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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.

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.

Joeri Haex 
Voorzitter Building on People

Voorwoord 

De beroepscompetentieprofi elen zijn tot stand gekomen 
dankzij de bijdrage van de volgende organisaties :
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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 / een cluster van beroepen 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 
bijbehorende competenties. 

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 softskills (attitudes). 

De competenties in dit Beroeps Competentie Profiel dienen als basis om later kwalificaties, leerdoelstellingen, 
eind- en toetstermen te formuleren

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”).
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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. Softskills

Soft skills (attitudes) is een ander woord voor gedragsmatige vaardigheden of sleutelvaardigheden. Het zijn de 
eerder zachte vaardigheden zoals bv sociale vaardigheden die je inzet in interactie met anderen, het goed in 
een team functioneren. 

Ook meer persoonsgerichte vaardigheden zoals flexibel en stressbestendig zijn, behoren tot de soft skills. Het 
zijn skills die je niet kan onderbrengen bij specifieke kennis of vaardigheden. 

Deze soft skills zijn een aanvulling op hard skills of technische competenties.

De lijst bestaat uit 26 softskills in 5 clusters , een selectie van de meest voorkomende softskills wordt visueel 
weergegeven bij de beroepen, waarbij de mate van belangrijkheid wordt getoond t.o.v. elkaar 

PERSOONS-
GEBONDEN 
GEDRAG

INTERACTIEF 
GEDRAG

INFORMATIE- 
VERWERKEND
GEDRAG

PROBLEEM- 
OPLOSSEND
GEDRAG

ORGANISEREND 
EN 
LEIDINGGEVEND 
GEDRAG

1. Betrouwbaarheid

2. Flexibiliteit

3. Stressbestendig-
heid

4. Verantwoordelijk-
heid

5. Zelfstandigheid

6. Zorgvuldigheid

1. Communiceren

2. Overtuigen

3. Assertiviteit

4. Inleving

5. Samenwerken

6. Diversiteit

1. Creativiteit

2. Analyseren

3. Mediawijsheid

4. Kritisch denken

5. Zelfontwikkeling

1. Beslissen

2. Commercieel 
inzicht

3. Digitaal denken

4. Initiatief

5. Klantgerichtheid

6. Resultaatgericht-
heid

1. Coachen

2. Plannen en  
organiseren

3. Richting geven
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SOFTSKILLS VERKLARING
1. Analyseren Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.

2. Assertiviteit Respectvol opkomen voor je eigen mening.

3. Beslissen Een standpunt innemen en actie ondernemen.

4. Betrouwbaarheid Algemeen aanvaarde normen volgen.

5. Coachen Anderen stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

6. Commercieel inzicht De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.

7. Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk, mondeling, of met signalen overbrengen.

8. Creativiteit Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, processen en structuren.

9. Digitaal denken Problemen oplossen met behulp van denk- en werkwijzen uit de informatica.

10. Diversiteit Omgaan met mensen met een verschillende achtergrond.

11. Flexibiliteit Gedrag of werkwijze gemakkelijk aanpassen aan veranderende situaties en verschillende 
personen.

12. Initiatief Kansen zien en uit eigen beweging acties ondernemen.

13. Inleving Aandacht hebben voor gevoelens en behoeften van anderen en er gepast op reageren.

14. Klantgerichtheid Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.

15. Kritisch denken Meningen en hun gevolgen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria.

16. Mediawijsheid Veilig, slim en kritisch inzetten van media om deel te nemen aan de samenleving.

17. Overtuigen Anderen overtuigen dat jouw mening, visie of aanpak de juiste is.

18. Plannen en organi-
seren

Doelen en prioriteiten bepalen en aangeven hoe ze te bereiken.

19. Resultaatgerichtheid Doelgericht handelen.

20. Richting geven Aansturen en motiveren van medewerkers om doelstellingen te behalen.

21. Samenwerken Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

22. Stressbestendigheid Efficiënt blijven functioneren onder sterke druk, in moeilijke situaties of bij tegenslag.

23. Verantwoordelijkheid 
nemen

Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.

24. Zelfontwikkeling Acties ondernemen om je functioneren te verbeteren.

25. Zelfstandigheid Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

26. Zorgvuldigheid Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
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2.1. Definitie 

We hanteren in dit beroepscompetentieprofiel de term “dakwerkberoepen” voor een hele cluster aan 
beroepen: dakafdichter, dakdekker, restauratievakman dakwerken, monteur metalen gevel- en dakelementen 
en daktimmerman.

Tot de dakwerkberoepen behoren dus de geschoolde arbeiders die een gedeelte van de dakwerkzaamheden 
van een gebouw voor hun rekening nemen. Het actieterrein strekt zich uit van nieuwbouw tot renovatie of 
restauratie en het verbouwen van bestaande daken.

2.2. Beroepsdomein

De beroepswerkzaamheden bestaan uit:

 • Isoleren en afdichten van platte daken en/of licht hellende daken, teneinde gebouwen wind- en waterdicht te 
maken.

 • Uitvoeren van dakbedekkingen en bekledingen van gevels van gebouwen met metalen platen en deze 
onderhouden en herstelen, teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

 • Uitvoeren van dakbedekkingen en bekledingen van gevels van gebouwen met leien, pannen … en deze 
onderhouden en herstelen, teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

 • Conserveren en restaureren van dakwerk voor historische gebouwen teneinde deze in zijn oorspronkelijke 
staat te herstellen.

 • Bewerken en vergaren van onderdelen voor daktimmerwerk.

 • Plaatsen en isoleren van zowel traditionele als repetitieve daktimmerelementen.

 • Bevestigen en aansluiten van daktimmerelementen aan de ruwbouw en het renoveren van daktimmerwerk.

2.3. Beroepsindeling

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

 • dakafdichter;

 • dakdekker:

 о dakdekker metalen dakbedekking;

 о dakdekker niet-metalen dakbedeking;

 • restauratievakman dakwerken;

 • monteur metalen gevel- en dakelementen;

 • daktimmerman

 о vervaardiger daktimmerelementen

 о plaatser dakconstructies.

