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Beroepscompetentieprofielen uitwerken neemt een belangrijke plaats in binnen 
de problematiek van het aanpassen van de opleidingen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt.

Beroepsprofielen zijn immers de belangrijkste inspiratiebron bij het uitwerken 
van opleidingsprofielen, zeker bij de start. In een latere fase komen daar de 
opleidingsprogramma’s bij.

Met deze gegevens in gedachten heeft Constructiv in samenwerking met het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) de bestaande 
beroepsprofielen aangepast. Daarbij werd vooral rekening gehouden met de talrijke 
ontwikkelingen als gevolg van de eisen inzake duurzaam bouwen.

De aangepaste beroepsprofielen hebben betrekking op een groot aantal materies, zowel 
uit de ruwbouw- als de afwerkingssector, en werden goedgekeurd door deskundigen 
uit de sector.

Zo dragen ze bij aan het concretiseren van één van de belangrijkste aspecten van de 
opdracht van Constructiv: ze vormen namelijk de link tussen de vraag naar en het 
aanbod van arbeidskrachten en opleiding in de bouwsector.

Robert Vertenueil,
Voorzitter

VOORWOORD
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EEN WOORDJE UITLEG

Zoals u in het voorwoord kon lezen, was er nood aan een herwerking van de 
beroepscompetentieprofielen. Een aantal profielen zijn namelijk niet meer up-to-date. 
Daarnaast is er meer en meer vraag naar competenties in het kader van ecologisch en 
duurzaam bouwen. Maar ook veiligheid verdient de nodige aandacht.

Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de competenties van een ervaren bouwvak-
arbeider. Bij de herwerking van de profielen vertrekken we vanuit het “competentiedenken”. 
Een competentie is een set van “kennis”, “vaardigheden” en “attitudes” die zich uiten in 
observeerbaar gedrag. In dit document wordt deze indeling steeds gehanteerd.

Onder “kennis” verstaan we alles wat een glaswerker moet kennen om zijn beroep te kunnen 
uitoefenen. Bijvoorbeeld mogelijke tolerantiegraden van glas en uitzettingsvermogen van het 
profiel.

Onder “vaardigheden” verstaan we alles wat een glaswerker moet kunnen om zijn beroep te 
kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld meetmateriaal correct hanteren.

“Attitude” verwijst naar de houding, de denkwijze, het gedrag dat een glaswerker moet hebben 
om zijn beroep te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld nauwgezet en zorgvuldig zijn.

De activiteiten binnen het beroepscompetentieprofiel worden in vier blokken opgedeeld.

1. Gemeenschappelijke activiteiten eigen aan alle bouwvakarbeiders, zoals bijvoorbeeld 
de werfinrichting.

2. Specifieke activiteiten eigen aan de glaswerker, zoals bijvoorbeeld bewerken van glas.

3. Transversale “groene” activiteiten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van isolatiemateriaal. 
Deze activiteiten zijn van groot belang voor een duurzaam bouwproces. Ze kunnen 
integraal in meerdere beroepsprofielen voorkomen. Het is echter niet zo dat deze 
competenties gemeenschappelijk zullen zijn voor alle bouwvakarbeiders.

Voor sommige activiteiten werken we met een kleurencode. “Groen” staat voor ecologische en 
duurzame activiteiten, “oranje” staat voor activiteiten die handelen over veiligheid en welzijn.

De activiteitenblokken worden ook nog eens opgedeeld in sleutelactiviteiten. Per 
sleutelactiviteit worden de kennis, vaardigheden en attitudes benoemd.
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OMSCHRIJVING VAN HET BEROEP

Afbakening

Om te verduidelijken wat dit beroep zo specifiek maakt t.o.v. andere bouwberoepen werden in dit 
document twee afbakeningscriteria gebruikt.

Ten eerste, bakent men het beroep af naar de grondstof waarmee hij werkt. Een glaswerker 
werkt immers met een fragiele, breekbare grondstof waaraan zijn handelingswijze moet worden 
aangepast. Tijdens de afwerking van een ruwbouw werkt hij vooral met thermisch isolerend glas, 
akoestisch isolerende glas, veiligheidsglas, zonwerend glas en halftransparante beglazing. Naast 
deze grondstof werkt de glaswerker ook met glasvervangende kunststoffen zoals polycarbonaat 
(PC) en polymethylmethacrylaat (PMMA). Door het plaatsen worden het glas en de glasvervangende 
kunststoffen onroerend.

Ten tweede, kan de glaswerker worden afgebakend naar zijn plaats in het proces van de 
bouwuitvoering. Een glaswerker is enerzijds, verantwoordelijk voor het werk dat aan de plaatsing 
vooraf gaat. Het gaat onder meer over het opmeten, het snijden, het slijpen, boren en polijsten. Het 
opmeten en bewerken gebeurt voordat het glas of de glasvervangende kunststoffen naar de werf 
worden gebracht. Kleine aanpassingen kunnen soms op de werf nodig zijn. Het aanmaken van de 
dubbele beglazing gebeurt niet door de glaswerker maar door de glasproducent. Anderzijds is hij op 
de werf verantwoordelijk voor het afwerken van de ruwbouw. Eén van de taken van de glaswerker 
bestaat uit het verder water- en winddicht maken van het bouwproject door het verwerken van het 
glas en de glasvervangende kunststoffen. Tenslotte wordt hij ook ingeschakeld in het interieur van 
een gebouw. Hier kan het onder meer gaan om het plaatsen van glazen deuren, binnenwanden, 
douchedeuren, badkamerwanden, vloerplaten, traptredes, etc.

Het is belangrijk om het beroep glaswerker te onderscheiden tegenover andere beroepen uit de sector, 
zoals glazenier, schrijnwerker-timmerman, bediener van een hijswerktuig, commercieel of technisch 
bediende en/of opmeter, conservator-restaurator van vlak en architecturaal glas en glaskunstenaar.

Beroepsinhoud

In de praktijk start hij meestal met het opnemen van de maten op de werf om de exacte grootte van 
de glaspartijen te bepalen. Met behulp van een rolmeter, plooimeter moet hij in staat zijn om op een 
werf driehoeken en veelhoeken te meten zodat ruiten of andere materialen in het atelier onberispelijk 
kunnen worden gesneden. Bepaalde glaswerker gebruiken ook lasers om de opmetingen te verrichten. 
Hij moet ook in staat zijn om mallen te maken. Op de werf zal hij niet alleen opmeten maar kan hij 
ook bijkomend door de klant om advies worden gevraagd (vooral bij particuliere gebouwen) over de 
meest geschikte glassoorten voor het gebouw. Hij houdt bij zijn advies rekening met verschillende 
facetten zoals het budget, lawaai, oriëntatie van het gebouw. In grotere ondernemingen wordt er 
soms voor geopteerd om het opmeten, het maken van de offerte en het geven van advies over te 
laten aan een commercieel of technisch bediende en/of opmeter.
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Voordat glas of glasvervangende kunststof aan de buitenkant of in het interieur van een gebouw wordt 
gebruikt, heeft het reeds een aantal stappen doorlopen. Het glas of de glasvervangende kunststof is 
geproduceerd in het fabriek en eventueel verder bewerkt in het atelier. Of een glaswerker zowel in het 
atelier (het vaakst) als op de werf (lichte interventies ter plaatse) werkt, is afhankelijk van de grootte van 
de onderneming.

In het atelier wordt het glas uit de glasfabrieken gelost met een zogenaamde griffe waarmee een 
groot aantal glasplaten in één keer worden opgepakt. Het glas wordt op bokken geplaatst tot het glas 
kan dienen voor bewerking. De bokken worden verplaatst met een heftruck.

