plaatsen
- een pleisterlaag voor buitenbepleistering uitlijnen

Een buitenbepleistering uitvoeren
- pleisterspecie voor buitenbepleistering aanmaken
- pleisterdragers voor buitenbepleistering plaatsen
- geleiders voor buitenbepleistering plaatsen
- een spuitmachine voor buitenbepleistering bedienen
- eenlagig buitenpleisterwerk uitvoeren
- meerlagig buitenpleisterwerk uitvoeren
- sierpleister bij buitenbepleistering afwerken
- naden en hoeken bij buitenbepleistering afwerken
- gedemonteerde voorwerpen na buitenpleisterwerk terugplaatsen
- een buitenpleisterwerk afwerken
Op het einde van de module Gipsblokwanden kan je:
Eigen werkzaamheden plannen
- een werkplek inrichten
- een werkvolgorde uitvoeren
- technische informatie gebruiken
- werktekeningen gebruiken
- werkopdrachten uitleggen
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- hygiënische voorschriften uitvoeren
- afval en restproducten sorteren en opslaan
- een werkomgeving ordelijk houden
- gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
- veiligheidsmaatregelen uitvoeren
- ergonomisch werken
- het eigen werk evalueren
Gipsblokwanden plaatsen
- stellingen vormvast en waterpas opbouwen
- ladders plaatsen en vastzetten
- randprofielen voor gipsblokwanden tegen bestaande wand plaatsen
- stelprofielen voor gipsblokwanden plaatsen
- lijm voor gipsblokwanden aanmaken
- een eerste laag voor gipsblokwanden horizontaal plaatsen
- isolatiematerialen voor gipsblokwanden plaatsen
- gipsblokken lijmen
- gipsblokken verzagen
- gipsblokwanden egaliseren
- gipsblokwanden afwerken
Op het einde van de module Gipskartonplaten 1 kan je:
Eigen werkzaamheden plannen
- een werkplek inrichten
- een werkvolgorde uitvoeren
- technische informatie gebruiken
- werktekeningen gebruiken
- werkopdrachten uitleggen
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- hygiënische voorschriften uitvoeren
- afval en restproducten sorteren en opslaan
- een werkomgeving ordelijk houden
- gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
- veiligheidsmaatregelen uitvoeren
- ergonomisch werken
- het eigen werk evalueren
Draagstructuren voor gipskartonplaten plaatsen

- een draagstructuur voor gipskartonplaten bepalen
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten afkorten
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten verankeren
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten onderling verbinden
- nutsleidingen bij het plaatsen van draagstructuren voor
- gipskartonplaten integreren
- voorzieningen voor te maken openingen aanbrengen
Gipskartonplaten op de draagstructuur bevestigen
- gipskartonplaten op maat snijden
- uitsparingen in gipskartonplaten maken
- gipskartonplaten op een draagstructuur bevestigen
- isolatiematerialen voor het bevestigen van gipskartonplaten plaatsen
- kleefpleister voor het bevestigen van gipskartonplaten maken
- gipskartonplaten op muren lijmen
Wanden en plafonds in gipskartonplaten afwerken
- hoek- en randprofielen voor gipskartonplaten plaatsen
- voegen in gipskartonplaten afwerken
- schroefkoppen, hoeken en randen bij gipskartonplaten afwerken
Op het einde van de module Gipskartonplaten 2 kan je:
Eigen werkzaamheden plannen
- een werkplek inrichten
- een werkvolgorde uitvoeren
- technische informatie gebruiken
- vigerende wetgeving toepassen
- werktekeningen gebruiken
- werkopdrachten uitleggen
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- hygiënische voorschriften uitvoeren
- afval en restproducten sorteren en opslaan
- een werkomgeving ordelijk houden
- gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
- veiligheidsmaatregelen uitvoeren
- ergonomisch werken
- het eigen werk evalueren
Draagstructuren voor gipskartonplaten plaatsen
- stellingen vormvast en waterpas opbouwen
- ladders plaatsen en vastzetten
- een draagstructuur voor gipskartonplaten bepalen
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten afkorten
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten verankeren
- profielen van draagstructuren voor gipskartonplaten onderling verbinden
- nutsleidingen bij het plaatsen van draagstructuren voor
- gipskartonplaten integreren
- voorzieningen voor te maken openingen aanbrengen
Gipskartonplaten op de draagstructuur bevestigen
- gipskartonplaten op maat snijden
- uitsparingen in gipskartonplaten maken
- gipskartonplaten op een draagstructuur bevestigen
- isolatiematerialen voor het bevestigen van gipskartonplaten plaatsen
- kleefpleister voor het bevestigen van gipskartonplaten maken
- gipskartonplaten op muren lijmen
Wanden en plafonds in gipskartonplaten afwerken
- hoek- en randprofielen voor gipskartonplaten plaatsen
- kooflijsten voor gipskartonplaten plaatsen
- voegen in gipskartonplaten afwerken
- schroefkoppen, hoeken en randen bij gipskartonplaten afwerken

Kosten cursusmateriaal en verbruiksgoederen
Module
Binnenbepleistering
Buitenbepleistering
Gipskartonplaten 1
Gipskartonplaten 2
Gipsblokwanden

Cursusmateriaal
Geen*
Geen*
Geen*
Geen*
Geen*

Verbruiksgoederen
€ 90
€ 50
€ 50
€ 50
€ 100

*Het cursusmateriaal kan gratis gedownload worden.
Bij inschrijving wordt een vaste kost aangerekend voor het gebruik van materiaal tijdens de lessen (=
verbruiksgoederen).

