
BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL

IN
DU

ST
RI

EE
L I

SO
LA

TI
EW

ER
KE

R
BE

RO
EP

SC
OM

PE
TE

NT
IE

PR
OF

IE
L

ve
rsi

e 2
02

0

Bilfinger

http://www.constructiv.be


BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER

De beroepscompetentieprofi elen zijn tot stand gekomen 
dankzij de bijdrage van de volgende organisaties :

Constructiv, Brussel, 2020
Deze publicatie is beschikbaar onder de licentie Creative Commons: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen. Deze licentie laat toe het werk te kopiëren, 

distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang Constructiv vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt 
wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

D/2020/12.388/09
201106

Constructiv, Brussel, 2020
Deze publicatie is beschikbaar onder de licentie Creative Commons: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen. Deze licentie laat toe het werk te kopiëren, 

distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang Constructiv vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt 
wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

D/2020/12.388/09
201106



BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER 3*

De beroepscompetentieprofi elen zijn tot stand gekomen 
dankzij de bijdrage van de volgende organisaties :

Constructiv, Brussel, 2020
Deze publicatie is beschikbaar onder de licentie Creative Commons: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen. Deze licentie laat toe het werk te kopiëren, 

distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang Constructiv vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt 
wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

D/2020/12.388/09
201106

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

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

Met deze gegevens in gedachten heeft Constructiv vooral rekening gehouden 
met de talrijke ontwikkelingen als gevolg van de eisen inzake duurzaam bouwen.

De aangepaste beroepscompetentieprofielen 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.

René Van Cauwenberge
Voorzitter Building on People

Voorwoord 
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1. Globaal

1.1. Inleiding

De BeroepsCompetentieProfielen van Constructiv worden opgesteld in nauwe samenspraak met 
vertegenwoordigers van de sector.

Een BeroepsCompetentieProfiel beschrijft een beroep en de competenties die van een ervaren beoefenaar 
van het beroep verwacht worden. Er wordt telkens een definitie van het beroep gegeven en de inhoud en het 
beroepsdomein worden afgebakend.

1.2. Gehanteerde terminologie

1.2.1. Wat is een beroep?

Een beroep is een samenhangend geheel van activiteiten met bijbehorende competenties dat min of 
meer gestandaardiseerd is en waarover een maatschappelijke consensus bestaat. Er wordt daarbij abstractie 
gemaakt van organisatie- of bedrijfsspecifieke kenmerken. 

Binnen een beroep kunnen soms deelberoepen geïdentificeerd worden. Een deelberoep is mogelijk 
wanneer er binnen een beroep duidelijke gehelen van activiteiten afgebakend kunnen worden. Dit 
deelberoep kan uitgevoerd worden door een deel van de beroepsbeoefenaars die beschikken over de 
bijhorende competenties. 

Een functie is een bedrijfs- of organisatie specifieke beschrijving van de uit te voeren activiteiten in een 
bepaalde werkomgeving. De inhoud is afhankelijk van de organisatie waarbinnen de arbeid wordt verricht 
en van de beslissingen die in een bedrijf of een dienst worden genomen op het vlak van organisatie van het 
productieproces, arbeidsorganisatie en productietechnieken.

1.2.2. Wat zijn competenties?

Het begrip competentie slaat op de individuele capaciteit om theoretische en praktische kennis, vaardigheden 
en attitudes in het handelen aan te wenden. En dit in functie van een concrete dagdagelijkse werksituatie.

Competenties zijn persoonsgebonden en ontwikkelbaar. Ze kunnen dus aangeleerd worden. Competenties 
hebben te maken met een geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden en attitudes. 
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1.2.3. Kennis

Kennis is het totaal aan feitenkennis, gegevens, methoden en/of grondslagen verkregen door opleiding 
en/of praktijkervaring dat beheerst moet worden om het beroep te kunnen uitoefenen. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen:

 • basiskennis;

 • kennis;

 • grondige kennis.

Als leidraad bij het maken van dit onderscheid wordt de volgende benadering gehanteerd:

 • Basiskennis is feitelijke, theoretische kennis die terug te voeren is op weten en herkenning. Met deze kennis 
zal men niet zelfstandig kunnen werken- er zal steeds begeleiding van anderen nodig zijn in dit kennisgebied 
(kennis van het “wat”).

 • Kennis is begripsmatige, theoretische kennis die terug te voeren is op inzicht. Met deze kennis zal men 
zelfstandig kunnen werken in dit kennisdomein (kennis van het “wat” én het “hoe”).

