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

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 bijhorende 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, wanneer er duidelijke gehelen 
van activiteiten kunnen afgebakend worden die slechts uitgevoerd kunnen worden door een deel van de 
beroepsbeoefenaars die beschikken over de bijhorende, apart of bijkomend ontwikkelde 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 zou kunnen 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 op 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 Beroepsdomein

Binnen het beroepscompetentieprofiel van de “diepfunderingsberoepen”  kunnen we meerdere 
(deel-) beroepen identificeren. Dit zijn enerzijds de diepfunderingswerker en anderzijds de machinist 
diepfunderingsmachines.

2.2 Verklarende woordenlijst

AANSLAGMATERIEEL
Onder aanslagmaterieel worden kettin-
gen, kabels, evenaar en alle hulpmiddelen 
verstaan die dienen als verbinding tussen 
de aan te slagen last en het hijsblok van het 
hijswerktuig.
• kettingen
• kabels
• hijsbanden
• haken en wartels
• harp- en/of D-sluitingen
• evenaar
• plaatklem
• palethaak
Dit aanslagmateriaal moet beschouwd wor-
den als een onderdeel van het hijswerktuig 
en maakt ook deel uit van de bedrijfslast.

DIEPFUNDERING
Het uiteindelijke resultaat van het uitvoeren 
van een diepfunderingstechniek m.b.v. een 
diepfunderingsmachine.

DIEPFUNDERINGSELEMENT
Het diepfunderingselement kan verschillen-
de vormen aannemen:
• Een element dat de belasting van de con-

structie overbrengt naar de draagkrachtige 
ondergrond (bv. schroefpaal)

• Een element dat de beschoeiing vormt 
van een bouwput (bv. een damplank in 
een damwand)

• Een element dat de vervormingen van de 
ondergrond onder controle houdt door 
deze grond te verbeteren door het inbren-
gen van een vreemd materiaal (bv.. een 
grindpaal)

• Een element dat ervoor zorgt dat de wa-
terhuishouding van een gebied wordt 
gecontroleerd (bv. een waterkerend 
scherm)

DIEPFUNDERINGSINSTALLATIE
Geheel van een diepfunderingsmachine 
met uitrustingsmaterieel en hulpmateri-
eel specifiek voor het uitvoeren van een 
diepfunderingstechniek.

DIEPFUNDERINGSMACHINE
Is een machine op rupsen van gelijk welke 
dimensie die een diepfunderingselement re-
aliseert in de grond door het uitvoeren van 
een diepfunderingstechniek.

DIEPFUNDERINGSTECHNIEK
De diepfunderingstechniek kan als volgt 
worden samengevat (niet-limitatieve lijst):
Het uitvoeren van:
• palen met grondverdringing, geheid, 

geperst of geschroefd
• palen met weinig grondverdringing 

of ontspanning, geheid, geperst of 
geschroefd

• palen met grondverwijdering
• secanspalenwanden  
• diepwanden en baretten  (enkel 

funderingselement)
• damwanden en combiwanden 
• berlinerwanden 
• smalwanden 
• onderschoeiingen 
• grindkernen 
• jetgrouting 
• soilmix wanden 
• micropalen 
• grondankers 
• valse putten
• ...

HULPMATERIEEL
a) Onafhankelijk van een 
diepfunderingstechniek:
• bouwplaatsmachines op rupsen en/

of banden: hydraulische graafmachine, 
telescopische kraan (mobiele kraan), kraan 
met vakwerkgiek, verreiker, hoogwerker, 
wiellader ...

• betonmixer en giekpomp
• schop, hamer, klein elektrisch materieel ... 

(handmaterieel)
b) Afhankelijk van een 
diepfunderingstechniek:
• transport van beton/ grout: stationaire 

betonmixer, betonpomp, groutpomp met 
respectievelijk cementsilo

PREFABELEMENTEN
Het diepfunderingselement kan vooraf zijn 

gemaakt en als prefabelement op de werf 

worden geleverd, zoals:

• prefabpaal

• damplank

• stalen buis en/of profiel

• anker

Het  diepfunderingselementen kan eveneens 

ter plaatse, op de werf, worden gemaakt.

RIGGER
Een rigger werkt nauw samen met een 

bediener van een hijswerktuig voor het 

verplaatsen van lasten.  Een rigger beheert 

alle aanslagmaterieel dat bij het verplaatsen 

nodig is en zorgt ervoor dat de lasten die 

verplaatst worden en het aanslagmaterieel 

niet beschadigd wordt. Belangrijk is dat een 

rigger de veiligheidsregels op een juiste 

manier moet toepassen tijdens zijn werk.

UITRUSTINGSMATERIEEL
Maakt deel uit van een diepfunderings-

machine, is heel divers en verschillend 

afhankelijk van de toegepaste diepfunde-

ringstechniek.   

Hierbij een niet-limitatieve lijst:

• Behandeling van tijdelijke steunvloei-

stoffen voor boor- en/of graafwerkzaam-

heden: ontzanders, bentonietcentrales, 

hydrocyclonen... 

• Trilblokken, heiblokken, boormotoren, 

grijpers, frezen, vibrators …

VERBRUIKSMATERIALEN
Materialen die geleverd worden op de werf 

zoals beton en staal (buizen, wapening, 

profielen... ) die dienen om het diepfunde-

ringselement te maken.

2. De diepfunderingsberoepen
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2.3 Diepfunderingswerker

2.3.1 Definitie 

De diepfunderingswerker bedient en onderhoudt zelfstandig het hem ter beschikking gesteld 
hulpmaterieel en helpt de machinist diepfunderingsmachines  teneinde  diepfunderingen uit te voeren.