In het atelier interpreteert hij of volgt hij nauwgezet de maten en het werkplan. Hij moet vlot de 
specificaties en werkplannen kunnen lezen. Hij moet duidelijk de symbolen op de verstrekte 
plannen herkennen en juist interpreteren. Indien hij nog een aantal technische vragen heeft, gaat hij 
verduidelijking moeten vragen aan de opdrachtgever of de verantwoordelijke. Het is belangrijk dat hij 
kennis heeft over de grondstof die hij gebruikt. Hij heeft niet alleen kennis nodig van de glassoorten 
en glasvervangende kunststoffen (types, eigenschappen en toepassing) maar evenzeer van de andere 
grondstof die wordt gebruikt zoals aluminium, hout, silicone, verbindingsstukken, beslag, schroeven, 
scharnieren, ventilatieroosters etc. Het is verder belangrijk dat hij kan bepalen wat hij juist nodig heeft 
en welk materieel (bijvoorbeeld stellingen) hij dient te gebruiken tijdens zijn werk. Niet alleen in het 
atelier maar ook op de werf.

Enkel glas wordt verplaatst van de bok naar de snijtafel (en omgekeerd). Met behulp van handzuigers 
of pneumatische zuigers wordt het glas op een karretje geplaatst en naar de snijtafel gereden. Snijtafels 
zijn kantelbaar zodat de glaswerker het glas verticaal tegen de tafel kan leggen.

Wanneer hij het werkplan heeft gelezen en de maten heeft gecontroleerd, is hij verantwoordelijk om 
het glas te markeren en op maat te snijden. Hiervoor brengt hij de glastafel in een horizontale positie 
en zal hij het enkel glas snijden met een glassnijder en/of geautomatiseerde glassnijders. Hij moet 
in staat zijn om de glasplaat zo economisch mogelijk te versnijden en het snijafval te recupereren. 
Dubbele beglazing kan niet worden gesneden maar wordt op maat geleverd in het atelier. Als het 
glas op maat is gesneden, wordt het afgewerkt volgens de specificaties die werden gevraagd door de 
opdrachtgever (Dit kan een architect, particulier, aannemer… zijn).

Het afwerken van het glas kan onder meer inhouden dat hij gaten boort in het glas (als het geen 
gehard glas is), glasranden slijpt en polijst en dat hij speciale behandelingen met technieken zoals 
zandstralen uitvoert.

Eenmaal het glas volgens de specificaties is aangepast en verwerkt, wordt het glas eventueel tijdelijk 
gestockeerd en nadien getransporteerd naar de werf. Het laden van het glas op het transportmiddel 
moet hij met de nodige omzichtigheid uitvoeren (plaatsen en vastmaken) zodanig dat het glas geen 
schade oploopt tijdens het transport. Indien hij verantwoordelijk is voor het transport naar de werf 
moet hij zijn rijstijl en eventueel route aanpassen aan het glas (bijvoorbeeld vermijden van slechte 
wegen, gevaarlijke kruispunten, bruusk remmen, etc).
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Bij het afladen moet hij even omzichtig omspringen met het glas en moet hij het bouwplan 
kunnen lezen zodat hij de bestemmingsplaats van het glas kent. Het is belangrijk dat de glaswerker 
hulpmiddelen tijdens het op- en afladen kan gebruiken zoals bokken, zuignappen, hoogtewerkers en 
andere mechanische heftoestellen. Indien het glas niet onmiddellijk op de werf wordt gebruikt, moet 
hij het glas op de werf op een geschikte plaats opslaan. Hij moet ervoor zorgen dat hij de beglazing 
zo stockeert en beschermt zodat het tijdens de bouw niet met cement-, silicaatverf of lasspatten 
bevuild wordt die het glas aan de oppervlakte beschadigen. Het stockeren moet zo gebeuren dat ook 
thermische breuken en irisering van het glas worden uitgesloten.

Indien het glas in de hoogte dient te worden geplaatst, werkt hij mee aan het assembleren, het 
oprichten en demonteren van stellingen. Het gaat hier alleen om eenvoudige stellingen. Vanaf een 
bepaalde hoogte, zal een stellingbouwer worden ingeschakeld.

De glaswerkers voeren voor het plaatsen van glas of doorschijnende kunststoffen, wat of elk van de 
volgende taken uit:

• Vervangen van enkel of gebroken glas door dubbel glas: dit houdt onder meer in dat de 
glaswerker na het opmeten van de ramen zal bepalen of het dubbel glas in het profiel kan worden 
gezet. Soms zal hij moeten adviseren om een volledig nieuw raam te plaatsen. Indien ervoor 
geopteerd wordt om het glas te vervangen dan zal hij op een veilige manier de glaslatten en het 
enkel of gebroken glas verwijderen. In bepaalde gevallen zal hij eerst het profiel van het raam 
moeten aanpassen voordat het dubbel glas kan worden geplaatst.

• Uitvoeren van eenvoudige aanpassingen en herstellingen: dit houdt onder meer in dat hij een 
reeds bestaand raam aanpast. Herstellen gebeurt alleen wanneer er ook glas wordt geplaatst.

• Aanpassen van een raamopening aan het profiel en glas: hiervoor zal hij het oude raam 
demonteren en het profiel plaatsen.

• Glaszetten: het gaat zowel om het plaatsen van enkel en dubbel glas als om het plaatsen van 
glasgevels. Bij het verwerken van het glas volgt hij de voorschriften van de technische voorlichting 
221 van het WTC B op zodat het glas op een zorgvuldige manier in raam of deuropeningen 
van gebouwen, wanden en andere interieurelementen,… wordt geplaatst. Glas kan zowel 
van buitenaf als binnenuit worden geplaatst, afhankelijk van de constructie van het kozijn. 
 
Het plaatsen van glasgevels komt vaak voor in bijvoorbeeld kantoorgebouwen en commerciële 
ruimtes. Het aankleden van een kantoorgebouw of niet-particuliere constructies gebeurt met behulp 
van drie beglazingssystemen die al dan niet gecombineerd worden toegepast in één constructie:

 � met behulp van ‘spiders’ waarbij het glas wordt geschroefd op een metalen constructie
Het glas dat wordt vastgeschroefd bevat al schroeven bij de levering vanuit de glasfabriek. De 
gevelprofielen zijn op voorhand geplaatst door de constructeur. Het vastschroeven van de 
grote raampartijen en het afwerken met behulp van gevellatten gebeurt door de glaswerker. 
Tussen het te schroeven glas en de metaalconstructie moet een zeer lage tolerantie zitten 
opdat de schroeven in de constructie zouden passen. Hierdoor moet tussen de glaswerker en 
diegene die de metaalconstructie heeft geplaatst een goede afstemming zijn zodat de ramen in 
de metaalconstructie zouden passen. Geschroefde beglazing wordt niet zo vaak in particuliere 
gebouwen gezet omdat het duur is in vergelijking met traditionele beglazingstechnieken.
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 � met behulp van lijmen waarbij de beglazing op de constructie wordt gekleefd
Als de glaswerker het glas kleeft, moet hij voldoende op de hoogte zijn van de ondergrond omdat 
niet elke ondergrond geschikt is om te kleven. Naast kantoorgebouwen wordt deze methode 
ook gebruikt voor onder meer aquariums, zwembaden. Het lijmen gebeurt bij voorkeur in de 
werkplaats. In het bijzondere geval van gevels in verlijmde buitenbeglazing (VEC) gebeurt dit 
lijmen uitsluitend in de werkplaats, behalve bij reparaties.