Deze (deel)beroepen hebben veel gemeenschappelijke competenties, al zijn er uiteraard ook duidelijke 
verschillen (dakafdichters richten zich in de eerste plaats op platte daken, dakdekkers richten zich op het 
uitvoeren van de dakbedekking van hellende daken).

2. De dakwerkberoepen (m/v/x)
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2.4. Schematisch 

Restauratievakman dakwerken

Dakafdichter

Dakdekker Monteur  
metalen gevel-  

en dakelementen

Daktimmerman

Metalen 
dakbedekking

Niet-metalen 
dakbedekking

Vervaardiger 
daktimmerelementen

Plaatser  
dakconstructies

Medewerker dakwerken
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3.1. Medewerker dakwerken

3.1.1. Definitie medewerker dakwerken

De medewerker dakwerken voert volgens instructies dakwerken uit en helpt bij de inrichting van de 
bouwplaats, de uitvoering van het onderdak, de organisatie van materiaal en materieel, plaatsing van pannen, 
de afdichting van daktoebehoren, enz. teneinde de dakwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

3.1.2. Activiteiten van een medewerker dakwerken

De medewerker dakwerken staat de verschillende dakwerkers bouw (dakafdichter en dakdekker) bij in de 
uitvoering van hun taken. Hij helpt mee aan de inrichting van de bouwplaats, de uitvoering van het onderdak, 
de organisatie van materiaal en materieel, plaatsing van pannen, de afdichting van daktoebehoren, enz.

Hij is in staat de basistechnieken binnen de dakwerken (leggen onderdak, aanbrengen dakafdichtingen, 
plaatsen niet metale dakbedekking) uit te voeren. Zijn takenpakket omvat aldus een veelheid van activiteiten, 
wat met zich meebrengt dat de medewerker dakwerken in verschillende fasen van de dakwerken ingezet kan 
worden.

De medewerker dakwerken is een onmisbare schakel in het bouwproces die de problemen van logistieke aard 
in de verschillende fasen van het bouwproces dient aan te pakken.

Bovendien assisteert de medewerker dakwerken bij de uitvoering van de werkzaamheden van de dakdichter 
en dakdekker.

3.1.3. Overzicht bijbehorende competenties van de medewerker dakwerken

OVERZICHT COMPETENTIES Medewerker 
dakwerken

1. Werkt in teamverband X
2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn X
3. Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk X
4. Werkt op hoogte X
5. Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder X
6. Gebruikt machines en gereedschappen X
7. Houdt werkadministratie bij X
8. Voert de werkzaamheden uit volgens planning en instructies X
9. Organiseert het materiaal en materieel X
10. Slaat lasten aan X
11. Helpt bij het leggen van een onderdak X
12. Helpt bij het verwijderen van dakelementen X
13. Treft voorbereidingen voor dakafdichtingen (bitumineus, akoestisch, groendaken) X
14. Helpt bij het aanbrengen van primer of hechtvernis X
15. Helpt bij het plaatsen van lucht- en/of dampschermen X
16. Helpt bij het plaatsen van isolatiematerialen X
17. Helpt bij het aanbrengen van afdichtingslagen X
18. Helpt bij het afdichten van daktoebehoren X
19. Helpt bij het afdichten van opkanten en dakranden X
20. Treft voorbereidingen voor de dakbedekking met dakpannen, leien ...  X
21. Helpt bij het plaatsen van niet-metalen dakbedekking X
22. Helpt met het afwerken van de dakbedekking X
23. Helpt bij het vervaardigen en aanbrengen van hemelwaterafvoer X

3. Competenties
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3.1.4. Uitwerking competenties medewerker ruwbouw 

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 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
• Past de regels rond energieprestaties van gebouwen toe volgens instructies
• Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
• 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
• Past veiligheids- en milieuvoorschriften toe
• Beperkt stofemissie
• Gebruikt (stof )zuigapparatuur
• Meldt problemen aan de verantwoordelijke

BASISKENNIS
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Basisprincipes van EPB

KENNIS
• Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
• (Veiligheids)pictogrammen
• 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, ...), 

elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
• Ergonomische hef- en tiltechnieken
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest)
• Elektrisch, pneumatisch en handgereedschap

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 waarschuwingsborden 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 STROMEN DUURZAAM EN BEPERKT GELUIDSHINDER
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
• Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
• Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

KENNIS
• Geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie

6. 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

7. HOUDT WERKADMINISTRATIE BIJ
VAARDIGHEDEN

• Houdt planning en werkdocumenten bij
BASISKENNIS

• Werkdocumenten, tekeningen en plannen

8. VOERT DE WERKZAAMHEDEN UIT VOLGENS PLANNING EN INSTRUCTIES
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
• Past de uitvoeringsfase toe
• Voert de werken uit volgens planning of instructie en werkvolgorde
• Gebruikt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van activiteit
• Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)

BASISKENNIS
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Functionele berekeningen
• Materialen, gereedschappen en machines

9. ORGANISEERT HET MATERIAAL EN HET MATERIEEL
VAARDIGHEDEN

• Houdt voorraden bij en vult aan
• Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor de bescherming ervan

BASISKENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken

10. SLAAT LASTEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
• Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
• Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last

KENNIS
• Technieken voor bevestigen, heffen en aanslaan van lasten
• Keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
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11. HELPT BIJ HET LEGGEN VAN EEN ONDERDAK
VAARDIGHEDEN

• helpt bij het aanbrengen van het onderdak conform de normen en technische instructies van de fabrikant
BASISKENNIS

• Types en opbouw van platte daken
• Types en opbouw van hellende daken
• Technieken voor het plaatsen van een bebording
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

dakbedekking

12. HELPT BIJ HET VERWIJDEREN VAN DAKELEMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Verwijdert oude of slechte dakafdichting
• Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
• Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
• Helpt met het beschermen van de dakstructuur tegen weersomstandigheden tijdens de werkzaamheden