2.3.2 Activiteiten van een diepfunderingswerker

De diepfunderingswerker werkt op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen  bij een diepfunderingsinstallatie 
en bedient en onderhoudt zelfstandig het hem ter beschikking gesteld hulpmaterieel. Daarnaast is de 
diepfunderingswerker, de machinist diepfunderingsmachines behulpzaam bij het opbouwen en afbouwen 
van de diepfunderingsinstallatie en helpt hij bij het verplaatsen van de diepfunderingsmachine over het 
terrein en het uitvoeren van de diepfunderingen zelf. Hij voert zijn taken uit volgens de hem meegegeven 
veiligheids- en kwaliteitsinstructies aangereikt door de werkgever.

Diepfunderingen worden niet enkel in België uitgevoerd maar ook in het buitenland. Zowel de 
funderingswerker als de machinist diepfunderingsmachines moeten zich bewust zijn van de afwijkende wet- 
en regelgeving en de (bijkomende) eisen die in andere landen gesteld worden.

De meest voorkomende activiteiten zijn:

 • dagelijkse veiligheid en toepassen van het principe van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse);

 • uitvoeren en/of begeleiden van hijsoperaties;

 • uitvoeren van eenvoudige slijp-,las- en brandwerken;

 • bijstand verlenen aan de machinist diepfunderingsmachines;

 • handwerkzaamheden met arbeidsmiddelen (= hulpmaterieel: schop, hamer, klein elektrisch materieel …);

 • controleren van de uitvoering van het diepfunderingselement:

 о storten en verwerken van beton ;

 о plaatsen van wapening.

 • controle van leveringen op de werf;

 • visueel inspecteren van hulpmaterieel en uitrustingsmaterieel;

 • werken in het buitenland.
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2.4 Machinist diepfunderingsmachines

2.4.1 Definitie 

De machinist diepfunderingsmachines bedient de diepfunderingsmachine volledig zelfstandig teneinde  
diepfunderingen uit te voeren.

2.4.2 Activiteiten van een machinist diepfunderingsmachines 

De machinist diepfunderingsmachines werkt op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.  Hij bedient de 
diepfunderingsmachine volledig zelfstandig ter uitvoering van diepfunderingen en is verantwoordelijk voor 
de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk en het onderhoud van zijn machine. 
Hij voert de werken uit volgens de meegegeven veiligheids- en kwaliteitsinstructies  aangereikt door de 
werkgever en  de bedieningsinstructies van het materieel.

De machinist diepfunderingsmachines zal in het bedrijf starten als diepfunderingswerker en nadien kunnen 
doorgroeien na de noodzakelijke opleidingen en de relevante opgedane ervaring.

Diepfunderingen worden niet enkel in België uitgevoerd maar ook in het buitenland. Zowel de 
funderingswerker als de machinist diepfunderingsmachines moeten zich bewust zijn van de afwijkende wet- 
en regelgeving en de (bijkomende) eisen die in andere landen gesteld worden.

De meest voorkomende activiteiten zijn deze van de diepfunderingswerker:

 • dagelijkse veiligheid en toepassen van het principe van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse);

 • uitvoeren en/of begeleiden van hijsoperaties;

 • uitvoeren van eenvoudige slijp-, las- en brandwerken;

 • controleren van de uitvoering van het diepfunderingselement:

 о storten en verwerken van beton;

 о plaatsen van wapening.

 • controle van leveringen op de werf;

 • visueel inspecteren van hulpmaterieel en uitrustingsmaterieel.

En deze specifiek voor de machinist diepfunderingsmachines:

 • op- en afbouw van een diepfunderingsmachine conform de instructies van de machine constructeur;

 • nazicht, controle en onderhoud van een diepfunderingsmachine;

 • bedienen van een diepfunderingsmachine;

 • werf- en teamorganisatie;

 • rapporteren;

 • inschatten en melden van werfgebonden en machinegerelateerde risico’s;

 • communicatie en overleg met de ploeg, de opdrachtgever, werfleiders en derden;

 • werken in het buitenland.

2.4.3 Schematisch 

 
Machinist  

diepfunderingsmachines

diepfunderingswerker bouwplaatsmachinist
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3.1 Overzicht bijhorende competenties 
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1. Voorbereiding
1.1 Werkt in teamverband X X
1.2 Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk X X
1.3 Bereidt de werkzaamheden zorgvuldig voor in overleg met de leidinggevende X X

2. Veiligheid, welzijn en ergonomie
2.1 Werkt met oog voor veiligheid, welzijn en ergonomie X X

3. Hijsen
3.1 Slaat lasten aan X
3.2 Voert machinaal hijswerkzaamheden uit X X

4. Machines en technieken 
4.1 Past de veiligheids- en milieuaspecten van het werken met een  diepfunderingsmachine en hulpmaterieel toe X X
4.2 Treft de verschillende voorbereidingen voor het werken met een diepfunderingsmachine X
4.3 Laadt en lost de machines, nodig voor het diepfunderingswerken op en van een transportmiddel X X
4.4 Monteert en demonteert de diepfunderingsmachine, het hulp - en uitrustingsmaterieel X X
4.5 Voert dagelijkse controles en onderhoud van een diepfunderingsmachine, hulp - en uitrustingsmaterieel uit X X
4.6 Verplaatst het hulp- en uitrustingsmaterieel X X
4.7 Verplaatst de diepfunderingsmachine (met last) op het bouwterrein X
4.8 Bereidt werken met de diepfunderingsmachine voor X
4.9 Begeleidt bij de uitvoering van  diepfunderingswerkzaamheden X
4.10 Voert werkzaamheden uit met een diepfunderingsmachine X
4.11 Gebruikt handmaterieel  ter uitvoering van de werkzaamheden X X
4.12  Herkent, interpreteert en signaleert storingsaspecten van de diepfunderingsmachine, hulp - en 

uitrustingsmaterieel
X X

4.13 Analyseert en verhelpt machinestoringen X
4.14  Bereidt onderhoud voor en voert kleine, niet structurele reparaties uit aan de diepfunderingsmachine, het hulp 