 � met behulp van U-profielen en verticale steunberen
De glaspartijen worden bij dit systeem in U-profielen geschoven. Daarnaast worden er ook 
verticaal steunberen geplaatst. De bovenste, onderste profielen en steunberen moeten zowel 
esthetisch als constructief perfect geplaatst zijn. Een glaswerker moet zowel de breedte van de 
steunberen en de dikte van het glas kunnen berekenen om te weten of de constructie voldoende 
stevigheid bezit. Ook gaat hij rekening moeten houden met de afwatering. Om een perfecte 
plaatsing te garanderen, gebeurt het opmeten meestal met een laser om zo een correcte 
plaatsing van de profielen, steunberen en het glas te kunnen voorzien. Zowel het opmeten, 
als het uitzetten van de glaspartijen behoort tot de taak van de glaswerker. Bij de uitvoering 
van al deze taken moet rekening gehouden worden met de uitzetting van de verschillende 
structuren.

• Installeren en onderhouden van interieurelementen: het gaat hier om het plaatsen van 
badkamerwanden, glazen binnendeuren, spiegels etc.

• Installeren van beschermende buitenbeglazing: dit wordt onder meer uitgevoerd voor de 
bescherming van waardevolle glas-in-loodramen in bijvoorbeeld kerken.

Tijdens het uitvoeren van zijn werk in het atelier en op de werf respecteert hij de veiligheidsvoorschriften 
(meer bepaald kennis van de norm NBN S23-002) en gebruikt hij de gepaste beschermingskledij. Hij 
zorgt voor zijn eigen veiligheid en die van derden. Elke stap tijdens het uitvoeren van het werk moet 
met de nodige kwaliteitszorg gebeuren.

Bij het beëindigen van zijn dagtaak ruimt hij met de nodige omzichtigheid zijn werkplek op. Dit 
kan het atelier of de werf zijn. Daarom zal hij op een gerichte wijze de rest- en afvalstoffen sorteren. 
Glasscherven zal hij veilig opbergen in een stevige doos of in een speciale glasbak.

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN GLASWERKER 9



VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Zelfstandig werken

Zelf situaties en kansen zoeken om de eigen kennis 
te verhogen.

Nieuwsgierig zijn, leergierig zijn. Openstaan voor 
nieuwigheden voor zover die betrekking hebben op 
zijn eigen beroep en dat van zijn klanten.

Een taak individueel uitvoeren, zonder hulp of 
toezicht.

Autonoom zijn.

Ondanks opduikende moeilijkheden een doel willen 
bereiken.

Doorzettingsvermogen hebben.

Problemen en werk zelf aanpakken, zonder hulp of 
raad van buitenaf.

Zin voor initiatief.

Een taak in de voorgeschreven tijd uitvoeren.
Resultaatgerichtheid - het beoogde resultaat willen be-
reiken, ondanks tijd- en budgetbeperkingen; en zonder 
daarom de kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen.

Op tijd komen. Stiptheid.

Anticiperen. De mogelijke gevolgen van een situatie 
overzien. Rekening houden met nog uit te voeren 
taken. Eventuele problemen opmerken die geen 
direct verband houden met de eigen taak.

Vooruitziend zijn.

Samenwerken

Met anderen samenwerken en hen helpen met hun 
werk.

Teamgericht werken.

Zich aanpassen aan veranderingen (andere gereed-
schappen, andere personen, andere procedures en 
taken).

Flexibiliteit. 

Contacten aanknopen. Sociaal vaardig.

Weten wat onder geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk wordt verstaan.

Zich onthouden van geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag op het werk.

Respectvolle houding tegenover collega's.

Communiceren

Op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze 
informatie uitwisselen met collega's.

Communicatief vaardig zijn.
Op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze 
informatie uitwisselen met klanten.

Administratieve taken  
uitvoeren

Een werkplanning bijhouden, taken plannen, priori-
teiten bepalen tussen verschillende taken.

Georganiseerd zijn.
Invullen van de eventuele fiches/documenten die de 
ploegbaas overgemaakt heeft.

 Kwaliteitsvol werken

Het imago en de kwaliteitsrichtlijnen van  
het bedrijf en de opdrachtgever.

De verwachtingen van de klant begrijpen en er 
efficiënt aan beantwoorden.

Oog hebben voor de tevredenheid van de klant. 

Detailwerk zorgvuldig uitvoeren.
Zin voor precisie. Oog voor detail bezitten en het 
geduld om detailwerk zorgvuldig uit te voeren.

Wanneer mogelijk esthetische overwegingen laten 
meespelen bij de uitvoering van het werk.

Zin voor esthetiek.

Het melden als andere slechte kwaliteit afleveren. Professionele houding.

Het eigen werk kwalitatief en kwantitatief evalueren 
en indien nodig bijsturen

Zin voor zelfcontrole.

Werkzaamheden binnen vooropgestelde parameters 
uitvoeren.

Oog hebben voor rendement.

Zuinig omgaan met materialen, gereedschappen en 
tijd. Verspilling vermijden.

Spaarzame ingesteldheid.

Traceerbaarheid van producten, bewijsstukken van 
wat uitgevoerd werd.

De etiketten en markering van de gebruikte materi-
alen bijhouden.

WERKEN IN EEN BOUWONDERNEMING

ZORGEN VOOR KWALITEIT
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Rekening houden met  
de regels rond veiligheid, 
gezondheid en preventie  
van ongevallen

Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever 
en de hiërarchische lijn.

Gevaarlijke situaties signaleren.
Veiligheidsbewust werken -  de opmerkingen van 
collega’s omtrent veiligheid aanvaarden.

Hiërarchie van preventiemaatregelen (uitschakelen 
van risico's, collectieve en persoonlijkebescher-
mingsmiddelen).

Opleidingsverplichtingen.

Hygiënebewust werken
Principes van algemene en persoonlijke hygiëne.

Principes van algemene en persoonlijke hygiëne 
toepassen. Bewust zijn van het belang van hygiëne en daar 

actief en pro-actief op gericht zijn.Richtlijnen in de onderneming of organisatie met 
betrekking tot netheid en hygiëne.

Richtlijnen in de onderneming of organisatie met 
betrekking tot netheid en hygiëne toepassen.

Melden van ongevallen,  
incidenten en gevaarlijke 
situaties

De mogelijke bronnen van gevaar op het werk. Herkennen van potentieel gevaarlijke situaties. Oplettend zijn.

De regels die van toepassing zijn bij het recht op 
werkonderbreking (o.a. ernstig en onmiddellijk 
gevaar, direct melden aan de werkgever).

Interne procedures volgen. Communicatief vaardig zijn en het belang begrijpen 
van verplichtingen voor de communcatie die de 
preventie, veiligheid en gezondheid aangaan.

Interne procedures van de onderneming of organi-
satie inzake het melden van: 
• ongevallen en incidenten (ook incidenten m.b.t. 

agressie en geweld)
• elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk 

gevaar met zich meebrengt
• elk geconstateerd mankement in de bescher-

mingssystemen.

Noodnummers (politie, brandweer, ….). De geschikte diensten contacteren bij noodsituaties.

Persoonlijke  
BeschermingsMiddelen 
gebruiken

De PBM's (veiligheidsuitrusting en de kledingver-
eisten) die nodig zijn voor de uitoefening van het 
beroep (gezichts-, gehoors-, hoofd-, hand-, voet- 
en adembescherming). PBM’s dragen wanneer het moet, aanwezigheid van 

PBM’s op de werf controleren.
Aandachtig zijn voor alle situaties waarin het 
dragen van PBM's noodzakelijk is.De situaties waarin persoonlijke beschermingsmid-

delen moeten worden gedragen.