 • Grondige kennis is theoretische kennis die terug te voeren is op de toepassing van de bestaande (basis)kennis 
in een nieuwe situatie. Het houdt ook in dat er veel kennis is van het beschreven kennisdomein, zodat men 
zelfstandig kan werken in dit kennisdomein, en dat men in staat is om anderen die in dit domein werkzaam zijn, 
bij te staan en inzicht te verschaffen (kennis van het “wat”, het “hoe” én het “waarom”).

1.2.4. Vaardigheden

Onder vaardigheden wordt verstaan het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een 
probleem op te lossen. Vaardigheden in een of ander gebied worden veelal vergaard door praktische ervaring, 
door korte of langere tijd regelmatig te oefenen.

1.2.5. Attitudes

Attitudes of beroepshoudingen zijn persoonsgebonden eigenschappen zoals: communicatief zijn, assertief 
zijn, verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen, milieubewust zijn … . Deze attitudes zijn veeleer algemeen 
omschreven en moeten telkens in een bepaalde beroepscontext gesitueerd worden. 

Attitudes kunnen nooit los gezien worden van de beschreven competenties. Steeds zullen er een aantal 
eigenschappen of houdingen als noodzakelijk beschouwd worden voor het uitoefenen van een beroep. 
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2.1. Definitie

Industriële isolatiewerkers zijn arbeiders die industriële installaties isoleren. Het isoleren behelst enerzijds 
het aanbrengen van isolerend materiaal rond de leidingen en apparaten, en anderzijds het aanbrengen van 
een bekleding rond het isolatiemateriaal als bescherming tegen weersinvloeden en tegen mechanische 
beschadiging.

In de praktijk ziet men een taakverdeling waarbij werknemers, op basis van ervaring en vorming, voor 
afzonderlijke fasen in het productieproces ingezet worden: 

 • het verwijderen van de oude beplating en isolatiematerialen in het geval van onderhoudswerven

 • het aanbrengen van het nieuwe isolatiemateriaal

 • het aanbrengen van de beplating

 • het vervaardigen van het plaatwerk

 • het opmeten van de te isoleren leidingen en apparaten 

2.2. Beroepsdomein

Industriële isolatie heeft hoofdzakelijk betrekking op het thermisch isoleren van industriële installaties, zowel 
bij koude als bij warme toepassingen. Er bestaat geen wettelijk kader dat de activiteiten van de industriële 
isolatiebedrijven regelt of afbakent van andere activiteitssectoren. Algemeen kan men stellen dat de sector 
de activiteiten op zich neemt die buiten het bestek van algemene chauffage/centrale verwarming en sanitair 
warm water (SWW) vallen. Naast thermische isolatie wordt ook akoestische isolatie gevraagd en geboden, 
maar dit is slechts zelden het hoofddoel van de isolatieactiviteiten.

De activiteiten van de industriële isolatiesector zijn vooral in de grootindustrie terug te vinden. De industriële 
isolatiebedrijven werken binnen bedrijven in de chemie en de petrochemie, in gasplants, in (kracht)centrales, 
in de voedingsnijverheid ... .

In de activiteiten van de sector maakt men een onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie. 

De onderhoudswerven zijn meestal langlopende contracten, waarbij op continue basis isolatiewerkers 
tewerkgesteld zijn binnen het bedrijf van de klant. In de afgelopen decennia is het belang van renovatie 
blijven toenemen ten nadele van nieuwbouwwerven. Er worden steeds minder nieuwe installaties gebouwd 
en waar het gebeurt, zijn de werven van kortere duur dan voorheen. Globaal gesproken wordt nog een kwart 
tot een derde van de omzet in de sector op nieuwbouwwerven gerealiseerd.

Veilig werken is niet alleen een basisbehoefte voor iedere werknemer, voor (onder)aannemers die werken op 
werven, is het steeds vaker een klanteneis. Veiligheidssystemen zoals VCA (VeiligheidsChecklist Aannemers) of 
ISO 45001 zorgen ervoor dat in de onderneming veiligheid wordt ingebouwd in de verschillende processen.

2. De industrieel isolatiewerker (m/v/x)



8 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER

2.3. Beroepsindeling

Binnen het beroepscompetentieprofiel van de “industrieel isolatiewerker” kunnen we meerdere (deel-) 
beroepen identificeren:

 • industrieel isolatievakman

 • opmeter

 • plaatbewerker

2.4 Beroepen 

2.4.1. Industrieel isolatievakman

Definitie industrieel isolatievakman

De industrieel isolatievakman staat in voor de isolatie van warmte-, koude-, en cryogene leidingen, 
opslagtanks, leidingelementen en apparaten volgens de veiligheidsregels. 