BASISKENNIS
• Types en opbouw van platte daken
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie 
• Types en opbouw van hellende daken
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

dakbedekking

13. TREFT VOORBEREIDINGEN VOOR DAKAFDICHTINGEN (BITUMINEUS, AKOESTISCH, 
GROENDAKEN)

VAARDIGHEDEN
• Reinigt het dakoppervlak of de draagvloer met geschikt gereedschap
• Gebruikt daksnij- en /of dakschraapmachine bij renovatie
• Breekt dakranden en kraallatten af bij renovatie
• Neemt daktoebehoren en hemelwaterafvoeren die vernieuwd of verbeterd moeten worden weg
• Gebruikt stof- en waterzuigers
• Verwijdert plooien en blazen
• Maakt vochtige zones droog
• Voert materiaal en materieel aan
• Gebruikt aangepaste PBM’s en CBM’s (doodgewicht anker, levenslijn ...)

BASISKENNIS
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• (Interne) transportmiddelen
• Laad- en zekeringstechnieken
• Etikettering en productidentificatie
• Types en opbouw van platte daken
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

14. HELPT BIJ HET AANBRENGEN VAN PRIMER OF HECHTVERNIS
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de plaatsingsvoorschriften
• Maakt onderscheid tussen verschillende soorten primers
• Brengt hechtvernis gelijkmatig aan op een gereinigde ondergrond met een rol, borstel, trekker, spuit- of sproeimachine

BASISKENNIS
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende primers (volgens fabrikant, ATG’s)
• Wisselwerking tussen primers en andere producten
• Ontploffingsrisico bij gebruik van primers

15. HELPT BIJ HET PLAATSEN VAN LUCHT- EN/OF DAMPSCHERMEN
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
• Helpt bij het luchtdicht uitvoeren van doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen ...)
• Helpt bij het maken van luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw

BASISKENNIS
• Bouwknopen
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen



14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - DAKWERKBEROEPEN

16. HELPT BIJ HET PLAATSEN VAN ISOLATIEMATERIALEN
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Maakt onderscheid tussen verschillende types isolatie
• Respecteert de plaatsingsregels en de materiaalkeuze van de fabrikant
• Leest een legplan en onderscheidt de verschillende zones
• Snijdt het isolatiemateriaal op maat
• Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
• Gebruikt controle- en meetgereedschap 

BASISKENNIS
• Brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
• Bouwknopen
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie

17. HELPT BIJ HET AANBRENGEN VAN AFDICHTINGSLAGEN
VAARDIGHEDEN

• Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond
• Vermijdt kruisnaden en tegennaden
• Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant
• Plaatst afdichtingslagen losliggend op de ondergrond
• Plaatst zelfklevende afdichtingslagen
• Bevestigt afdichtingslagen mechanisch met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bepaald bevestigingsschema
• Brengt een kimfixatie aan
• Verbindt zelfklevende overlappingen
• Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast
• Brengt een lichte schutlaag aan met leischilfers, verflaag of metaalfolie
• Behandelt bij eenlaagse afdichtingssystemen de naadverbinding afzonderlijk en met bijkomende zorg

BASISKENNIS
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende afdichtingsmaterialen (volgens fabrikant, ATG’s)
• Invloed van temperatuursomstandigheden bij zelfklevende lagen
• Nodige hoeveelheid en kleefkracht van lijm volgens de specifieke dakzone
• Verschillen tussen een lichte schutlaag (UV-bestendig, brandbestendig, beloopbaar) en een zware schutlaag (bescherming tegen wind ...) 

in gebruik en toepassingsmogelijkheden
• Verschillende uitvoeringstechnieken van naadverbindingen
• Functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren ...)

18. HELPT BIJ HET AFDICHTEN VAN DAKTOEBEHOREN
VAARDIGHEDEN

• Houdt rekening met de compatibiliteit van verschillende materialen
• Dicht dakgoten af
• Brengt daktoebehoren als tapbuizen, spuwers, regenwaterslikkers, verluchting, koepels, schouwen ... aan en bevestigt deze
• Dicht af met synthetische technieken
• Dicht af met vloeibare afdichtingslagen

BASISKENNIS
• Compatibiliteit van vloeibare afdichtingsmaterialen met andere types afdichtingen
• Functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren ...)

19. HELPT BIJ HET AFDICHTEN VAN OPKANTEN EN DAKRANDEN
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de technische richtlijnen
• Smeert opkanten in met vernis
• Dicht opkant af met mechanische bevestiging of kleefmethode
• Werkt de dakrand af met profielen, muurkappen, dekstenen...

BASISKENNIS
• Factoren die de afdichting van opstanden beïnvloeden
• Welk type opstand op welke wijze dient afgewerkt te worden
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20. TREFT VOORBEREIDINGEN VOOR DE DAKBEDEKKING MET DAKPANNEN, LEIEN ...
VAARDIGHEDEN

• Brengt tengel- en pan- of leilatten aan
• Brengt ruitersteunen en ruiter aan
• Brengt dakvoetprofiel aan
• Maakt breedteverdeling
• Neemt de juiste overlappingen in acht

BASISKENNIS
• Vakterminologie
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• Types en opbouw van hellende daken

21. HELPT BIJ HET PLAATSEN VAN NIET-METALEN DAKBEDEKKING
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en verankert pannen
• Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste  spijker- of haaksysteem
• Voert overlappingen correct uit
• Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
• Plaatst veiligheidshaken

BASISKENNIS
• Types en opbouw van leien daken
• Invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de pannen of leien
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

pannen en leien
• Lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
• Uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking)
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Technieken om het daktimmerwerk te versterken

22. HELPT MET HET AFWERKEN VAN DE DAKBEDEKKING
VAARDIGHEDEN

• Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
• Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires

BASISKENNIS
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

afwerkingsmaterialen

23. HELPT BIJ HET VERVAARDIGEN EN AANBRENGEN VAN HEMELWATERAFVOER
VAARDIGHEDEN

• Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
• Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
• Sluit de leidingen water- en geurdicht af
• Plaatst en bevestigt de verbindingselementen
• Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
• Verzekert de hellingsgraad

BASISKENNIS
• Systemen van waterafvoer op en van het dak
• Eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van hemelwaterafvoer
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
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3.2. Dakwerker bouw

3.2.1. Definitie van een dakwerker bouw 

Een dakwerker bouw is een geschoolde arbeider die een gedeelte van de dakwerkzaamheden van een 
gebouw voor zijn rekening neemt. Het actieterrein strekt zich uit van nieuwbouw tot renovatie of restauratie 
en het verbouwen van bestaande daken.