- en uitrustingsmaterieel
X X

5. Milieu
5.1 Gebruikt grondstoffen (en opslag) duurzaam X X
5.2 Beperkt hinder bij de werkzaamheden X X

6. Kwaliteit
6.1 Borgt de kwaliteit van de uitvoering X
6.2 Controleert de leveringen  X X
6.3 Vervult administratieve taken voor de borging van de kwaliteit X

7. Snijbranden, slijpen en lassen
7.1 Snijbrandt en slijpt voor het uitvoeren van niet-structurele aanpassingen ter ondersteuning van zijn kerntaken X X
7.2 Last voor het uitvoeren van niet-structurele aanpassingen ter ondersteuning van zijn kerntaken X X

8. Materiaalverwerking
8.1 Stort beton voor diepfunderingen X
8.2 Plaatst wapening voor diepfunderingen X
8.3  Verwerkt en maakt materialen aan (met uitzondering van beton en wapening) ter uitvoering van de 

diepfunderingselementen
X

8.4 Plaatst prefabelementen voor diepfunderingen X

3. Competenties 
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3.2 Uitwerking competenties 

1. Voorbereiding 

Een vlak en voldoende draagkrachtig bouwterrein is van groot belang voor het uitvoeren van 
diepfunderingen . De conditie van het bouwterrein is direct van invloed op de stabiliteit van het in te zetten 
materieel, maar ook op de arbeidsomstandigheden van het betrokken personeel.

1.1 WERKT IN TEAMVERBAND
VAARDIGHEDEN 

• Communiceert effectief en efficiënt
• Wisselt nuttige informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
• Rapporteert aan leidinggevenden
• Werkt efficiënt samen met collega’s
• Volgt aanwijzingen van leidinggevenden op
• stelt  zich flexibel op t.o.v. collega’s en leidinggevenden (bv. bij verandering van collega’s, werkomgeving…)
• Gaat op professionele én menselijke manier om met collega’s en leidinggevenden
• Maakt gebruik van basis- en moderne communicatiemiddelen (hand- en armseinen, radio ...)
• Geeft en ontvangt feedback, allerhande

KENNIS
• Communicatietechnieken
• Vakterminologie
• Werking van communicatiemiddelen
• Hand- en armseinen in gebruik
• Bedrijfsprocedures van toepassing i.v.m. communicatie 

1.2 ORGANISEERT ZIJN WERKPLEK VEILIG EN ORDELIJK
VAARDIGHEDEN

• Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde en beschikbare ruimte
• Richt de werkplaats (ergonomisch) in
• Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
• Houdt de werkplek proper en geordend
• Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op na gebruik
• Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen volgens richtlijnen
• Vermijdt en verwijdert struikelgevaar
• Meldt onvolkomenheden van de werfomgeving, voorziene plaats of het bouwterrein

KENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken
• Signalisatievoorschriften
• (Interne) transportmiddelen 
• Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Eigenschappen van een goed terrein.

1.3 BEREIDT DE WERKZAAMHEDEN ZORGVULDIG VOOR IN OVERLEG MET DE LEIDINGGEVENDE
VAARDIGHEDEN

• Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
• Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht
• Overlegt over de voorbereiding (o.a. kranen in elkaars bereik), de uitvoering en de afwerking van de opdracht
• Vraagt en geeft meer informatie waar nodig.
• Brengt de diepfunderingsmachine, hulp- en uitrustingsmaterieel in werkpositie
• Verifieert of er zich binnen de werkzone geen ondergrondse of bovengrondse leidingen of ander hindernissen bevinden
• Organiseert en ordent de werkomgeving naar behoefte ter uitvoering van het werk.
• Schat de draagkracht van de ondergrond en het bouwterrein in en verifieert deze.
• Geeft complementaire inzichten mee met de leidinggevende

KENNIS
• Functionele vuistregels, gebaseerd op theorie, berekeningen of opgedane ervaring
• Werforganisatie (oa de risico’s horende bij het werken van meerdere kranen in elkaars bereik, werken langs spoorwegen, werken onder 

hoogspanningslijnen en in de buurt van masten, werken in de buurt van windmolens, werken in de nabijheid van omstaanders...)
• De karakteristieken en eigenschappen van de diepfunderingsmachine en het ingezette hulp- en uitrustingsmaterieel (zoals hijstabellen, 

vermogen, afmetingen, gewicht in bepaalde toestanden …) 
• Werkmethodes voor op- en afbouw van diepfunderingsmachines
• Eisen aan een terrein: horizontaal, stabiel, droog, vrij van boven- en ondergrondse leidingen en afgesloten van de omgeving.
• Preventiemaatregelen zoals tegen het omkantelen, vallen van hoogte, pletten van lichaamsdelen.
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2. Veiligheid, welzijn en ergonomie

Het uitvoeren van diepfunderingswerken is een risicovolle activiteit. Er zijn in het proces van werkzaamheden 
met diepfunderingsmachines verschillende omstandigheden te onderscheiden met daarbij horende 
specifieke risico’s.