De veiligheidssignalisatie mbt. het dragen van 
PBM’s (blauwe gebodsborden).

Het juiste gebruik, onderhoud en opslag van PBM’s.

De specifieke voorschriften voor de PBM's toepassen 
(handschoenen, bril,...).

Waken over het correcte gebruik van de PBM's.

De aanwezigheid van PBM's op de werf controleren.
Zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijk-
heden bij gebruik en onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

PBM's met de nodige zorg behandelen. 

PBM’s regelmatig onderhouden en controleren.

PBM’s na gebruik correct opbergen.

Collectieve  
beschermingsmiddelen  
toepassen

Kennis van de verschillende collectieve bescher-
mingsmiddelen (bv. vangnetten, valbeveiliging).

Collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen. Het belang van het gebruik van collectieve 
beschermingsmiddelen begrijpen, aandachtig zijn 
voor situaties waar collectieve beschermingsmid-
delen nodig zijn.De gebruiksinstructies volgen.

VEILIG EN GEZOND WERKEN
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Ergonomisch werken

De risico’s van overbelasting of verkeerde belasting 
van het lichaam.

Juiste hef- en tilbewegingen toepassen.
Veiligheidsbewust werken.Correct hanteren van voorziene hulpmiddelen bij 

heffen en tillen.
Tiltechnieken en tilhulpmiddelen: basisprincipes 
voor het hanteren van lasten zonder risico’s. Hulp bieden aan collega's om ergonomisch werken 

mogelijk te maken.
Respectvolle houding tegenover omgeving en 
collega's.

Omgaan met lawaai

Oorzaken (bronnen) van lawaai voor omgeving. Preventiemaatregelen voor omgeving implemen-
teren.

Respectvolle houding tegenover omgeving en 
collega's.Risico's van hoog geluidsniveau en preventie- en 

beschermingsmaatregelen tegen lawaai en 
gehoorschade. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Veiligheidsbewust werken.

Omgaan met elektriciteit
Basiskennis elektriciteit.

Werken met onbeschadigd en veilig elektrisch 
materieel.

Veiligheidsbewust werken.
Risico's verbonden aan werken met elektriciteit en 
elektrische apparaten.

Voor installeren, herstellingen, wijzigingen en 
onderhoud beroep doen op een bevoegd elektricien.

Omgaan met kwarts- en 
houtstof

De risico's van blootstelling aan hout- en kwarts-
stof en de maatregelen om de stofemissie en de 
blootstelling aan stof te verminderen.

Gebruiken van machines die stofemissie beperken.

Veiligheidsbewust werken.Afzuigapparatuur aansluiten en correct gebruiken.

Correct gebruik van ademhalingsbescherming.

Omgaan met asbest

De verschillende asbesthoudende producten.
Asbesthoudende producten tijdens verschillende 
handelingen herkennen.

Oplettend zijn.

Gezondheidsrisico's bij werken met asbesthou-
dende producten.

De juiste reacties als er asbest aanwezig is (bescher-
ming, verwittigen chef), etc.

Veiligheidsbewust werken.De middelen en technieken die gebruikt worden 
voor het verwijderen van asbesthoudende mate-
rialen.

OMGAAN MET SPECIFIEKE RISICO’S

Omgaan met 
gevaarlijke producten

De producten met gevaarlijke eigenschappen 
waarmee men op de werkvloer in contact komt.

Veilig gebruiken van gevaarlijke producten.

Veiligheidsbewust werken.

De manieren waarop gevaarlijke stoffen het 
lichaam kunnen binnendringen.

De risico’s en beheersmaatregelen voor het gebruik 
van producten met gevaarlijke eigenschappen.

De regels in verband met de opslag van producten 
met gevaarlijke eigenschappen.

Veilig opslaan van gevaarlijke producten. 

De veiligheidssignalisatie, transportetikettering en 
productetikettering.

De veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen.

Lezen en interpreteren van gevaarsaanduidingen 
en gevaarssymbolen op het etiket van gevaarlijke 
producten.

Maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke 
producten.

Gepaste maatregelen nemen bij ongelukken met 
gevaarlijke producten.

Omgaan met brand en 
explosies

Brand- en explosierisico's en de bijhorende preven-
tiemaatregelen.

Preventiemaatregelen naleven.
Veiligheidsbewust werken.

De soorten branden.
Prioriteiten naleven: alarmeren & evacueren, 
energievoorzieningen afsluiten, toegangswegen 
vrijmaken voor redders, brandhaard afsluiten, 
brandhaard bestrijden.

De vuurdriehoek.

Koelbloedig en snel reageren.
Procedures in geval van brand.

Blusinstructies.

EHBO.
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Correct dagelijks gebruiken 
van machines en  
gereedschappen

De werking van de machines en/of gereedschap-
pen.

Machines en gereedschappen enkel gebruiken voor 
het werk waarvoor het gemaakt is.

Oplettend zijn.

Het correcte machines en gereedschap selecteren. Zin voor analyse hebben.

De risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik 
van machines en gereedschappen.

Veiligheidsinstructiekaarten lezen en begrijpen.

Veiligheidsbewust werken.
Nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften toepassen.

De gepaste PBM's dragen.

Nooit machinebeveiliging willekeurig wegnemen of 
uitschakelen.

Controleren van machines en 
gereedschappen

De normale werkingstoestand van de machines en 
de gereedschappen.

Controleren van machines en gereedschappen op 
hun goede werking.

Een kritische blik hebben.
De verschillende onderdelen en de werking van de 
machines en gereedschappen. Relevante werkingsparameters (peil, druk, tempera-

tuur,…) aflezen.Basiskennis van hydraulica, mechanica, materialen-
leer en elektriciteit.

Onderhouden van machines 
en gereedschappen

Onderhoudstechnieken en de producten (oliën,…) 
en materieel (sleutels, vetpomp,…) gebruikt bij 
klein onderhoud.

Olie bijvullen.

Handig zijn.Draaiende onderdelen smeren.

Kleine vervangingen (bvb lampjes of zekeringen) 
doorvoeren.

Reinigen van machines en 
gereedschappen

De technieken voor het reinigen van het materieel.
Toepassen van de technieken voor het reinigen van 
het materieel.

Ordelijk en net kunnen werken.De benodigde producten (reinigings-, ontsmet-
tingsproducten) en materieel (spriet, hogedruk-
reiniger, ...).

Gebruiken van de benodigde producten (reinigings-, 
ontsmettingsproducten) en materieel (spriet, 
hogedrukreiniger, ...).

MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN GEBRUIKEN

DE WERKPLEK INRICHTEN

Signalisatie aanbrengen

De verschillende middelen om een werf af te 
sluiten.

Afsluitingen installeren.
Veiligheidsbewust werken.

De verschillende veiligheidsborden, markeringen en 
pictogrammen.

Signalisatie respecteren.

Elektriciteitsvoorziening 
realiseren

Basiskennis van elektriciteit.

Veilig aansluiten van elektrisch materieel op het 
stroomnet.

Veiligheidsbewust werken.
Opstarten van de werfgeneratoren indien er geen 
stroomnet aanwezig is.

Materialen en  
gereedschappen opslaan

Voor elk soort materiaal en gereedschap de plaats 
en opslagwijze.

Materialen en gereedschappen in goede en veilige 
omstandigheden bewaren, tijdens en na de werken.

Zin voor orde.