3.2.2. Activiteiten van een dakwerker bouw

Afhankelijk van de specialisatie zullen de activiteiten en competenties van de dakwerker bouw verschillend 
zijn voor:

 • dakafdichter;

 • dakdekker:

 о dakdekker metalen dakbedekking;

 о dakdekker niet-metalen dakbedekking;

 • restauratievakman dakwerken;

 • monteur metalen gevel- en dakelementen;

 • daktimmerman:

 о vervaardiger daktimmerelementen

 о plaatser dakconstructies.

Dakafdichter

De dakafdichter staat in voor het zelfstandig klaarzetten van het nodige materiaal, het aanbrengen van 
waterdichte bekledingen (vloeibare en soepele membranen ) en het afdichten van daktoebehoren (tapbuizen, 
schouwen, verluchtingen, opstanden voor koepels en lichtstraten, sokkels ...) op bouwwerken. Het gaat vooral 
om het plaatsen van een waterdicht systeem (afdichtingswerk) op een ondergrond.

Dit houdt in dat de dakafdichter ook het plaatsen van dampschermen, isolatie en scheidingslagen tot zijn 
activiteiten dient te rekenen.

We kunnen de volgende stappen onderscheiden bij het afdichten van een dak:

 • controleren en voorbereiden van de dakvloer met het oog op de afdichting van het dak;

 • op maat brengen en plaatsen van isolatie, scheidingslagen en dampschermen;

 • op maat brengen, plaatsen en bevestigen van de te verwerken materialen;

 • afdichten van dakranden, dakwaterafvoeropeningen en dakdoorbrekingen;

 • aanbrengen van een schutlaag en van reflecterende lagen.
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Dakdekker

De dakdekker dakbedekking voert dakbedekkingen en bekledingen van gevels uit en onderhoudt en herstelt 
deze teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken. Dit zowel met metalen platen (dakdekker metalen 
dakbedekking) als leien, pannnen ... (dakdekker niet-metalen daken).

Vooraleer hij het dak dicht legt, brengt hij, desgevallend, eerst isolatiematerialen, het onderdak, 
ondersteuningen, lucht- en dampscherm, beschermfolies … aan. Dat alles betekent dat hij een heel 
veelzijdig vakman moet zijn, die met verschillende materialen zoals hout, koper, zink, lood, kunststof en 
beschermingsproducten moet kunnen omgaan.

Een dakdekker brengt ook de afvoer van regenwater (goten, afvoerpijpen), rookgasafvoeren, dakramen, 
doorvoeringen, hun afdichtingen en andere “daktoebehoren” aan. Het plaatsen van zonnepanelen en 
-collectoren behoort ook tot de beroepsactiviteiten van de dakdekker.

Hij werkt niet alleen in nieuwbouw, maar ook in renovatiewerken waarbij de daken eerst volledig of 
gedeeltelijk worden gedemonteerd en waarna dan herstellingswerken worden uitgevoerd.

Er zijn enkele speciale dakbedekkingstechnieken zoals leistenen dakbedekking, Cherbain of Cornu, die door 
hun specifieke kenmerken zeldzaam en vaak regionaal zijn, evenals loodbewerking. 

Restauratievakman dakwerken

In deze specialisatie van de (nieuwbouw)dakdekker, van wie hij de basiskennis en –vaardigheden moet 
beheersen, is een restauratievakman dakbedekking een veelzijdig vakman.

Hij is eveneens in staat om de vorm van de dakbedekking te harmoniseren met die van het gebouw, beheerst 
de uitlijning en de plaatsingstechnieken eigen aan elk dakbedekkingsmateriaal en specifieke werkstukken 
zoals (toren)spitsen, apsissen, torens en enkele decoratieve stukken te maken. De dakdekker houdt rekening 
met de luchtdichting van het gebouw in zijn geheel. Vooraleer hij de dakbedekkingswerken aanvat, verzekert 
hij zich van de stabiliteit en de veiligheid van de werkomgeving. Hij treft eveneens al voorzieningen voor 
lichtkoepels, voor rookgasafvoeren of voor de hemelwaterafvoer. Hij plaatst zinken en andere afdichtingen en 
brengt isolatiematerialen, beschermfolies … aan. 

Net als de (nieuwbouw)dakdekker werkt de restauratievakman met verschillende materialen, zoals:

 • hout voor het ondersteunen van de bedekking (dakbeschot, panlatten … );

 • de eigenlijke dekmaterialen (leien, gebakken pannen, shingles … );

 • metalen zoals zink of verzinkte platen, koper, lood … ;

 • krammen, haken en nagels voor het verrichten van vastzettingen;

 • cement, pleister, kalk, zand …voor het aansluiten of inwerken;

 • beschermingsproducten.

Daarenboven werkt de restauratiedakdekker per definitie in een bestaande historische omgeving. 
Hierdoor zijn de werken minder voorspelbaar dan bij nieuwbouw. Ook moet hij vaker bijzondere 
beschermingsmaatregelen treffen om schade aan het gebouw (en zijn interieur) te voorkomen.