2.1 WERKT MET OOG VOOR VEILIGHEID, WELZIJN EN ERGONOMIE
VAARDIGHEDEN

• Draagt met positieve instelling bij aan het preventiebeleid van de werkgever.
• Volgt voorgeschreven opleidingen, instructies en voorlichting.
• Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, en meldt ongevallen en incidenten volgens de interne procedures.
• Past de voorgeschreven preventiemaatregelen toe om ongevallen en incidenten te vermijden.
• Past de instructies en de voorziene beschermingsmiddelen van de werkgever toe.
• Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Gebruikt materieel, gereedschap, producten en vervoersmiddelen.
• Herkent en meldt specifieke (al dan niet bijkomende) risico’s.
• Spreekt collega’s aan op onveilig gedrag.
• Past het principe van LMRA (laatste minuut risicoanalyse) toe.
• Stelt vragen bij onduidelijkheden bij situaties, instructies, preventiemaatregelen, en/of gebruik van producten.
• Herkent gevaarlijke en niet gevaarlijke producten.
• Raadpleegt de SDS-fiche.
• Werkt op de meest ergonomische manier.
• Past de voorschriften met betrekking tot orde, netheid en hygiëne toe.
• Gebruikt de rede van het gezond verstand voor en tijdens een taak.
• Gebruikt waarschuwingstoestellen voor de meting van bodem- en luchtverontreiniging
• Gebruikt waarschuwingstoestellen voor de borging van het welzijn (zuurstofmeting, CO meting …)

KENNIS 
• De bedrijfseigen procedures, preventiemaatregelen en instructies
• Gebruiksvoorschriften van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Gebruiksvoorschriften van materieel, gereedschap, producten en vervoersmiddelen
• Gevaren en beschermingsmaatregelen bij materieel, gereedschap en producten in gebruik
• Bestaan van SDS-fiches van producten.
• LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)
• Projectgebonden risico’s en maatregelen.
• Basisveiligheid in de bouw
• (Veiligheids)pictogrammen
• Het gebruik van waarschuwingstoestellen ij het gebruik van metingen
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3. Hijsen

Bij het uitvoeren van funderingen hoort ook het werken met hef- en hijswerktuigen tot een dagelijkse 
activiteit. Een goede inschatting en kennis van de risico’s horend bij het hijsen is heel belangrijk.

3.1 SLAAT LASTEN AAN 
VAARDIGHEDEN

• Bepaalt het juiste aanslagmaterieel voor de te hijsen last.
• Slaat de te hijsen lasten zelf correct aan.
• Evalueert en beoordeelt een koppeling van de last aan de machine
• Zekert de last tegen loskomen of vallen.
• Gebruikt enkel gekeurd  en onbeschadigd aanslagmaterieel.
• Gebruikt aanslagmaterieel correct, voor wat het bedoeld is.
• Begeleidt de last waar nodig.
• Communiceert effectief en efficiënt met de machinist.
• Toetst de windkracht af tegen de wettelijke en bedrijfseigen regels over stoppen met hijsen of het nemen van maatregelen.
• Neemt de nodigde maatregelen om een last veilig te hijsen en/of te verplaatsen.
• Neemt maatregelen opdat niemand onder de last kan komen.
• Schat het gewicht in van een last

KENNIS
• De gevaren bij het werken met een hijswerktuig.
• Aanslaan van lasten voor het uitvoeren van diepfunderingselementen.
• Wettelijke en bedrijfseigen regels i.v.m. maximale windsnelheden, maatregelen, keuring van aanslagmaterieel e.d.
• De eigenschappen en afkeurvoorwaarden van aanslagmaterieel in gebruik
• De eigenschappen en wettelijke eisen van de kabels, haken, lieren… van het hijswerktuig.
• De basiswetgeving rond hijsen van lasten
• Gangbare en afgesproken tekens en communicatie voor hijsen
• Vuistregels voor de krachtwerking in het aanslagmaterieel aanslagmaterieel (aanslagfactoren, gebruikscoëfficiënten)
• Het soortelijke gewicht van de belangrijkste materialen
• Berekeningen van het gewicht van funderingselementen (vierkante prefabbetonpaal, stalen buis, wapeningskorven, profielen) volgens 

eenvoudige rekentechnieken en/of tabellen

3.2 VOERT MACHINAAL HIJSWERKZAAMHEDEN UIT
VAARDIGHEDEN

• Evalueert en beoordeelt een koppeling van de last aan de machine.
• Gaat na of het te gebruiken aanslagmaterieel gekeurd is.
• Kent of raadpleegt de lastentabel van de machine met oog op het niet overschrijden van het hijsvermogen van de machine.
• Vraagt om correcte begeleiding van de last wanneer nodig.
• Communiceert effectief en efficiënt met de rigger
• Toetst de windkracht af tegen de wettelijke en bedrijfseigen regels over stoppen met hijsen of het nemen van maatregelen.
• Neemt de nodigde maatregelen om een last veilig te hijsen en/of te verplaatsen.

KENNIS
• De gevaren bij het werken met een hijswerktuig.
• Betekenis en gebruik van de lastentabel van het hijswerktuig.
• Veiligheidsuitrustingen van het hijswerktuig en hun functie (last- en momentbegrenzers, eindeloopbeveiliging…)
• Aanslaan van lasten voor het uitvoeren van diepfunderingselementen.
• Wettelijke en bedrijfseigen regels i.v.m. maximale windsnelheden, maatregelen, keuring van aanslagmaterieel, gebruik van manbakken, 

gebruik van harnassen en gordels ... .
• De eigenschappen en afkeurvoorwaarden van aanslagmaterieel in gebruik.
• De eigenschappen van de kabels (reeptrek), haken, lieren (liercapaciteit), inscheringen… van het hijswerktuig.
• Gangbare en afgesproken tekens en communicatie voor hijsen.
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4. Machines en technieken

Voor het dagelijks gebruik, onderhoud en het monteren en demonteren van de diepfunderingsmachine zijn 
de instructieboeken van de desbetreffende machine maatgevend. De aanwijzingen die hierin vermeld staan 
dienen te allen tijde opgevolgd te worden, tenzij er aanvullende of alternatieve instructies zijn opgesteld door 
het bedrijf. 