De geschikte beschermingsmiddelen tegen vallen 
van opgeslagen materiaal en gereedschap.

Geschikte beschermingsmiddelen tegen de val van 
gereedschappen en materiaal plaatsen. Verantwoordelijkheidszin, niet werken als de 

bescherming afwezig is.Materialen ook op hoogte met de nodige omzichtig-
heid behandelen en stapelen.

Orde en netheid bewaren

Vrijhouden van doorgangen.

Zin voor orde en netheid.Het materieel en de producten gebruikt bij het 
reinigen van de werf.

Afval verwijderen.

De werkplek opkuisen na de werkzaamheden.
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Het afvalbeheer respecteren

Onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke 
producten en afvalstoffen.

Het milieu beschermen tegen de schadelijkheid van 
bepaalde materialen en substanties.

Zich bewust zijn van het ecologische belang en van 
de mogelijkheden tot dwangsommen als gevolg 
van een slecht afvalbeheer.

Zichzelf en collega's beschermen tegen de schade-
lijkheid van bepaalde materialen en substanties.

Veiligheidsbewust werken.

De sorteercategorieën (recycleerbare producten, te 
storten producten - categorieën van storten en/of spe-
cifieke evacuatierichtingen, speciaal geval van asbest).

Het sorteren organiseren (in bakken, containers, …) 
en het afval sorteren.

Systematisch verzamelen van afval.

Motivatie om afvalstoffen te sorteren.

Belang van de rol van de onderneming bij het 
sorteren en recycleren van sommige afvalstoffen, 
en de voordelen daarvan voor het bedrijf zelf en 
het milieu.

Zich informeren in geval van twijfel over de bestem-
ming van afvalstoffen.

Zorgvuldig werken.

Actie ondernemen wanneer container vol is.

De risico’s van behandeling en de reglementaire 
bepalingen inzake de verwijdering van asbesthou-
dend en ander gevaarlijk afval.

Asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten 
identificeren, apart houden van de andere afvalstro-
men, op een veilige manier verpakken en verwijderen.

Veiligheidsbewust werken.

WERKEN OP HOOGTE

MILIEUBEWUST WERKEN

Ladders gebruiken

Regelgevingen, normen en veiligheidsvoorschriften 
omtrent ladders.

Een ladder correct opstellen.
Zichzelf en anderen niet in gevaarlijke situaties 
brengen.

Voorwaarden voor gebruik van ladders: enkel voor 
lichte werken van korte duur en op beperkte hoogte.

Voor langdurige werken op hoogte andere arbeids-
middelen gebruiken (hoogwerker, schaarlift,…).

Veiligheidsbewust werken.

Energieprestatie gebouwen 
(EPB) begrijpen

De algemene principes van de energieprestatie van 
gebouwen.

Er zich van bewust zijn waarom elke tussenkomst in 
het gebouw belangrijk is voor het binnenklimaat en 
de globale energieprestatie van het gebouw.De gevolgen van slecht plaatsen van isolatie en ventilatie.

Waterverbruik beperken
De regels omtrent lozen van water. Eindigheid van 
drinkwater.

Efficiënt gebruiken van water voor taken & 
schoonmaak. 

Economisch en ecologisch bewustzijn. 
Streven naar zuinigheid bij gebruik van water.

Energieverbruik  
optimaliseren

Milieubewustzijn - eindigheid van fossiele 
energiebronnen. Energieverbruikers op de werf 
(generatoren, transport, machines, werfkeet).

Efficiënt gebruik machines en gereedschappen.
Reflex & verantwoordelijkheidszin (uitschakelen 
energieverbruikers wanneer niet nodig: verlichting, 
verwarming, koeling, …; passief ipv actief koelen; ).

Vangnetten installeren Voorschriften van de fabrikant.

Gebruiken van hoogtewerker of valharnas bij 
plaatsing van vangnetten.

Veiligheidsbewust werken.
Plaatsen volgens de voorschriften (voldoende 
overlap, voldoende vrij ruimte onder het net).

Opbouwen en zekeren van 
goederenliften

De voorschriften voor het gebruik van een goede-
renlift en de instructies van de fabrikant (normen, 
klassen, stabiliteit).

De toestellen opstellen en de materialen correct 
stapelen. Verifiëren of het materieel in orde is met de 

certificatie.
De goederenlift bedienen.

Installatie van  
een randbeveiliging

De verschillende soorten randbeveiliging in functie 
van de af te schermen werkplek.

De geschikte randbeveiliging installeren. Aandacht hebben voor het valrisico.

Gebruiken van hefplatformen
De gevaren en opleidingsverplichtingen bij het 
gebruik van hoogwerkers of schaarliften.

Een hoogwerker of schaarlift enkel laten bedienen 
door competente personen, die de vereiste oplei-
ding hebben gevolgd.

Persoonlijke  
beschermingsmiddelen voor 
werken op hoogte gebruiken

De persoonlijke beschermingsmiddelen die 
nodig zijn voor het werken op hoogte (levenslijn, 
veiligheidsharnas, etc.).

De aanwezigheid van veiligheidsuitrusting op de 
werf controleren.

Waken over hun gebruik.
Plaatsen van ankers.

De juiste uitrusting gebruiken.

Steigers opbouwen en 
demonteren 

Regels voor de opbouw en vrijgave van steigers.
De regels voor de opbouw en vrijgave van steigers 
toepassen.

Elke tekortkoming aan de beschermingsinrichtingen 
aan de rechtstreekse leidinggevende melden.

Regels voor de demontage van steigers.
De regels voor de demontage van steigers toepassen. Zichzelf en anderen niet in gevaarlijke situaties 

brengen.Een geschikte toegang tot de werkplek voorzien.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER 1

VERIFIËREN VAN DE DIMENSIES OP DE WERF

GEBRUIKEN VAN GRONDSTOFFEN EN MATERIEEL

Opmeten en berekenen  
van de glasoppervlakte

Basisgeometrie, mogelijke tolerantiegraden van 
glas en uitzettingsvermogen van het profiel.

Meetmateriaal zoals een rolmeter, een plooimeter, 
een laser correct hanteren.

Nauwgezet en zorgvuldig zijn.

Meten op de werf:
• de dagmaat horizontaal en verticaal (buitenmuur) 

en de overgemeten maat horizontaal en verticaal 
(binnenmuur)

• de dimensies op de werf (waaronder hoekmeting, 
lengte en breedte, etc.)

• de sponningen.

Een lijn in gelijke delen verdelen.

Bogen tekenen en een radius bepalen.

Onregelmatige veelhoeken tekenen.

Irreguliere designs vergroten en transporteren.

Een mal maken voor complexe vormen.

De metingen op de werf noteren.

Berekeningen maken om de oppervlakte, dikte, etc. 
van het glas te weten.

Bekwaamheid om snel exacte berekeningen te 
maken.

(Na)meten op de werf van  
de dimensies van het plan

De legende, symbolen en de schaal van het plan.

Het werkplan, de leveringsbon lezen.

Nauwgezet en zorgvuldig zijn.

Maten en materialen identificeren op het plan.

(Na)meten op de werf 
• de dagmaat horizontaal en verticaal (buitenmuur) 

en de overgemeten maat horizontaal en verticaal 
(binnenmuur)

• de dimensies op de werf (waaronder hoekmeting, 
lengte en breedte, radius, etc.).

De eigen metingen noteren op de werf.