Bij het verwijderen van oude dakbedekkingen wordt bijzondere aandacht gevraagd voor hun 
recupereerbaarheid. Verder ziet de restauratiedekker zich vaker geconfronteerd met complexe of 
geornamenteerde dakvormen (torenspitsen, gebogen vormen ... ) en met minder courante vormen, 
afmetingen of dekkingswijzen van de materialen. Tot slot moet hij de hedendaagse kwaliteitseisen die aan 
dakbedekkingen gesteld worden soms verzoenen met een bestaande toestand of gewenste eindvorm die 
hierop niet voorzien zijn (bv. bij het aanbrengen van isolatie).
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Monteur metalen gevel- en dakelementen

De taak van de monteur metalen gevel- en dakelementen is voornamelijk het plaatsen van de metalen 
dak- en gevelelementen in residentiële en industriële toepassingen en de voorbereiding hiervan.  Meestal 
bevestigt hij de metalen elementen op metalen constructies. In een minderheid van de gevallen bevestigt hij 
ze op bestaande muren of op een dak. In dat geval verwijdert hij eventueel oude dakbedekking en zaagt en 
bevestigt hij houten latten en metalen regelprofielen.

Hij staat in voor de eigenlijke montage van isolatiemateriaal, metalen platen of sandwichpanelen op gevel 
en dak, dit volgens de verschillende mogelijke montagesystemen- en technieken. Ten slotte past de monteur 
de gevel- en dakelementen aan de constructie aan: hij maakt  openingen voor ramen, dakvensters,  deuren, 
roosters en doorgangen en/of past een wand aan volgens de dakhelling.

Na de bevestiging  van de platen werkt hij ze af en bevestigt de afwerkingsprofielen.

Gevelelementen zijn uitwendige delen of platen die worden aangesloten op de dragende constructie van 
een gebouw.  De gevel- en dakelementen zijn onder te verdelen in enerzijds de platen en anderzijds de 
afwerkingsprofielen zoals hoekaansluitingen, dorpels, windveren, dakranden... .

Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de verschillende plaatsystemen:

 • Enkelvoudige systemen die met één plaat worden gemonteerd.

 • Dubbelwandige systemen, waarbij binnendozen, isolatie en buitenplaten samen worden bevestigd. Wanneer 
men het over daken heeft, gebruikt men vaak de term ‘steeldeck’ voor het onderdak.

 • Sandwichpanelen (platen waarin reeds isolatie is in verwerkt). Hiervoor moeten geen binnendozen 
gemonteerd worden.

 • Systemen ‘met staande naad’, waarbij bovenop binnenplaten of binnendozen aluminium felsprofielen worden 
bevestigd. Dit systeem kan zowel enkelwandig als dubbelwandig worden gebruikt.

Daktimmerman

De daktimmerman vervaardigt, monteert, vervangt, herstelt en/of verstevigt zelfstandig dak-gebinten. Hij 
werkt meestal met pneumatische en elektrische handgereedschappen en maakt indien nodig gebruik van 
de basis houtbewerkingsmachines. Daarnaast staat hij in voor het opmeten, uitzetten, maken, monteren en 
plaatsen van de dakconstructies in nieuwbouw, renovaties en restauraties van woningen en bedrijfspanden. 

Het daktimmerwerk gebeurt na de voltooiing van de vloerplaten en gevels. Het kan daarbij gaan om 
verschillende dakvormen: platte daken, hellende daken (zadeldak, zaagdak, wolfsdak, mansardedak, tentdak of 
schilddak), samengestelde daken, dakkapellen ...

De werkzaamheden eindigen wanneer de daktimmerman de gehele dakconstructie heeft samengesteld, 
gemonteerd, opgebouwd, het product heeft afgewerkt en gecontroleerd. 
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3.2.3. Overzicht bijhorende competenties van de dakwerker bouw
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1. Werkt in teamverband X X X X X X X

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

3. Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk X X X X X X X

4. Werkt op hoogte X X X X X X X

5. Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder X X X X X X X

6. Gebruikt machines en gereedschappen X X X X X X X

7. Houdt werkadministratie bij X X X X X X X

8. Plant de eigen werkzaamheden X X X X X X X

9. Beheert het materiaal en materieel X X X X X X X

10. Slaat lasten aan X X X X X X

11. Maakt een diagnose van de staat van het plat dak X

12. Legt het onderdak bij een plat dak X

13. Verwijdert dakelementen bij plat dak X

14. Bereidt dakafdichtingen voor (bitumineus, synthetisch, groendaken) X

15. Brengt primer of hechtvernis aan X

16. Plaats lucht- en/of dampscherm bij plat dak X X

17.  Plaatst isolatiematerialen bij plat dak (thermisch, akoestisch, brandwerend ...) X X

18. Brengt bitumineuze afdichtingslagen aan X

19. Dicht daktoebehoren af bij bitumineuze afdichting X

20. Dicht opkanten en dakranden af bij bitumineuze afdichting X

21.  Vervaardigt en brengt een hemelwaterafvoer aan bij bitumineuze afdichting X

22. Brent synthetische afdichtingslagen aan X

23. Dicht daktoebehoren af bij synthetische afdichting X

24. Dicht opkanten en dakranden af bij synthetische afdichting X

25.  Vervaardigt en brengt een hemelwaterafvoer aan bij synthetische afdichting X

26. Plaatst afdichting voor groendaken X

27. Bereidt het plat dak in samenspraak met de installateur zonnepanelen voor 
op de montage van zonnepanelen en -collectoren

X

28. Maakt een diagnose van de staat van het hellend dak X X X

29. Verwijdert dakelementen bij hellend dak X X X



20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL - DAKWERKBEROEPEN
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30.  Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, 
brandwerend ...)