4.1 PAST DE VEILIGHEIDS- EN MILIEUASPECTEN VAN HET WERKEN MET EEN 
DIEPFUNDERINGSMACHINE, HULP- EN UITRUSTINGSMATERIEEL TOE

VAARDIGHEDEN
• Gebruikt de correcte naamgeving voor de onderdelen van de diepfunderingsmachine
• Past veiligheidsmaatregelen toe bij het werken met en aan een diepfunderingsmachine en hulpmaterieel
• Laat de diepfunderingsmachine achter volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier
• Past preventieve maatregelen toe om val- en beknellingsrisico’s  te beperken
• Past preventieve maatregelen toe om risico’s van blootstelling aan geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen te beperken
• Past preventieve maatregelen toe om de risico’s van elektrische, pneumatische en vloeistofleidingen  te beperken
• Past preventieve maatregelen toe om instortingsgevaar in de omgeving te vermijden
• Past preventieve maatregelen toe om de stabiliteit van de machine en de ondergrond te behouden
• Past preventieve maatregelen toe om de stabiliteit van de machine bij het werken op water te behouden
• Gebruikt de juiste producten voor onderhoud en werken met de diepfunderingsmachine
• Spoort en vangt eventuele (olie-) lekken op

KENNIS
• De functies van de verschillende onderdelen van de diepfunderingsmachine de veiligheidseisen van de diepfunderingsmachine, veilige 

werkbelasting en aanslagmaterieel
• De veiligheidssystemen van de diepfunderingsmachine
• Het milieubewust werken met diepfunderingsmachines
• De voorwaarden waaraan een diepfunderingsmachine moet voldoen voor, tijdens en na het beëindigen van de werkzaamheden
• Val- en beknellinggevaren en preventieve maatregelen
• Blootstellingrisico’s van gevaarlijke stoffen, trillingen, geluid en preventieve maatregelen
• De risico’s van elektrische kabels en hydraulische, pneumatische en vloeistofleidingen
• Instortingsgevaar van de omgeving en preventieve maatregelen
• De stabiliteit van de diepfunderingsmachine, van de ondergrond en de daarbij behorende preventieve maatregelen
• De stabiliteit van de diepfunderingsmachine bij het werken op water en de daarbij behorende preventieve maatregelen
• Smeer- en onderhoudsproducten

4.2 TREFT DE VERSCHILLENDE VOORBEREIDINGEN VOOR HET WERKEN MET EEN 
DIEPFUNDERINGSMACHINE 

VAARDIGHEDEN
• Neemt actief deel aan start-werk-vergaderingen, toolboxen en overleg.
• Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
• Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
• Vraagt en geeft meer informatie waar nodig.
• Signaleert onvolkomenheden aan de hiërarchische lijn.
• Brengt de diepfunderingsmachine in werkpositie, met de juiste uitrusting
• Verifieert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, hoogspanningskabels of andere boven- of ondergrondse hindernissen 

bevinden
• Organiseert en ordent de werfomgeving naar behoefte ter uitvoering van het werk.
• Houdt rekening met de afgesproken planning en uitvoeringsvolgorde.
• Schat de draagkracht van de ondergrond en het bouwterrein in en verifieert deze.
• Geeft complementaire inzichten mee met de leidinggevende.
• Toetst de voorgestelde werkmethode aan de veiligheids- en milieuaspecten en past de werkmethode aan indien nodig.
• Voert een (interne) opstellingskeuring uit
• Controleert de hijsmiddelen op de veiligheidseisen
• Visuele controle van de toestand van de machine, onderdelen en toebehoren

KENNIS
• Alle uitvoeringsaspecten aan het werkdossier
• Plan van aanpak, werkplan (method statement) en de daarvoor opgestelde veiligheids- en kwaliteitseisen
• Organisatietechnieken
• Geschiedenis en opbouw van het bouwterrein.
• Voorwaarden voor uitvoering van het werk gesteld aan de opdrachtgever.
• Afspraken gemaakt met de opdrachtgever voor wat betreft terrein, planning, uitvoeringsvolgorde ...
• Kennis van de voorbereidingen op de werkplek  die getroffen moeten worden voorafgaand aan het werken met een 

diepfunderingsmachine
• Kennis van de voorschriften voor het uitvoeren van werkzaamheden met een diepfunderingsmachine (instructieboek)
• Kennis van een opstellingskeuring 
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4.3 LAADT EN LOST DE MACHINES, NODIG VOOR DIEPFUNDERINGSWERKEN, OP EN VAN EEN 
TRANSPORTMIDDEL

VAARDIGHEDEN
• Maakt een diepfunderingsinstallatie klaar voor transport
• Laadt de diepfunderingsinstallatie op het geschikt transportmiddel
• Lost de diepfunderingsinstallatie van het geschikt transportmiddel
• Geeft tekens en houdt oogcontact

KENNIS
• De technieken om de diepfunderingsinstallatie te laden en te lossen
• Het ingezette transportmiddel en de bijhorende risico’s (kantelgevaar, stabiliteit, rijschotten, stempels...)
• De universele hand- en armseinen

4.4 MONTEERT EN DEMONTEERT DE DIEPFUNDERINGSMACHINE, HET HULP-  
EN UITRUSTINGSMATERIEEL

VAARDIGHEDEN
• Monteert en demonteert de diepfunderingsmachine en het uitrustingsmaterieel op een veilige manier volgens instructies
• Volgt de uitvoeringsvolgorde
• Stemt de werkwijze af op de omgeving (risico’s)

KENNIS
• De montage en demontage voorschriften van de fabrikant/leverancier (instructieboek)
• De omgevingsrisico’s (hoogspanningslijnen, werkruimte...)