Activiteiten van een industrieel isolatievakman

De industrieel isolatievakman zal ten behoeve van koeling, warmte of akoestische eigenschappen  isolatie 
aanbrengen aan industriële installaties.

 • Isolatiemateriaal en prefabelementen opslaan

 • De werkingsprocedures volgen

 • De ondergrond en de werksituatie controleren

 • De opdracht van de werfleider begrijpen en uitvoeren

 • Beplating en isolatie onderhouden, vervangen en herstellen  

 • De prefabelementen en de isolatiematerialen naar de eigenlijke werkplek transporteren

 • Volgens de montagerichting isolatieschalen rond het object aanbrengen en bevestigen

 • Op uiteenlopende objecten de verschillende isolatiematerialen aanbrengen

 • De beplating monteren

 • De kappen monteren

 • De beplating aanbrengen op ketels en apparaten

 • Afwerkonderdelen aanbrengen

 • De beplating afkitten
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2.4.2. Opmeter

Definitie opmeter

De opmeter meet alle te isoleren onderdelen in (leidingen/tanks/apparaten), tekent deze daarna correct uit en 
geeft ze door aan de prefabshop.

Activiteiten van een opmeter

De opmeter werkt nauw samen met de werfleider, de projectmanager en de prefabshop. De opmeter werkt 
voornamelijk zelfstandig en verplaatst zich naar verschillende werven.

 • Isometrieën sorteren en plannen van grote apparaten opvragen of ter plekke consulteren

 • Opmetingen uitvoeren

 • Isolatietechnische tekeningen uitwerken

 • De opdrachten doorgeven aan de prefabshop

2.4.3. Plaatbewerker

Definitie plaatbewerker

De plaatbewerker vervaardigt de beplating voor industriële isolatie op basis van de aangeleverde technische 
tekeningen  (lopende meters, passtukken, bochten en gecompliceerde vormstukken).

Activiteiten van een plaatbewerker

De plaatbewerker snijdt manueel of machinaal platen uit verschillende materialen.

 • De isolatietechnische tekening van de opmeter lezen

 • De beplating vervaardigen op basis van de tekening en de opgegeven maten

 • De gecompliceerde onderdelen berekenen en uittekenen

 • De onderdelen snijden

 • De stukken manueel of machinaal afwerken

 • Afgewerkte stukken klaarmaken voor transport naar de werf en controleren

2.5. Schematisch 

Industrieel 
isolatievakman

Opmeter Plaatbewerker



BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER

2.6. Eindtermen voor persoonscertificatie 

2.6.1. Relatie met de competenties (nummer)

V = vakman

P = plaatbewerker

O = opmeter

EINDTERM Theoretisch Praktisch

1. De kandidaat kent de eigenschappen van de verschillende isolatiematerialen.  13- V

2.  De kandidaat kent de toepassingsmogelijkheden van de verschillende 
isolatiematerialen.

 13- V

3.  De kandidaat kan de omtrek en oppervlakte van elementaire geometrische figuren 
berekenen.

 13- V

4.  De kandidaat kan op een correcte manier maten nemen en meetinstrumenten 
hanteren.

 10- O  10- O

5. De kandidaat kan een technische tekening lezen en gebruiken.  12- V  12- V

6. De kandidaat kent de oorzaken voor roestvorming onder de isolatiematerialen. 13- V

7. De kandidaat kan de diverse isolatiematerialen correct monteren. 13- V 13- V

8.  De kandidaat kan de diverse machines en handgereedschappen gebruiken om de 
materialen (kunststof en metaal) te bewerken.

(5) +11-P (5) +11-P

9. De kandidaat kan verbindingsgereedschappen gebruiken. (5) +11-P

10. De kandidaat kent de veiligheidssignalisatie die van toepassing is op werven. (2)

11. De kandidaat kan de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. (2)

12. De kandidaat kan de nodige collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen. (2)

13.  De kandidaat kent de veiligheidsvoorschriften en de instructies met betrekking tot het 
gebruik van arbeidsmiddelen .