X X X X X

31. Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak X X X X X

32. Legt het onderdak bij hellend dak X X X

33. Voorbereiden van dakbedekking met dakpannen, leien ... X X

34. Plaatst pannen X X

35. Plaatst leien X X

36. Plaatst platen en stroken X X

37. Plaatst prefabelementen X X

38. Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen X X X

39. Werkt de dakbedekking af X X X

40. Brengt dakgoten aan bij hellend dak en bevestigt deze X X X

41.  Vervaardigt bij hellend dak een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het 
rioleringssysteem

X X X

42.  Bereidt het hellend dak in samenspraak met de installateur zonnepanelen 
voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren

X X X

43. Bereidt plaatsing van metalen, dakbedekking en gevelbekleding voor X X X

44. Plaatst, bevestigt en verbindt metalen dakbedekking en gevelbekleding X X

45. Bereidt de montage van metalen gevel- en dakelementen voor X

46. Monteert metalen gevel- en dakelementen X

47. Bereidt de dakrestauratiewerkzaamheden voor X

48. Vermijdt schade aan te behouden elementen en bouwdelen op de werf X

49. Demonteert en recupereert grondstoffen X

50. Restaureert of voert onderhoud uit aan daken X

51. Verniewt of brengt isolatie en lucht-en/of dampscherm aan X

52. Restaureert traditionele dakbedekkingen (leien, pannen, hout of metaal) X

53. Restaureert rieten dakbedekkingen X

54. Restaureert metalen dakonderdelen X

55. Maakt de dakaansluitingen met het gerestaureerde dak X

56. Restaureert de hemelwaterafvoerelementen X

57. Restaureert de aansluitingen en afdichtingen X

58. Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor X
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59.  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, 
tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen ...)

X

60.  Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, 
aftekenen, paren ...)

X

61.  Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de 
(houtbewerkings)machines

X

62. Stelt (houtbewerkings)machines in en om X

63. Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines X

64. Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines X

65. Vergaart onderdelen van dakconstructies X

66.  Behandelt oppervlakken van daktimmerelementen (verduurzamen, 
beschermen ...)

X

67. Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines X

68.  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op 
de werf )

X X

69.  Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en 
bereidt de plaatsing voor

X

70. Zet onderdelen van daktimmerwerk uit X

71. Vervaardigt daktimmerelementen op de werf X

72. Plaatst daktimmerelementen X

73. Renoveert daktimmerwerk X

74. Werkt de daktimmerelementen af X X
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3.2.4. Uitwerking competenties dakwerker bouw

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 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
• Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
• 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
• BIM-toepassingen (Building Information Modeling)

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
• 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 STROMEN DUURZAAM EN BEPERKT GELUIDSHINDER
VAARDIGHEDEN

• Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
• Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
• Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

KENNIS
• Geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie

6. 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

7. HOUDT WERKADMINISTRATIE BIJ
VAARDIGHEDEN

• Houdt planning en werkdocumenten bij
KENNIS

• Werkdocumenten, tekeningen en plannen

8. 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

BASISKENNIS
• BIM-toepassingen ( Building Information Modeling) 

KENNIS
• Functionele berekeningen
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Materialen, gereedschappen en machines

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

BASISKENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken
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10. SLAAT LASTEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
• Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
• Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
• Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

KENNIS
• Technieken voor bevestigen, heffen en aanslaan van lasten
• Keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
• Tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines

11. MAAKT EEN DIAGNOSE VAN DE STAAT VAN HET PLAT DAK
VAARDIGHEDEN

• Identificeert het type dakopbouw
• Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
• Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
• Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
• Beoordeelt de staat van de dakbedekking
• Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
• Beoordeelt de toegankelijkheid

BASISKENNIS
• Bouwfysica

KENNIS
• Functionele berekeningen (oppervlakte ...)
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Types en opbouw van platte daken 

12. LEGT HET ONDERDAK BIJ EEN PLAT DAK
VAARDIGHEDEN

• Brengt het onderdak conform de normen en technische instructies van de fabrikant aan
KENNIS

• Types en opbouw van platte daken 

13. VERWIJDERT DAKELEMENTEN BIJ PLAT DAK
VAARDIGHEDEN

• Verwijdert oude of slechte dakafdichting
• Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
• Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
• Identificeert de elementen die speciale tussenkomst vereisen
• Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

KENNIS
• Types en opbouw van platte daken
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie 

14. BEREIDT DAKAFDICHTINGEN VOOR (BITUMINEUS, SYNTHETISCH, GROENDAKEN)
VAARDIGHEDEN

• Reinigt het dakoppervlak of de draagvloer met geschikt gereedschap
• Gebruikt daksnij- en /of dakschraapmachine bij renovatie
• Breekt dakranden en kraallatten af bij renovatie
• Neemt daktoebehoren en hemelwaterafvoeren die vernieuwd of verbeterd moeten worden weg
• Gebruikt stof- en waterzuigers
• Verwijdert plooien en blazen
• Maakt vochtige zones droog
• Corrigeert zo nodig de helling van de draagvloer bij een renovatie
• Voert materiaal en materieel aan
• Ordent materiaal (dakrollen ...) oordeelkundig en houdt daarbij rekening met het draagvermogen van draagvloer en isolatiemateriaal
• Gebruikt aangepaste PBM’s en CBM’s (doodgewicht anker, levenslijn ...) 

KENNIS
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• (Interne) transportmiddelen
• Laad- en zekeringstechnieken
• Etikettering en productidentificatie
• Types en opbouw van platte daken
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
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15. BRENGT PRIMERS OF HECHTVERNIS AAN
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de plaatsingsvoorschriften
• Maakt onderscheid tussen verschillende soorten primers
• Brengt hechtvernis gelijkmatig aan op een gereinigde ondergrond met een rol, borstel, trekker, spuit- of sproeimachine
• Past de arbeidsomstandigheden aan bij risico op ontploffing 

KENNIS
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende primers (volgens fabrikant, ATG’s)
• Wisselwerking tussen primers en andere producten
• Ontploffingsrisico bij gebruik van primers 

16. PLAATST LUCHT- EN/OF DAMPSCHERM BIJ PLAT DAK
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Maakt onderscheid tussen verschillende types dampschermen
• Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
• Rolt de rollen uit zonder plooien
• Houdt rekening met de door de fabrikant voorgeschreven overlappingen
• Snijdt het materiaal op maat
• Plaatst een dampscherm losliggend of kleeft het op de ondergrond
• Voert doorbrekingen en integratie van elementen (lichtkoepels, installatiekanalen ...) luchtdicht uit
• Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
• Hecht overlappingen volgens de voorschriften (met kleef- of lasmethode, afhankelijk van het gebruikte materiaal)