4.5 VOERT DAGELIJKSE CONTROLES EN ONDERHOUD VAN EEN DIEPFUNDERINGSMACHINE, 
HULP- EN UITRUSTINGSMATERIEEL UIT

VAARDIGHEDEN
• Controleert visueel de diepfunderingsmachine voor ingebruikname
• Kent de inbreuken op het periodiek keuringsverslag.
• Signaleert defecten of tekortkomingen
• Voert dagelijks onderhoud uit(kuisen, smeren, filters, olie, hydrauliek,…)
• Voert kleine herstellingen uit bij vastgestelde tekortkomingen
• Meldt slijtages of de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud

KENNIS
• Start- en stopprocedures
• De stand van elementen als motoroliepeil, oliepeil van hydraulische kringloop, koelvloeistofpeil, rupsspanning, brandstofpeil, luchtfilter … 

voor normale werking.
• Slijtageverschijnselen van onderdelen
• Technieken, producten en materieel gebruikt bij klein onderhoud
• Preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij verontreiniging door tanken of lekken
• Technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
• Normale werkingstoestand van de machine
• Wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is
• Onderdelen van de machine, de bedienings- en besturingsmechanismen (hendels, pedalen, instrumenten) en hun respectievelijke functies

4.6 VERPLAATST HET HULP- EN UITRUSTINGSMATERIEEL
VAARDIGHEDEN

• Verplaatst het materieel in afspraak met de andere teamleden of in opdracht van de machinist diepfunderingsmachines
• Kiest hiervoor de meest geschikte middelen
• Verplaatst het materieel op de meest economische manier met respect voor mens, machine en werkomgeving

KENNIS
• Ondergrond van de werf
• De inplanting van de funderingselementen
• Het hulpmaterieel en uitrustingsmaterieel
• Aanslagmaterieel, technieken om lasten aan te slaan 
• De seingeving omtrent uitwijzen van lasten

4.7 VERPLAATST DE DIEPFUNDERINGSMACHINE (MET LAST) OP HET BOUWTERREIN
VAARDIGHEDEN

• Maakt de diepfunderingsmachine rijklaar
• Verplaatst een diepfunderingsmachine  op het bouwterrein
• Houdt de last onder controle (tgv slingerbeweging)
• Voert de uitvoeringsplannen zo uit zodat zo weinig mogelijk verplaatsingen moeten gebeuren op het bouwterrein (optimale werkvolgorde)

KENNIS
• Het verplaatsen van diepfunderingsmachines (instructieboek)
• De (risico’s) van de ondergrond van het bouwterrein
• De minimale voorwaarden voor werfpistes en werkplatformen
• Het bewegen van een (hangende) last
• Uitvoeringsplannen (of interpretatie) en werfcirculatieplannen
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4.8 BEREIDT WERKEN MET DE DIEPFUNDERINGSMACHINE VOOR
VAARDIGHEDEN

• Controleert de diepfunderingsmachine en het hulpmaterieel (aanwezigheid en volledigheid van hieraan gebonden documenten)
• Controleert persoonsgebonden documenten
• Volgt instructies, (interne) procedures en wettelijk voorschriften
• Houdt rekening met risico’s zoals weersinvloeden, de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, het ver-

plaatsen van het materieel op de werkplek en de eisen van de opdrachtgever
• Kiest op basis van uitvoeringsplannen de meest geschikte hulp- of uitrustingsstukken van de diepfunderingsmachine en het te gebruiken 

aanslagmaterieel, 
• Controleert nauwgezet en kritisch het uitzetwerk van de landmeter of projectverantwoordelijke
• Leest, interpreteert en past de  uitvoeringsplannen toe
• Raadpleegt gebruikershandleidingen waar nodig
• Communiceert in een op de werf toepasselijke taal

KENNIS
• De werking van diepfunderingsmachines
• Funderingselementen
• Funderingstechnieken
• Aanslagmaterieel
• De instructies, procedures en wettelijke voorschriften
• Controlemethodes voor uitzetwerk

4.9 BEGELEIDT BIJ DE UITVOERING VAN DIEPFUNDERINGSWERKZAAMHEDEN
VAARDIGHEDEN

• Zet de info die werd gegeven tijdens een briefing om in concrete acties noodzakelijk om de diepfunderingswerken zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen

• Assisteert bij een probleemoplossing bij de uitvoering van de werken
• Helpt mee bij het uitvoeren van diepfunderingswerken

KENNIS
• Het te gebruiken materieel en de volgorde waarin deze toegepast worden
• De gevaren die er zijn en in welke zones zich deze bevinden, op de werf en specifiek, in de nabijheid van de machine 
• De kwaliteitseisen die gesteld worden aan de diepfunderingselementen
• De veiligheidsvoorschriften van de werf en deze van het eigen bedrijf

4.10 VOERT WERKZAAMHEDEN UIT MET EEN DIEPFUNDERINGSMACHINE
VAARDIGHEDEN

• Bedient een diepfunderingsmachine voor het uitvoeren van diepfunderingen volgens de instructies
• Beheerst de manipulaties (op- en aftoppen, last op een juiste plaats zetten, manoeuvreren ...) met een diepfunderingsmachine en is op de 

hoogte van de begrippen m.b.t. stabiliteit
• Interpreteert de parameters van het bedieningsscherm op de diepfunderingsmachine correct.
• Neemt de juiste maatregelen bij onverwachte omstandigheden bij het uitvoeren van werkzaamheden met een diepfunderingsmachine
• Laat de diepfunderingsmachine na de werkzaamheden dagelijks op de voorgeschreven wijze achter op de werkvloer

KENNIS
• De verschillende soorten en kenmerken van diepfunderingsmachines 
• De functie en de werking van de hoofdonderdelen van de diepfunderingsmachine
• Het uitrustingsmaterieel voor diepfunderingsmachines en hun toepassing
• De verschillende diepfunderingstechnieken en hun toepassing
• Zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot uitvoeringsplannen en de administratieve verplichtingen
• De kwaliteitseisen gesteld aan het uit te voeren werk
• De voorwaarden, eigen aan machine, techniek of werkplek om de diepfunderingsmachine achter te laten conform de voorwaarden
• De begrippen: kantellijn, zwaartepuntbepaling, stabiliteitsmoment, kantelmoment, stabiliteitscoëfficiënt