Gebruiken van grondstoffen 
die volgens plan en  
specificaties noodzakelijk zijn

Grondstoffen en hun verenigbaarheden:
• glassoorten (types, eigenschappen en toepassing)
• doorzichtige materialen zoals PC en PMMA
• pvc, aluminium, hout, staal, verbindingsstukken, 

schroeven, scharnieren, etc.
• steun-, stel- en spatieblokjes
• afdichtingsmaterialen (silicone, rubbers)
• beglazingsbanden
• glaslatten
• toebehoren gemonteerde deuren en wanden.

De opdrachtgever adviseren over te gebruiken glas-
soorten en andere materialen.

Een analytische geest hebben.

De hoeveelheid grondstof bepalen aan de hand van 
plannen en specificaties.

Rapporteren aan  
de opdrachtgever en/of 
verantwoordelijke

Accuraat communiceren van (technische) informatie 
en vragen.

Vlot communiceren, zin voor menselijke contacten 
hebben.

De opdrachtgever adviseren in functie van de 
afmetingen van de lijst (al dan niet mogelijkheid tot 
dubbele beglazing).

Verschillen tussen de verstrekte plannen en het 
bouwproject doorgeven aan de verantwoordelijke.

Ter plaatse nagaan of het aanwezige raamwerk 
geschikt is voor het glas dat de klant wenst.

Een kritische geest hebben.

Een uitvoeringsplan maken.

Zie volgende pagina  ➠
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER1

GEBRUIKEN VAN GRONDSTOFFEN EN MATERIEEL

SNIJDEN VAN ENKEL GLAS

➠

Gebruiken van materieel
Materieel en materiële vereisten voor het project, 
doel van de types van bewerkings- en plaatsings-
materieel.

Bewerkingsmaterieel selecteren en gebruiken: 
glasboor, glasliniaal, glashamer, glaspennen, glas-
veren, glaspenrevolver, glassnijders, glassnijhaken, 
glassnijtafel, glastangen.

Besluitvaardig zijn.Plaatsingsmaterieel selecteren en gebruiken: 
kitverwarmer en mengapparatuur, plamuur-
mes, ruitlichter, schuifduimstok, slijpapparaat, 
stopverffrees, sponningmes, stopmes, uithakmes, 
siliconenspuit, hechtpistool, driehoekschrapper, 
siliconenafstrijklapje.

Transportmaterieel gebruiken: ladderlift, (mobiel) 
draagstel, kistenroller, lederen draagzeel, soorten 
glaszuigers, ladders, hooglichters, touwen.

Uitleggen van het glas 
voor het snijden

Het geschikte materiaal selecteren. Een analytische geest hebben.

De glasplaat of het doorzichtig materiaal zo optimaal 
mogelijk versnijden.

Zorgvuldig zijn.

Correct meten. Nauwkeurig zijn.

Handmatig snijden van  
het glas tot de juiste maat

Diverse smeermiddelen en ze efficiënt kunnen 
toepassen.

De glassnijder testen op glasoverschot.

Klemmen gebruiken.

Markeren op het glas.

Het glas snijden (evt. op de werf).

Handmatig snijden.

Cirkelvormen uitvoeren met de vrije hand of met 
behulp van een rolsnijder.

Haaks snijden.

Geautomatiseerd snijden van 
het glas tot de juiste maat

Een geautomatiseerde snijmachine regelen en 
bedienen.

Zorgvuldig en nauwkeurig zijn.

Toezicht houden op de bewerkingen van de geauto-
matiseerde snijmachine.

Eenvoudige bewerkingen uitvoeren.

De geautomatiseerde snijmachine haaks zetten.

De onderdelen van de geautomatiseerde snijma-
chine regelen en afstellen.

Kleine storingen aan de enkelvoudige machine 
oplossen volgens een bepaalde procedure.

Complexe storingen melden aan de leidinggevende.

Preventief technisch onderhoud uitvoeren: smeren, 
controleren en aanvullen van het oliepeil, druk, etc.

Voorbereiden van  
de werkplaats voor  
het snijden van het glas

De werktafel inspecteren om onzuiverheden te 
vermijden die het glas kunnen beschadigen.

Zorgvuldig zijn.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER 1

BEWERKEN VAN GLAS

OPLADEN, AFLADEN EN OPSLAAN VAN GLAS EN GLASVERVANGENDE KUNSTSTOFFEN

Geautomatiseerd bewerken 
van glas

Glas kunnen bewerken met een CNC-gestuurde 
machine.

Toegang tot de werf
De eventuele obstakels voor de toegang tot de 
werf meedelen aan de werfbeheerder en aan de 
leveranciers.

Vooruitziend zijn.

Slijpen en polijsten van glas 
en glasboorden

Slijpvormen, oppervlaktebewerkingen.
Rechtlijnige slijpmachines en modelslijpmachines 
gebruiken.

Verschillende types van randbewerkingen: 
gepolijste boorden, schuin afgeslepen boorden, 
gezaagde boorden, etc.

Schijven: soorten (korrelgrootte) en kwaliteit. Schijven correct gebruiken.

Polijstmachines gebruiken.

Nut en doel van koelmiddelen.
Zorgen voor een goede waterhuishouding: kunnen 
gebruiken van koelmiddelen en koelwater.

Problemen tijdens het bewerken van glas en 
glasboorden herkennen en oplossen.

Bekwaamheid om een probleem of storing te 
herkennen.

Inladen (en afladen) van 
glas of glasvervangende 
kunststoffen

Seinen en gebarencode bij het uitvoeren van hijs- 
en hefwerkzaamheden (NBN E52-009).

Bevestigings- en verpakkingsmateriaal.

Methodes voor het correct vastmaken, beveili-
gen en verpakken van glas of glasvervangende 
kunststoffen.

Controleren of de gevraagde levering volledig is.
Gewetensvol zijn.Het glas of de andere grondstof visueel controleren 

op schade.

Technieken om glas manueel te dragen. Het gewicht van het glas inschatten. Ergonomisch handelen.

Verschillende types van glasrekken voor trucks. Het draagvlak op de truck schoonmaken. Zorgvuldig zijn.

Verschillende noodzakelijke hijstoestellen (bijvoor-
beeld takel) en hun veiligheidsvoorschriften.

Het hijsmateriaal selecteren en bedienen volgens de 
lading (bv. float glas).

Een analytische geest hebben.

Verschillende noodzakelijke hijstoestellen (bijvoor-
beeld takel) en hun veiligheidsvoorschriften.

Compatibele materialen om schade aan het glas 
tijdens het transport te vermijden.

Veiligheidsprocedures die verband houden met het 
transport van glas.

Gaten boren in enkel glas en 
doorzichtige materialen

Materieel om gaten in glas te boren (diamantboor).

De glasplaat correct onder de glasboor positioneren.
Voorzichtig zijn om te voorkomen dat het glas 
afschilfert.

Diameter van het gat, hoogte en breedte van de 
glasplaat, dikte van het glas, aantal te boren gaten.

Toegestane afstand tussen:
• de glasboord en de boord van het te boren gat
• de positie van het gat en de hoek van het glas
• twee te boren gaten.

Toegelaten toleranties op de diameter van de gaten 
en de positie van de gaten in de glasplaat.

Zandstralen van glas Machines voor het zandstralen van glasplaten.

Een zandstraalsjabloon ontwerpen.

Een straalsjabloon maken.

Zandstralen tot de juiste lichtgradatie bereikt is.

Zie volgende pagina  ➠
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER1

OPLADEN, AFLADEN EN OPSLAAN VAN GLAS EN GLASVERVANGENDE KUNSTSTOFFEN

VERVANGEN VAN ENKEL OF GEBROKEN GLAS DOOR DUBBEL GLAS

UITVOEREN VAN EENVOUDIGE AANPASSINGEN EN HERSTELLINGEN

➠

Opslaan van glas en  
glasvervangende  
kunststoffen op de werf

Het bouwplan lezen. Opmerkzaamheid.