(2) (2)

14. De kandidaat kan producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken. (2)

15. De kandidaat kent de principes van ergonomisch werken. (2) (2)

16.  De kandidaat kan milieubewust werken: hij weet op welke manier hij afval moet 
sorteren.

(2) + 12-V (2) + 12-V
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3.1. Overzicht bijhorende competenties voor industriële isolatiewerken

OVERZICHT COMPETENTIES iso
lat
iev
ak
ma
n

op
me
ter

pla
atb
ew
erk
er

1.  Werkt in teamverband X X X

2.  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn X X X

3.  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk X X X

4. Werkt op hoogte X X

5. Gebruikt machines en gereedschappen X X X

6. Houdt werkadministratie bij X X X

7. Plant de werkzaamheden X X X

8. Maakt de werkplek klaar X

9. Beheert het materiaal en materieel X X

10. Meet de leidingen en apparaten op X

11. Vervaardigt de mantelbescherming en vormstukken X

12. Bereidt het isoleren van de leidingen en apparaten voor X

13. Brengt de thermische isolatie aan X

14. Monteert of hermonteertde mantelbescherming en vormstukken X

15. Werkt de isolatie, mantelbescherming en kappen af X

16. Vervangt en herstelt isolatie, mantelbescherming en kappen X

3. Competenties
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3.2. Uitwerking competenties industriële isolatiewerken 

1. WERKT IN TEAMVERBAND
VAARDIGHEDEN

• Communiceert effectief en efficiënt
• Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
• Rapporteert aan leidinggevenden
• Werkt efficiënt samen met collega’s
• Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
• Past zich flexibel aan (verandering van collega’s …)

KENNIS
• Communicatietechnieken
• Vakterminologie

2. WERKT MEE MET OOG VOOR VEILIGHEID, MILIEU, KWALITEIT EN WELZIJN
VAARDIGHEDEN

• Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne 
procedures

• Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
• Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
• Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
• Sorteert afval volgens de richtlijnen
• Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
• Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
• Werkt ergonomisch
• Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
• Ziet erop toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
• Beperkt stofemissie
• Gebruikt (stof-)afzuigapparatuur
• Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
• Meldt problemen aan de verantwoordelijke

BASISKENNIS
• Algemene principes EPB

KENNIS
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten ...), elek-

triciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies …
• Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest
• Ergonomische hef- en tiltechnieken
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• (Veiligheids-)pictogrammen
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• Controle- en meetmethoden en -instrumenten 
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

3. ORGANISEERT ZIJN WERKPLEK VEILIG EN ORDELIJK
VAARDIGHEDEN

• Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
• Richt de werkplaats (ergonomisch) in
• Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
• Houdt de werkplek schoon
• Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
• Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen

BASISKENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken

KENNIS
• Signalisatievoorschriften
• (Interne) transportmiddelen
• Laad- en zekeringstechnieken
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4. WERKT OP HOOGTE
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel

• Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

• Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

KENNIS

• Voorschriften voor veilig werken op hoogte

• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

• Maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger

• Voorwaarden om een steiger te betreden

5. GEBRUIKT MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

• Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

• Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

• Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

KENNIS

• Werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen

• Elektriciteit i.f.v. werkzaamheden

• Onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

6. HOUDT WERKADMINISTRATIE BIJ
VAARDIGHEDEN

• Houdt planning en werkdocumenten bij

KENNIS

• Werkdocumenten, tekeningen en plannen

7. PLANT DE WERKZAAMHEDEN
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad

• Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden

• Plant de eigen werken en bepaalt mee de werkvolgorde

• Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit

• Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)

• Onderhoudt contacten met collega’s

KENNIS

• Functionele berekeningen

• Werkdocumenten, tekeningen en plannen

• Materialen, gereedschappen en machines

8. MAAKT DE WERKPLEK KLAAR
VAARDIGHEDEN

• Richt de opslagruimte in en slaat het isolatiemateriaal op

• Tilt en transporteert het prefabmateriaal op een verantwoorde manier

• Volgt de instructies van de bevoegde persoon op

• Gaat na of de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn

• Controleert of het te isoleren object wel isoleerbaar is

• Gaat na of de staat van de ondergrond correct is

• Geeft de gebreken door aan de verantwoordelijke

• Weet hoe het te isoleren object er na isolatie zal uitzien

• Beoordeelt of bv. de steigers geen hinderpaal vormen voor het vlot aanbrengen van de isolatie