4.11 GEBRUIKT HANDMATERIEEL TER UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAARDIGHEDEN

• Voert werken uit met het ter beschikking gesteld hulpmaterieel die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van diepfunderingswerken 
• Respecteert de veiligheids- , gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

KENNIS
• Gebruik van handmaterieel om de werkzaamheden efficiënt te laten verlopen 
• Veiligheidsvoorschriften voor het handmaterieel  
• Onderhoudsvoorschriften voor et handmaterieel 
• Ergonomisch gebruik van et handmaterieel
• Gebruiksvoorschriften
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4.12 HERKENT, INTERPRETEERT EN SIGNALEERT ONDERHOUDS- EN STORINGSASPECTEN VAN  
DE DIEPFUNDERINGSMACHINE, HET HULP- EN UITRUSTINGSMATERIEELMATERIEEL

VAARDIGHEDEN
• Herkent storingen aan een diepfunderingsmachine en neemt maatregelen
• Omschrijft de storingen aan een diepfunderingsmachine ter herkenning  en verwoordt in relatie hiermee hoe gehandeld moet worden 
• Bepaalt waarom sommige zaken niet of slecht werken en gebruikt hiervoor verschillende technieken (metingen van drukken, spanning 

…)
• Signaleert  bevattelijk de storingen en onderhoudsmeldingen aan de technisch verantwoordelijke van het bedrijf

KENNIS
• De storingen aan diepfunderingsmachines en de (technische) oplossingen hiervoor
• De werkingsprincipes van zijn machine en de welke kanalen hij moet gebruiken om zijn problemen te melden
• Onderdelen en technologie van de machine

4.13 ANALYSEERT EN VERHELPT MACHINESTORINGEN 
VAARDIGHEDEN

• Een storing analyseren, de uiteindelijke oorzaak ervan bepalen en de gepaste maatregelen nemen
• de meest voorkomende storingen oplossen en/of herstellen aan de diverse systemen van de machine met behulp van het gepaste 

gereedschap 
KENNIS

• De bouw en structuur van de machine, de verschillende systemen in de machine (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch …) en de werking 
van de motor

• Storingen die regelmatig voorkomen aan de machines 
• De veiligheids- en milieuvoorschriften omtrent het werken aan de machine

4.14 BEREIDT ONDERHOUD VOOR EN VOERT HERSTELLING UIT AAN DE 
DIEPFUNDERINGSMACHINE EN HET HULPMATERIEEL

VAARDIGHEDEN
• Beschrijft hoe het groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de diepfunderingsmachine volgens het onderhoudsboekje (bv. op basis van 

het aantal draaiuren)
• Bereidt het onderhoud voor en assisteert waar nodig
• Voert kleine, niet-structurele herstelling uit aan de diepfunderingsmachine en het hulpmaterieel, steeds in overleg met de projectverant-

woordelijke en/of technisch verantwoordelijke van het bedrijf of de fabrikant/leverancier
KENNIS

• Het onderhoudsschema van de diepfunderingsmachine (aantal draaiuren, wat dient te gebeuren, te vervangen onderdelen...)
• Welke reparaties uitgevoerd mogen worden na raadpleging van de betrokken personen
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5. Milieu

Aandacht hebben voor het milieu – in zijn ruimste zin- is de uitdaging van ieder diepfunderingsbedrijf en zijn 
werknemers.

5.1 GEBRUIKT GRONDSTOFFEN (EN OPSLAG) DUURZAAM 
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
• Gebruikt machines en handmaterieel  efficiënt
• Voorkomt verkwisting.

KENNIS
• Geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
• Machines en handmaterieel 
• Gebruiksaanwijzing van de producten
• Opslagvoorwaarden van de gebruikte grondstoffen

5.2 BEPERKT HINDER BIJ DE WERKZAAMHEDEN
VAARDIGHEDEN

• Beperkt overlast en milieuhinder voor omgeving, omwonenden, medecontractanten en opdrachtgever
• Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor de omgeving
• Beperkt trillingen zoals op voorhand besproken en in de mate van het mogelijke.

KENNIS
• Informatie over milieuhinder
• Regelgeving en instructies hieromtrent
• Methodes om milieuschade en overlast te  beperken.
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6. Kwaliteit

Zorg dragen voor een goede kwalitatieve uitvoering is essentieel voor iedere diepfundeerder. Zijn werk vormt 
namelijk –letterlijk zelf - de basis voor het uiteindelijke bouwproject.

6.1 BORGT DE KWALITEIT VAN DE UITVOERING
VAARDIGHEDEN

• Kwalitatief uitvoeren van diepfunderingselement conform bedrijfsinterne regels
• Invoeren van controlemomenten om de kwaliteit tijdens de uitvoering te checken.
• Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
• Neemt stalen van materialen tijdens de uitvoering van de werken (beton, bentoniet …)

KENNIS
• Gebruik van de hard- en software op de machine
• De uitvoeringsprocedures van de verschillende diepfunderingstechnieken
• Bedrijfsinterne regels

6.2 CONTROLEERT DE LEVERINGEN 
VAARDIGHEDEN

• ontvangt leveringen van verbruiksmaterialen 
• controleert of de leveringsbon overeenstemt met de bestelling ( specificaties op de plannen, werfinfodocumenten ... ) 

KENNIS
• Leveringsbonnen.
• Overdracht van gegevens d.m.v. werfinformatie of –vergaderingen
• Bestellingen 