KENNIS
• Bouwknopen
• Types en opbouw van platte daken
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende types dampschermen (volgens fabrikant, ATG’s )
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen 

17. PLAATST ISOLATIEMATERIALEN BIJ PLAT DAK (THERMISCH, AKOESTISCH, BRANDWEREND 
...)

VAARDIGHEDEN
• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Maakt onderscheid tussen verschillende types isolatie
• Respecteert de plaatsingsregels en de materiaalkeuze van de fabrikant
• Leest een legplan en onderscheidt de verschillende zones (hoek-, midden-, randzone ...)
• Snijdt het isolatiemateriaal op maat
• Vermijdt dat isolatie vochtig wordt bij aanbrenging of bij stockage
• Gebruikt de aangepaste bevestigingstechniek voor de isolatie
• Plaatst isolatie losliggend volgens voorschriften
• Plaatst isolatie gekleefd met bitumen
• Plaats isolatie gekleefd met koudlijm of synthetische lijm
• Schroeft verschillende types isolatie op verschillende ondergronden
• Bevestigt losliggende isolatie met bevestigingsplaatjes op de ondergrond
• Vermijdt doorboringen met de isolatieschil 

BASISKENNIS
• Brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen

KENNIS
• Bouwknopen
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Types en opbouw van platte daken
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de gebruikte isolatie en lijm (volgens fabrikant, ATG’s)
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18. BRENGT BITUMINEUZE AFDICHTINGENSLAGEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond
• Vermijdt tegennaden
• Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant
• Plaatst bitumineuze afdichtingslagen losliggend op de ondergrond
• Plaatst zelfklevende bitumineuze afdichtingslagen
• Gebruikt branders, gasflessen en blustoestellen op een correcte en veilige manier
• Plaatst bitumineuze afdichtingslagen en last deze met een brander
• Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen met lijm door deze op koudlijm te kleven
• Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen mechanisch met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bepaald bevestigingsschema
• Brengt een kimfixatie aan
• Verbindt zelfklevende overlappingen
• Dicht de naden van overlappingen af met hete lucht, een brander, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips
• Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast
• Brengt een lichte schutlaag aan met leischilfers, verflaag of metaalfolie
• Behandelt bij eenlaagse afdichtingssystemen de naadverbinding afzonderlijk en met bijkomende zorg
• Voert uitzettingsvoegen uit 

KENNIS
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende bitumineuze afdichtingsmaterialen (volgens fabrikant, ATG’s)
• Veiligheidsvoorschriften inzake gebruik van branders, gasflessen
• Types blustoestellen in functie van de gebruikte materialen
• Invloed van temperatuursomstandigheden bij zelfklevende lagen
• Nodige hoeveelheid en kleefkracht van lijm volgens de specifieke dakzone
• Verschillen tussen een lichte schutlaag (UV-bestendig, brandbestendig, beloopbaar) en een zware schutlaag (bescherming tegen wind ...) 

in gebruik en toepassingsmogelijkheden
• Verschillende uitvoeringstechnieken van naadverbindingen
• Compatibiliteit van vloeibare afdichtingsmaterialen met andere types afdichtingen
• Functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren ...)
• Types uitzettingsvoegen
• Eigenschappen en voorschriften van de fabrikant bij verschillende uitzettingsvoegen 

19. DICHT DAKTOEBEHOREN AF BIJ BITUMINEUZE AFDICHTING
VAARDIGHEDEN

• Houdt rekening met de compatibiliteit van verschillende materialen
• Dicht dakgoten af
• Brengt daktoebehoren als tapbuizen, spuwers, regenwaterslikkers, verluchting, koepels, schouwen ... aan en bevestigt deze
• Dicht af met vloeibare afdichtingslagen
• Brengt een bekledingslaag aan door middel van insmeren met bitumenpasta en vlamlassen
• Vermijdt doorboringen bij de plaatsing van accessoires
• Herstelt zo nodig de integriteit van de isolatieschil 

KENNIS
• Compatibiliteit van vloeibare afdichtingsmaterialen met andere types afdichtingen
• Functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren ...) 

20. DICHT OPKANTEN EN DAKRANDEN AF BIJ BITUMINEUZE AFDICHTING
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de technische richtlijnen
• Smeert opkanten in met bitumineus vernis
• Dicht opkant af met mechanische bevestiging, las- of kleefmethode
• Bepaalt of bijkomende mechanische bevestiging noodzakelijk is
• Werkt de dakrand af met profielen, muurkappen, dekstenen...

KENNIS
• Factoren die de afdichting van opstanden beïnvloeden
• Welk type opstand op welke wijze dient afgewerkt te worden

21. VERVAARDIGT EN BRENGT EEN HEMELWATERAFVOER AAN BIJ BITUMINEUZE AFDICHTING
VAARDIGHEDEN

• Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
• Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
• Sluit de leidingen water- en geurdicht af
• Plaatst en bevestigt de verbindingselementen 

KENNIS
• Systemen van waterafvoer op en van het dak 
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22. BRENGT SYNTHETISCHE AFDICHTINGSLAGEN AAN
VAARDIGHEDEN

• Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond
• Vermijdt kruisnaden en tegennaden
• Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant
• Plaatst afdichtingslagen losliggend, met een ballast
• Plaatst afdichtingslagen gekleefd op koudlijm
• Plaatst zelfklevende afdichtingslagen
• Plaatst afdichtingslagen mechanisch, met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bevestigingsschema
• Brengt een kimfixatie aan
• Plaatst vloeistoflassen
• Dicht de naden van de overlappingen af met hete lucht, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips
• Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast
• Brengt een lichte schutlaag aan met een verflaag
• Voert uitzettingsvoegen uit 