BASISKENNIS

• Elektriciteit

• Isolatietechniek
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KENNIS
• Opslagvoorwaarden voor het isolatiemateriaal
• Vergunningen
• Voorwaarden om de isolatie op een correctie manier aan te brengen
• Opslagvoorwaarden voor het isolatiemateriaal
• Vergunningen
• Voorwaarden om de correcte isolatie op een correctie manier aan te brengen
• (Veiligheids-)pictogrammen
• Verschillende middelen om een werf af te sluiten
• Opslagplaats en opslagwijze voor de verschillende materialen
• Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest)
• Opslagtechnieken
• Inrichting van de werkplek: signalisatie, afsluiting, orde en netheid

9. BEHEERT HET MATERIAAL EN HET MATERIEEL
VAARDIGHEDEN

• Houdt voorraden bij en vult aan
• Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
• Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor de bescherming ervan

KENNIS
• Opslagtechnieken
• Materiaaleigenschappen van isolatiemateriaal
• Klantspecificaties

10. MEET DE LEIDINGEN EN APPARATEN OP
VAARDIGHEDEN

• Vraagt plannen van grote apparaten op
• Leest en begrijpt de isolatietechnische plannen en isometrieën
• Voert de opmetingen uit
• Noteert de opgemeten waarden en werkt de isolatietechnische tekeningen uit
• Neemt op een correcte manier maten (afmetingen) en hanteert  meetinstrumenten op een correcte manier

KENNIS
• Isolatieprincipes en isolerende eigenschappen van verschillende materialen
• Specificaties van de klant
• Standaard en bedrijfsspecifieke symbolen, maten, lijnen, afkortingen en andere aanduidingen
• Meetgereedschappen, meetinstrumenten en omzettingen van maateenheden
• Plaatsing van afwatering
• Dieptezicht en ruimtelijk inzicht
• Principe van karweinummers
• Planlezen en coördinaten
• Types voren, overlap en bevestigingswijze
• Gebruik van kasten en schroefkasten
• Te hanteren projectiemethode en correctie toepassing van de maatvoering van de isometrische klok
• Informatie die nodig is om beplating te vervaardigen

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN
• Houdt bij het opmeten de specificaties zoals isolatiedikte voortdurend aan

• Leest isometrieën en plannen en lokaliseert aan de hand daarvan de leiding

• Kent tijdens het opmeten karweinummers toe aan de leidingen 

• Controleert de afmetingen van de leidingen, de leidingelementen en de apparaten

• Schat uitvoerbaarheid, plaatsbaarheid en economisch materiaalverbruik in

• Neemt de nodige maten op in functie van kale diameter, isolatiedikte, enz.

• Duidt de leidingcomponenten op de leiding aan en nummert opbouwend de verschillende stukken

• Bepaalt de positionering van de componenten en neemt alle maten op

• Meet de schroefkast uit

• Geeft de monteerwijze aan

• Rekent om van radius naar duim en metrisch stelsel

• Geeft de informatie betreffend de nodige materialen, de richtlijnen en de aandachtspunten duidelijk aan en geeft ze door
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11. VERVAARDIGT DE MANTELBESCHERMING EN VORMSTUKKEN
VAARDIGHEDEN

• De isolatietechnische tekening van de opmeter lezen
• De beplating vervaardigen op basis van de tekening en de opgegeven maten
• De gecompliceerde onderdelen berekenen en uittekenen
• De onderdelen snijden
• De stukken manueel of machinaal afwerken
• Afgewerkte stukken klaarmaken voor transport naar de werf en controleren

KENNIS
• Isolatietechnische en isometrische tekeningen
• Materiaalkennis van de verschillende soorten plaat, hun diktes en verwerkingseigenschappen
• Toegepaste kennis van meetkundige figuren en begrippen
• Maten nodig voor het maken van stukken, indien nodig deze maten opvragen
• Veiligheidsvoorschriften en veiligheidsvoorzieningen
• Lengteberekeningen
• Gebruik van slagschaar, voormachine, en plooibank
• Gepaste gereedschap voor de verschillende plaatmaterialen
• Besturingssysteem van de machine
• Gebruiksvoorschriften van de machines
• Verschillende types afvlakking en inzetten
• Afspraken op een werf

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN
• Leest en begrijpt isometrieën en isolatietechnische tekeningen, inclusief hun maten, symbolen, materiaal, naden en afkortingen

• Interpreteert correct isometrieën en isolatietechnische tekeningen volgens de isometrische klok