6.3 VERVULT ADMINISTRATIEVE TAKEN VOOR DE BORGING VAN DE KWALITEIT
VAARDIGHEDEN

• Vult dagverslagen en andere administratieve documenten in ten behoeve van de uitvoering van de diepfunderingen
• Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten
• Verzamelt en bezorgt de nodige gebruikte documenten en leveringsbonnen terug aan de werfleider
• Verzekert de bewaring van de gegenereerde uitvoeringsparameters

KENNIS
• Interne documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en instructieboeken
• Toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
• Reglementering inzake speciale controles door externe diensten voor technische controle (EDTC) 
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7. Snijbranden, slijpen en lassen

Snijbranden, slijpen en lassen zijn basis -activiteiten van de diepfundeerder

7.1 SNIJBRANDT EN SLIJPT VOOR HET UITVOEREN VAN NIET-STRUCTURELE AANPASSINGEN 
TER ONDERSTEUNING VAN ZIJN KERNTAKEN

VAARDIGHEDEN
• Vraagt lokale veiligheidsprocedures op
• Stelt in en bedient de snijbrander of slijpmachine
• Beheerst  de snijbrander of slijpmachine veilig in moeilijke situaties
• Houdt rekening met de instructies betreffende de afmetingen
• Voert snijbrand- en slijpwerken veilig uit
• Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen ...)

KENNIS
• De gebruikte apparatuur en handmaterieel
• De verschillende soorten gassen, nodig voor het snijbranden en hun kenmerken en opslagrichtlijnen 
• Instellingen voor de gebruikte apparatuur en handmaterieel
• Thermische snijbrandtechnieken 
• De nodige PBM’s bij de snijbrand- en slijpwerkzaamheden
• De risico’s van het snijbranden en slijpen voor mens en omgeving

7.2 LAST VOOR HET UITVOEREN VAN NIET-STRUCTURELE AANPASSINGEN TER 
ONDERSTEUNING VAN ZIJN KERNTAKEN

VAARDIGHEDEN
• Maakt de massakabel vast op of bij het laswerkwerkstuk
• Stelt de parameters op de laspost of gasflessen in op de waarden die de lasmethodebeschrijving vermeldt
• Bepaalt welke parameters bijgeregeld moeten worden
• Regelt parameters bij indien nodig
• Beheerst de lengte van de vlam of vlamboog en de uitsteeklengte
• Realiseert een lasverbinding met doorlas op holle profielen met of zonder beschermgas, in horizontale en verticale posities en posities 

onder een willekeurige hoek
• Houdt de elektrode of de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de pijpverbinding 

overal volledig en gelijkmatig is doorgelast
• Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft

KENNIS
• Lasparameters bij autogeen, halfautomaat, TIG en elektrode
• Het instellen en bedienen van lasapparatuur (autogeen, halfautomaat, TIG en elektrode)
• Autogeen lassen
• Halfautomaat (massieve en gevulde draad)lasprocédé
• Het basisch beklede elektrode lasprocédé
• Het TIG lasprocédé en beschermgassen
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8. Materiaalverwerking

Voor de goede en kwalitatieve uitvoering van diepfunderingen zijn aangeleverde of aangemaakte materialen 
nodig. De verwerking dient met de nodige zorg gebeuren om de uiteindelijke kwaliteit te kunnen borgen.

8.1 STORT BETON VOOR DIEPFUNDERINGEN
VAARDIGHEDEN

• Controleert de geplaatste wapening
• Bereidt de komst van een betonmixer of -pomp op de werf voor
• Geeft instructies aan de bedieners van de betonmixer of -pomp
• Stort of pompt het beton
• Verzekert voldoende betondruk tijdens het betonneren
• Voorkomt het verplaatsen van de wapening tijdens het betonstorten

KENNIS
• Basis betontechnologie (de verwerkingstijd, toepassing zijnde betonspecificatie, de invloed van toeslagstoffen …)
• Effect van de stortsnelheid  bij het uitvoeren van funderingselementen
• Invloed van de weersomstandigheden op het vers beton
• Betonneringstechnieken

8.2 PLAATST WAPENING VOOR DIEPFUNDERINGEN
VAARDIGHEDEN

• Verwijdert onzuiverheden van de wapening
• Plaatst wapening volgens het wapeningsplan
• Volgt een hijsplan voor het plaatsen van de wapening
• Gebruikt positioneringsmaterieel en afstandshouders om de wapening of profiel op de juiste plaats te houden

KENNIS 
• Wapeningsplannen
• Gebruik van positioneringsmaterieel en afstandshouders
• Types van wapening

8.3 VERWERKT EN MAAKT MATERIALEN AAN (MET UITZONDERING VAN BETON EN WAPENING) 
TER UITVOERING VAN DE DIEPFUNDERINGSELEMENTEN

VAARDIGHEDEN
• Maakt grout (cement en water) en bentoniet aan volgens instructies
• Verpompt grout en bentoniet naar de gewenste plaats volgens de uitvoeringsrichtlijnen 

KENNIS
• Samenstelling van grout en bentoniet
• De meng- en pompinstallatie
• In te zetten hulpmaterieel

8.4 PLAATST PREFABELEMENTEN VOOR DIEPFUNDERINGEN
VAARDIGHEDEN

• Hijst de prefabelementen 
• Plaatst  prefabelementen volgens uitvoeringsplan
• Gebruikt het geschikte uitrustingsmaterieel voor het plaatsen
• Past de uitvoeringsmethodiek aan ifv de omstandigheden
• Geeft instructies aan de diepfunderingswerker

KENNIS
• De verschillende hijsmethodes voor de prefabelementen
• Verschillende prefabelementen voor diepfunderingen
• Uitrustingsmaterieel voor het plaatsen van prefabelementen
• Uitvoeringstechnieken 
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