Het glas opslaan in een veilige omgeving op de werf 
om onnodige schade te vermijden (thermische breu-
ken, silicaatspatten, lasspatten, cementspatten).

Het glas of de glasvervangende kunststoffen verpak-
ken of afschermen.

Zorgvuldig zijn.

Verwijderen van een oude ruit 
of gebroken glas

Materieel zoals glashamer, schroevendraaier, 
plamuurmessen, krabber, reinigingsmiddel.

Glaslatten en stopverf verwijderen.

Behendigheid, handigheid.
Het enkel of gebroken glas uit de sponning verwijderen.

Werken van boven naar beneden.

Vuil en kitresten uit de sponning verwijderen.

Risico’s bij vervanging van een gebroken ruit 
(mensen/materialen).

Het risico bij het verwijderen van het glas analyseren.
Veilig handelen.

Glasscherven onmiddellijk opruimen.

De sponning waar nodig frezen tot de juiste dikte 
en breedte.

Drainagegaten maken.

De voegen maken.

Behandelen met grondverf.

Onderstoppingsregels (TV 221). Steun-, afstands- en spatieblokjes gebruiken.

Gevolgen voor de ventilatie van het vervangen van 
enkel glas door dubbel glas.

Het glas vastzetten via verschillende methodes, 
waaronder:
• vastklikken met glaslatten.

De afdichting verzekeren door:
• het gebruik van een siliconenspuit
• kitten/mastieken van glas
• het aanbrengen van celrubbers.

Monteren van  
beslagonderdelen

Samenhorende onderdelen monteren volgens de 
voorschriften van de leverancier/fabrikant.

Aanpassen van een bestaand 
raam

Basiskennis van raam- en deurconstructies.

Materieel zoals glashamer, waterpas, ijzerzaag, 
schaaf, boormachine, beitel, maar ook verschillende 
soorten afdichtingsmaterialen, beslag, schroeven, 
scharnieren.

Onderzoeken waar het raam vastloopt in het kozijn 
(b.v. onderdorpel) en of het waterpas staat.

Scharnieren vastzetten.

De raamhoeken plaatsen en vastzetten.

De tochtstrippen op maat afzagen.

Tochtstrippen plaatsen.

De opening tussen de buitengevel en het raampro-
fiel afwerken met silicone.

Voorzien van beslag, hang- en 
sluitsystemen

Hang- en sluitsystemen.

Beslag (sloten, scharnieren, handvaten, raampom-
pen, kip-, draaikip- of tuimelsystemen voor ramen, 
geleiders, …) inschroeven, indraaien of inklikken.

Schuifbeslag met geschikte zaag afkorten tot de 
gepaste lengte.

Goedgekeurde hang- en sluitsystemen plaatsen of 
andere systemen erdoor vervangen.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER 1

AANPASSEN VAN EEN RAAMOPENING AAN HET PROFIEL EN GLAS

GLASZETTEN: PLAATSEN VAN ENKEL EN DUBBEL GLAS, BINNEN OF BUITEN

Demonteren van  
het oude raam

Het binnenschrijnwerk uitbreken.

De bewegende delen verwijderen.

Het profiel losmaken.

De muur met een metaaldetector controleren op 
water-, gas,- of elektriciteitsleidingen.

Controleren van  
de dragende constructie

Voor de plaatsing van het glas controleren of 
het profiel (bijvoorbeeld raamwerk, deur) goed 
functioneert. Een analytische geest hebben.

Nagaan of het gewicht en de dikte van het glas voor 
het profiel geschikt zijn.

Plaatsen van het profiel

De bevestigingshaken/ankers aanbrengen.

Het profiel vastzetten aan de onderhoeken.

Het profiel waterpas zetten.

Het raam vastzetten.

De opening tussen kader en muur opvullen met 
polyurethaanschuim.

De voeg opvullen met siliconen.

Plaatsen van enkel glas 
(meestal in  
interieurelementen)

Materieel zoals waterpas, siliconenspuit, glashamer, 
etc.

Het glas in het profiel hijsen.

Controleren of het enkel glas waterpas staat.

Het enkel glas voorlopig vastmaken.

Steun-, stel- en spatieblokjes gebruiken.

Het glas vastzetten via verschillende methodes, 
waaronder:
• vastklikken met glaslatten
• mechanische bevestiging.

De afdichting verzekeren door:
• het gebruik van een siliconenspuit (handmatig of 

pneumatisch)
• kitten/mastieken van glas
• het aanbrengen van celrubbers.

Plaatsen van dubbel glas

Materiaal zoals hechtmiddel, rugvullingsmateriaal, 
steun-, stel-, spatie- en glaslatblokjes, beglazings-
kit, spijkers, grondverf, lakverf en kitspuit, maar ook 
waterpas, siliconenspuit, glashamer, etc.

Het glas in het profiel hijsen.

Controleren of het dubbel glas waterpas staat.

Het dubbel glas voorlopig vastmaken: kunnen 
gebruiken van steun-, afstands- en spatieblokjes.

Het glas via de buitenkant van het gebouw bevesti-
gen (gelijmde beglazing).

Het glas langs de binnenkant bevestigen (lijst of profiel).

Het glas vastzetten via verschillende methodes, 
waaronder:
• vastklikken met glaslatten.

De afdichting verzekeren door:
• het gebruik van een siliconenspuit (handmatig of 

pneumatisch)
• kitten/mastieken van glas
• het aanbrengen van celrubbers.

Een siliconenspuit gebruiken.

Ventilatieroosters plaatsen.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER1

GLASZETTEN: PLAATSEN VAN GLASGEVELS

Positioneren van  
de glasgevels

Hijsmaterieel.

Samenwerken met de bedieners van hijswerktuigen 
en met collega glaswerkers.

Het glas positioneren in de basisstructuur (die werd 
aangebracht door de constructeur).

Het glas begeleiden met behulp van glaszuigers.

Controleren of de glasplaat waterpas staat in de 
basisstructuur.

Vastschroeven van glasgevels
Beglazingssysteem voor het vastschroeven van 
VEA-glasgevels.

De tolerantie tussen het glas en de metaalconstruc-
tie nagaan.

De ‘spiders’ aan de metaalconstructie vastschroeven.

Plaatsen van glasgevels met 
U-profielen en steunberen

Beglazingssysteem voor het plaatsen van glasge-
vels met behulp van U-profielen/steunberen.

De dikte, breedte van de steunberen en U-profielen 
berekenen.

De samenstelling van het glas bepalen in samen-
werking met de glaswerker of op basis van de 
toepasbare documenten.

Normen voor het vastschroeven.

Meetmateriaal gebruiken voor het plaatsen van de 
onderste en bovenste profielen.

De U-profielen en de steunberen plaatsen.

Het glas inschuiven in de U-profielen.

Verlijmen van glaspartijen

Verschillende systemen voor verlijmen van 
glaspartijen.

De instructies van de lijmfabrikant lezen, begrijpen 
en toepassen.

Soorten lijm en lijmsystemen.

Ondergronden waarop het glas kan worden 
verlijmd.

Voorgesneden spiegels, doorzichtige of transparante 
glasproducten op de buitenkant van het gebouw 
vasthechten in kaders om de buitenmuren van 
gebouwen te vormen.

De constructieopbouw en esthetiek controleren.