• Maakt voorwerpen of opmaattekeningen op basis van isometrieën

• Selecteert het materiaal

• Gebruikt plooimeter, rolmeter, gradenboog en rekenmachine

• Maakt indien nodig ontbrekende onderdelen

• Verplaatst de plaatrol terug op de vaste plaats

• Berekent op basis van omvang en overslag de vereiste lengte en snijdt deze af met behulp van de slagschaar

• Bepaalt de diepte en breedte van de voren na gebruik van de voormachine

• Gebruikt de wals om de platen vlak te maken en beoordeelt wanner de plaats gebruiksklaar is

• Gebruikt de wals eveneens om vlakke stukken rond te zetten om ze in elkaar te passen

• Gebruikt de plooibank of zetbank om ivooraf uitgetekende hoeken en plooien in de beplating te maken, bv. voor regenafwijzers

• Maakt de afwikkeling van de gewenste figuur

• Vervaardigt onderdelen door rekening te houden met de breedte van overlap of voorverlies

• Bepaalt het aantal segmenten voor bochten of apparatenkoppen

• Zet bij manuele bewerkingen de onderdelen en segmenten op plaat uit, of doet dit met behulp van tussentijds gecontroleerde 
sjablonen

• Houdt bij het snijden van de onderdelen rekening met de verwerkingszijde van de plaat

• Rekent op voorhand de stukken uit, zodat de snijactiviteiten oordeelkundig gegroepeerd kunnen worden

• Snijdt met de (elektrische) plaatschaar (links, rechts, doorloop) de onderdelen uit met zo klein mogelijk materiaalverlies

• Brengt de noodzakelijke maten in de snijmachine in

• Bevestigt de juiste rollen op de machine (profiel, kartel, klis, jochel, plat)

• Stelt de breedte, diepte van de voren in en brengt de rondvoren volgens de instructies aan (voor op voor, voor op x cm, één in drie voren, 
dubbel gevoord …)

• Werkt de kliskanten af

• Werkt de afvlakkingen en inzetten uit bij het vervaardigen van de stukken

• Maakt een mal voor de sloten en brengt deze op de gepaste afstand aan

• Bevestigt de wolpinnen aan de binnenzijde van een kap

• Bevestigt de verschillende stukken aan elkaar volgens de specificaties

• Maakt voor grote stukken gebruik van een spanneer als hulpmiddel 

• Gaat na of alles goed past

• Nummert de stukken die afhankelijk zijn van maten en weegt de prefabelementen

• Voert interne kwaliteitscontrole uit op de stukken
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12. BEREIDT HET ISOLEREN VAN DE LEIDINGEN EN APPARATEN VOOR 
VAARDIGHEDEN

• Transporteert de geprefabriceerde onderdelen en de isolatiematerialen naar de eigenlijke werkplek
• Controleert de ondergrond en werksituatie
• Leest en begrijpt de isolatietechnische plannen en isometrieën
• Brengt draag- en steunconstructies aan

KENNIS
• Specificaties van de klant
• Conventionele en bedrijfsspecifieke tekens en afkortingen
• Richtlijnen voor afvalsortering
• Montagetechnieken
• Preventiemaatregelen
• Hoeveelheid materiaal die nodig is voor een karwei
• Voorschriften om de ondersteuningscontructie op het object te bevestigen
• Technische tekeningen

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN 
• Volgt de instructies van de werfleider in verband met de toewijzing van de taken op
• Leest van plan en van isometrische tekeningen
• Verwijdert met de nodige omzichtigheid beplating en isolatie
• Demonteert in de omgekeerde volgorde van het monteren
• Past de gepaste preventiemaatregelen toe bij aanwezigheid van risico’s
• Beoordeelt volgens de staat van isolatie en beplating wat recupereerbaar is
• Legt bij het demonteren de nodige omzichtigheid aan de dag met het oog op hergebruik
• Nummert of markeert de afgenomen beplating zodat terugplaatsen mogelijk is
• Vervoert het materiaal volgens de instructies van de werfleider naar de juiste plaats
• Legt de prefabelementen en het isolatiemateriaal op een veilige wijze klaar
• Controleert op juistheid en volledigheid
• Bevestigt de ondersteuningsconstructies met de gepaste tussenafstand op het object
• Omwikkelt eventueel de leiding of de ondersteuningsconstructie met glasvezel of kleefband

13. BRENGT DE THERMISCHE ISOLATIE AAN
VAARDIGHEDEN

• Selecteert het geschikte isolatiemateriaal
• Selecteert een geschikte standaardvorm of brengt isolatiemateriaal op maat
• Brengt het isolatiemateriaal trapsgewijs of in verband aan
• Laat naden aansluiten en/of verspringen
• Bevestigt isolatiemateriaal
• Bevestigt de vormvaste isolatiematerialen en dicht de voegen
• Brengt, indien nodig, een dampscherm aan
• Brengt losse vulmiddelen aan
• Brengt een bescherming aan voor isolatie en dampscherm
• Monteert diverse isolatiematerialen correct

KENNIS
• Principes van isolatie en warmteoverdracht
• De oorzaken voor roestvorming onder de isolatiematerialen
• Isometrische tekeningen
• Isolerende kwaliteiten, verwerkingseigenschappen en toe te passen technieken van de verschillende materialen
• Belang van de montagerichting
• Gebruik van handgereedschappen
• Isolatieschalen voor pijpleidingen
• Materialenkennis
• Werkmethodes
• De verschillende bevestigingsmethodes (isolatie op de langsnaden en de rondnaden vastmaken met wolhaken, vastnaaien of breien, 

zonder wolplukken)
• Rekenmethodes van lengte en oppervlakte
• Specificaties van de klant (vereiste aantal bevestigingen met zo weinig mogelijk materiaalverlies)
• Bevestigingsmethodes van isolatiematerialen
• Specificaties met betrekking tot de instructies van de fabrikant
• Belang van een dampscherm
• Geëigende methode
• De eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden van de verschillende isolatiematerialen
• Montagetechnieken voor diverse isolatiematerialen

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN 
• Voert de werkopdracht uit



173BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - INDUSTRIEEL ISOLATIEWERKER

• Kiest de schalen uitin functie van de leidingdiameter en isolatiedikte
• Houdt bij flenzen, afsluiters, e.d. rekening met de boutlengte plus tolerantie
• Kiest de correcte standaardbocht uit
• Zaagt met minimaal materiaalverlies de segmenten op basis van de beplating 
• Verwerkt op verschillende ondergronden en in verschillende vormen alle isolatiematerialen en brengt ze aan
• Vermijdt isolatieverlies door de isolatie precies aan te passen
• Stemt zijn activiteiten zo af dat het isolatiemateriaal droog blijft
• Laat de naden aansluiten
• Laat zowel de rondnaden als de langsnaden verspringen
• Berekent de vereiste lengte op basis van diameter en isolatiedikte en snijdt op de juiste lengte af
• Snijdt de bochtsegmenten uit
• Gebruikt de wolpinnen om de isolatie, volgens de vereiste dikte, aan te brengen en vast te maken
• Bevestigt de wolplaten op de gepaste wijze op de draagconstructie
• Treft bij het aanbrengen de gepaste voorzieningen voor mangaten, flenzen, enz.
• Bevestigt indien nodig de isolatie met bandjes
• Kiest de standaardvormen uit en zaagt anders de isolatieonderdelen op maat
• Vermijdt enkele voegen door de stukken trapsgewijs of in steenverband aan te brengen
• Bevestigt de stukken met een voegendichting aan elkaar (mastiek, zelfklevende alubanden, bitumenfolie …)
• Brengt een dampscherm correct aan en schermt het luchtdicht af
• Brengt de losse vulmiddelen en de beschermlaag, ter bescherming van isolatie en dampscherm, aan

14. MONTEERT EN HERMONTEERT DE MANTELBESCHERMING EN VORMSTUKKEN 
VAARDIGHEDEN

• Controleert op volledigheid en kwaliteit
• Bepaalt de juiste bevestigingsplaats, rekening houdend met eventueel voorgenummerde onderdelen
• Brengt de mantelbescherming en kappen aan
• Zet de naden vast
• Bevestigt de mantelbescherming en kappen

KENNIS
• Overlap en bevestiging
• Hulpgereedschappen
• Isometrische tekeningen
• Risico van waterinsijpeling in de isolatie
• Juiste montagerichting
• Voorwaarden van een correcte naadaansluiting (verspringend, positie tov de horizontale as, rekening houden met de regeninslag ... )
• Bevestigingsmaterieel voor de beplating (bv.: zelftappende schroeven, bandjes verzegelen ... )
• Specifieke toepassingen voor de bevestigingsmiddelen
• Klantenspecificaties
• Stappenplan voor de uitsnijding
• Plaatsingsvoorschriften voor de kappen (niet wegglijden, geen contact kale leiding ... )
• De risico’s op beschadiging van de isolatie en uitrusting bij het aanbrengen van identificatieplaatjes