Afwerken van de glasgevel
De glasgevel kunnen afwerken met behulp van 
afdichtingsmateriaal en gevelprofielen.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE GLASWERKER 1

INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN VAN INTERIEUR- EN BUITENELEMENTEN

INSTALLEREN VAN BINNEN- OF BUITENBEGLAZING VOOR GLASRAMEN

Installeren van spiegels

Controleren of de ondergrond geschikt is om te 
kleven.

Spiegels kleven of vasthechten aan de ondergrond.

De lijm kiezen.

De spiegels ophangen.

Installeren en onderhouden 
van glazen deuren, badka-
merschermen, balustrades, 
trappen en vloerdelen

Materieel en materiaal (systemen voor glazen deu-
ren, systemen voor schuifpuien) en verschillende 
uitvoeringstechnieken in functie van de producten.

Glazen deuren en schuifpuien installeren en 
onderhouden.

Badkamerschermen installeren en onderhouden.

Glazen balustrades en trappen installeren en 
onderhouden.

Glazen vloerdelen installeren en onderhouden.

De afstandhouders kiezen.

Normatieve aspecten en 
veiligheidsaspecten

Veiligheidsnormen en parameters die de kwaliteit 
van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, 
belasting, …)

Binnen- of buitenbeglazing 
aanbrengen voor glasramen

Raamomlijstingen en raambruggen.

Plastiekplaten of beschermend glas plaatsen.

Beschermende beglazing aanbrengen.

Nieuw, klaar glas, al dan niet ontspiegeld, aanbren-
gen in de oude sponning.

Een tweede profiel gebruiken.

Samenwerken met de architect of de conservator/
restaurator.

Risico’s van condensatie bij binnenbeglazing voor 
glasramen.

Oplossingen vinden voor de verluchting.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

TRANSVERSALE “GROENE” ACTIVITEITEN3

KEUZE VAN HET ISOLATIEMATERIAAL

3.1.  ISOLATIE

Materiaalkeuze

Basisprincipes van thermische isolatie:
• Complementariteit van isoleren, luchtdichting en 

ventilatie
• Bouwknopen: verliezen en risico op schimmel-

vorming
• Convectielekken.

Het belang van een goede keuze en correcte 
plaatsing van de isolatie begrijpen.

Basisprincipes van akoestische isolatie
• Contactgeluid en luchtgeluid
• Geluiddemping.

De verschillende soorten isolatiematerialen en hun 
thermische (geleiding λ), mechanische (weerstand 
tegen scheurvorming, tegen samendrukking, ...) en 
akoestische eigenschappen, hun brandwerendheid, 
duurzaamheid en stabiliteit in de tijd, milieu-
impact, invloed op de gezondheid, ...

De basisprincipes van waterdampdiffusie:
• Klimaatklasses
• Verspreiding/convectie
• Rol van de dampwerende laag.

De gezondheidsrisico’s van de verschillende 
isolatiematerialen en de aangepaste beschermings-
middelen.

PLAATSEN VAN HET ISOLATIEMATERIAAL

Analyseren van de isolatie
Bij de plaatsing de volgorde van de dakbedekking-
slagen kunnen evalueren voor de realisatie van een 
dak met meerdere lagen.

Het belang van een correcte plaatsing van de 
isolatie begrijpen.

Plaatsen van  
het isolatiemateriaal

De plaatsings- en bevestigingsmethodes van isola-
tiematerialen volgens het type isolatiemateriaal:
• soepel isolatiemateriaal
• halfstar isolatiemateriaal
• al dan niet getand-gegroefd star isolatiemateriaal
• sandwichpanelen.

Het isolatiemateriaal op uniforme en continue wijze 
plaatsen. 
• Erover waken geen luchtkamers te creëren in het 

dakcomplex.
• Aandacht besteden aan de continuïteit van de 

isolatie.
• Beschermingsmiddelen gebruiken die aangepast 

zijn aan de plaatsing van isolatiematerialen.

Erg zorgvuldig zijn.
Zich ervan bewust zijn dat een goede coördinatie 
met de andere vakgebieden nodig is.

Kennis van de binnen- en buitenisolatie.
De beschermingsmiddelen gebruiken die aangepast 
zijn aan de plaatsing van de isolatie.

Beheren van  
de aansluitingsstukken

De eventuele gevolgen van een koudebrug 
begrijpen:
• Risico op thermische verliezen
• Risico op schimmelvorming.

Bouwknopen analyseren en zich verzekeren van de 
continuiteit van de isolatie (verbinding muur-
plafond, muur-raam, ...).

Erg zorgvuldig zijn.
Zich ervan bewust zijn dat een goede coördinatie 
met de andere vakgebieden nodig is.

De technische eisen i.v.m. brandveiligheid.
Technische voorschriften i.v.m. brandveiligheid 
respecteren.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

TRANSVERSALE “GROENE” ACTIVITEITEN 3

3.2.  LUCHTDICHTING

ONTWERP VAN LUCHT- EN DAMPSCHERM

IMPLEMENTATIE VAN EEN LUCHT- EN/OF DAMPSCHERM

Keuze van de lucht- en  
dampwerende materialen

De klimaatklasses (I tot IV).
Het principe van waterdampdiffusie.
De verschillende soorten lucht- en dampwerend 
materialen (panelen, membranen, …) en hun 
eigenschappen (S

D
-waarde - klasses E1 tot E4, 

weerstand tegen scheuren, weerstand tegen hoge 
temperaturen, ...).

De vereiste lucht- en/of dampdichte lagen in een 
catalogus kiezen en/of identificeren op de werf.

Het belang van een goede keuze en correcte plaat-
sing van lucht- en dampscherm begrijpen.

Uitvoering van de banen
Weten waar het lucht- en/of dampscherm 
geplaatst moet worden.

• Een lucht- en/of dampwerende laag plaatsen langs 
boven, op de draagconstructie of de ribben.

• Een lucht- en/of dampwerende laag plaatsen langs 
onder de draagstructuur of de ribben.

Erg zorgvuldig zijn.
Zich ervan bewust zijn dat een goede coördinatie 
met de andere vakgebieden nodig is.

Doorbrekingen en integratie 
van dakelementen

De snijmethodes en benodigdheden (fittings, 
onderdakkragen, ...) kennen waarmee door de 
verschillende lagen van het dakcomplex gegaan 
kan worden.

De doorbrekingen luchtdicht uitvoeren om plaats te 
maken voor de installatiekanalen en de integratie 
van elementen als ramen etc.

Erg zorgvuldig zijn.
Zich ervan bewust zijn dat een goede coördinatie 
met de andere vakgebieden nodig is.

Afwerkingen

De verschillende afdichtingsproducten (kleefban-
den, lijmen, stopverven, coatings, …) en hun 
duurzaamheid in de tijd.  De voorbereidingswijze 
van de draagconstructies.

De verbinding maken tussen banen van de lucht- 
en/of dampwerende laag, tussen dakelementen 
(dakvensters, dakramen, ...) en tussen de andere 
delen van het gebouw (dakvoet, gevelmuren, etc.).

Erg zorgvuldig zijn.
Zich ervan bewust zijn dat een goede coördinatie 
met de andere vakgebieden nodig is.

Prestaties

Weten hoe de luchtdichtheid van een gebouw 
uitgedrukt wordt (v50, n50, …), hoe deze 
prestatie gemeten wordt (blowerdoor-test) en wat 
de grootte-ordes zijn volgens de energieprestatie 
van het gebouw.

Het belang van een goede keuze en correcte plaat-
sing van lucht- en dampscherm begrijpen.

Het relatieve belang van de verschillende soorten 
lekken. Weten hoe ze geïdentificeerd worden 
(infrarood, rooktest).
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