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN 
• Brengt de plaat aan over de isolatie en klop de plaat eventueel zacht aan
• Gebruikt hulpgereedschappen om het materiaal te kunnen bevestigen
• Controleer de prefabelementen op volledigheid, met behulp van de toegekende nummers, en op kwaliteit (bv. ingescheurde randen, 

blutsen …)
• Begrijpt de instructies van de ploegbaas
• Leest de isometrische tekeningen om te weten in welke richting gemonteerd moet worden en bv. om waterinsijpeling te vermijden
• Werkt de stukken in volgorde van nummering af
• Communiceert vlot met de persoon die het isolatiemateriaal aanbrengt
• Zet de naden vast
• Bevestigt de platen op de wijze en met het materiaal dat in de specificaties is aangegeven
• Stemt het aantal bevestigingen af op de specificaties
• Monteert de beplating zo, dat ze demonteerbaar blijft
• Brengt de beplating aan om PU-schuim aan te brengen
• Maakt uitsnijdingen in beplatingscomponenten
• Meet op en bepaalt de juiste bevestigingsplaats van de kap
• Tekent de uitsnijding op de kap af en controleert deze alvorens de uitsnijding te maken
• Monteert kappensteunen
• Plaatst de kap juist op het object en zet ze vast
• Brengt de beplating volgens de specificaties van de klant en de tekeningen van de opmeter
• Houdt rekening met de loodlijn
• Spant de plaat aan en zet ze met de voorgeschreven bevestigingsmiddelen vast
• Werkt alle uitsparingen en obstakels op de vereiste wijze af
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15. WERKT DE ISOLATIE, MANTELBESCHERMING EN KAPPEN AF
VAARDIGHEDEN

• Werkt uitsparingen en obstakels af
• Brengt afwerkonderdelen aan
• Brengt identificatieplaatjes aan
• Kit af

KENNIS
• Functie van schaamplaten
• Risico’s van beschadigde isolatie
• Risico’s van waterinsijpeling
• Het materiaal en de technieken voor het afkitten van de mantelbescherming

CONCRETISERING  VAN DE VAARDIGHEDEN 
• Bepaalt de juiste plaats voor schaamplaten, meet op, snijdt de plaat en brengt de schaamplaten aan
• Bevestigt de schaamplaat glad op de mantel en kit af
• Brengt de identificatieplaatjes aan op de gewenste plaats op de beplating
• Brengt plexiglas aan in de daartoe voorziene uitsparingen en werkt af
• Waakt erover dat de isolerende eigenschappen gevrijwaard worden
• Dicht alle gaten waardoor het schuim aangebracht werd en kit ze af
• Hanteert een kitpistool
• Brengt vlot en soepel de juiste hoeveelheid kit aan en smeert ze uit
• Kit af volgens de specificaties van de klant
• Controleert of de platen op de juiste manier gemonteerd zijn

16. VERVANGT EN HERSTELT ISOLATIE, MANTELBESCHERMING EN KAPPEN
VAARDIGHEDEN

• Beoordeelt de recupereerbaarheid van isolatie en mantelbescherming
• Demonteert de te vervangen of te herstellen beplating en isolatie
• Sorteert, stockeert en recupereert het materiaal volgens de richtlijnen
• Markeert te hergebruiken onderdelen
• Brengt de nieuwe isolatie aan
• Monteert de mantelbescherming en kappen
• Werkt de isolatie, mantelbescherming en kappen af

KENNIS
• Benodigde handgereedschappen bij het aanbrengen van isolatie en mantelbescherming
• Bevestigings- en montagevoorschriften
• Isolatieschalen voor pijpleidingen in functie van diameter en isolatiedikte
• Belang van de montagerichting
• Verschillende bevestigingsmethodes: isolatie op de langsnaden en de rondnaden  vastmaken met wolhaken, vastnaaien of breien, zonder 

wolplukken,…
• Bevestiging van de stukken en het dichten van voegen bij thermische isolatie
• Functie en het belang van een dampscherm bij koude isolatie
• Specificaties en instructies van de fabrikant bij het aanbrengen van losse vulmiddelen
• Montagetechnieken voor de mantelbescherming
• Voorwaarden voor een correcte naadaansluiting (verspringend, positie t.o.v. de horizontale as, rekening houden met de regeninslag …)
• Bevestigingsmaterieel voor mantelbescherming
• Specifieke normen die van toepassing zijn bij het aanbrengen van mantelbescherming die daarna opgevuld wordt met PU-schuim
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