KENNIS
• Verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie.
• Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende synthetische afdichtingsmaterialen (volgens fabrikant, ATG’s)
• Invloed van temperatuursomstandigheden bij zelfklevende lagen
• Nodige hoeveelheid en kleefkracht van lijm volgens de specifieke dakzone
• Verschillen tussen een lichte schutlaag (UV-bestendig, brandbestendig, beloopbaar) en een zware schutlaag (bescherming tegen wind ...) 

in gebruik en toepassingsmogelijkheden
• Verschillende uitvoeringstechnieken van naadverbindingen
• Types uitzettingsvoegen
• Eigenschappen en voorschriften van de fabrikant bij verschillende uitzettingsvoegen

23. DICHT DAKTOEBEHOREN AF BIJ SYNTHETISCHE AFDICHTING 
VAARDIGHEDEN

• Houdt rekening met de compatibiliteit van verschillende materialen
• Dicht dakgoten af
• Brengt daktoebehoren als tapbuizen, spuwers, regenwaterslikkers, verluchting, koepels, schouwen ... aan en bevestigt deze
• Dicht af met synthetische technieken
• Dicht af met vloeibare afdichtingslagen
• Laat aansluiten bij pvc-daken met behulp van metaalfolie of -plaat
• Vermijdt doorboringen bij de plaatsing van accessoires
• Herstelt zo nodig de integriteit van de isolatieschil 

KENNIS
• Compatibiliteit van vloeibare afdichtingsmaterialen met andere types afdichtingen
• Functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren ...)

24. DICHT OPKANTEN EN DAKRANDEN AF BIJ SYNTHETISCHE AFDICHTING
VAARDIGHEDEN

• Respecteert de technische richtlijnen
• Smeert opkanten in met vernis
• Dicht opkant af met mechanische bevestiging, las- of kleefmethode
• Bepaalt of bijkomende mechanische bevestiging noodzakelijk is
• Werkt de dakrand af met profielen, muurkappen, dekstenen...

KENNIS
• Factoren die de afdichting van opstanden beïnvloeden
• Welk type opstand op welke wijze dient afgewerkt te worden 

25. VERVAARDIGT EN BRENGT EEN HEMELWATERAFVOER AAN BIJ SYNTHETISCHE AFDICHTING
VAARDIGHEDEN

• Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
• Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
• Sluit de leidingen water- en geurdicht af
• Plaatst en bevestigt de verbindingselementen 

KENNIS
• Systemen van waterafvoer op en van het dak

26. PLAATST AFDICHTING VOOR GROENDAKEN
VAARDIGHEDEN

• Houdt bij de keuze van de afdichting rekening met aanwezigheid of latere plaatsing van een groendak 
BASISKENNIS

• Compatibiliteit van afdichting en scheidingslagen bij groendaktoepassingen
KENNIS

• Systemen van waterafvoer op en van het dak
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
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27. BEREIDT HET PLAT DAK IN SAMENSPRAAK MET DE INSTALLATEUR ZONNEPANELEN VOOR 
OP DE MONTAGE VAN ZONNEPANELEN EN -COLLECTOREN 

VAARDIGHEDEN
• Leest en past het montageplan toe
• Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
• Versterkt indien nodig de draagvloer
• Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud ...)
• Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
• Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
• Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak
• Controleert de stevigheid van de verankeringen
• Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex

KENNIS
• Verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Montagetechnieken van zonnepanelen

28. MAAKT EEN DIAGNOSE VAN DE STAAT VAN HET HELLEND DAK
VAARDIGHEDEN

• Identificeert het type dakopbouw
• Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
• Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
• Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
• Beoordeelt de staat van de dakbedekking
• Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
• Beoordeelt de toegankelijkheid

BASISKENNIS
• Bouwfysica
• Houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout

KENNIS
• Functionele berekeningen (oppervlakte ...)
• Types en opbouw van hellende daken
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Technieken om het daktimmerwerk te versterken

29. VERWIJDERT DAKELEMENTEN BIJ HELLEND DAK 
VAARDIGHEDEN

• Verwijdert oude of slechte dakbedekking
• Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
• Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
• Identificeert, indien van toepassing, de elementen die speciale tussenkomst vereisen
• Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden 

KENNIS
• Types en opbouw van hellende daken
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

dakbedekking

30. PLAATST ISOLATIEMATERIALEN BIJ HELLEND DAK (THERMISCH, AKOESTISCH, 
BRANDWEREND ...)

VAARDIGHEDEN
• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
• Gebruikt controle- en meetgereedschap 

BASISKENNIS
• Brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen

KENNIS
• Bouwknopen
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
• Controle- en meetmethoden en –middelen (blowerdoor)
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31. PLAATST LUCHT- EN/OF DAMPSCHERM BIJ HELLEND DAK
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
• Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
• Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen ...) luchtdicht uit
• Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw 

KENNIS
• Bouwknopen
• Plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen 

32. LEGT HET ONDERDAK BIJ HELLEND DAK 
VAARDIGHEDEN

• Brengt onderdak aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant 
KENNIS

• Types en opbouw van hellende daken
• Technieken voor het plaatsen van een bebording
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

dakbedekking 

33. BEREIDT DE DAKBEDEKKING MET DAKPANNEN, LEIEN… VOOR 
VAARDIGHEDEN

• Vervaardigt en plaatst kilgoten 
• Lijnt correct uit
• Zet uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking
• Maakt lattenverdeling
• Brengt tengel- en pan- of leilatten aan
• Brengt ruitersteunen en ruiter aan
• Brengt dakvoetprofiel aan
• Maakt breedteverdeling
• Neemt de juiste overlappingen in acht 

KENNIS
• Vakterminologie
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• (Interne) transportmiddelen
• Laad- en zekeringstechnieken
• Etikettering en productidentificatie
• Types en opbouw van hellende daken
• Technieken voor het plaatsen van een bebording 

34. PLAATST PANNEN 
VAARDIGHEDEN

• Maakt mortels (kalk- en cementmortels) aan
• Plaatst en verankert pannen
• Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
• Plaatst veiligheidshaken

KENNIS
• Types en opbouw van pannendaken
• Invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de pannen
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

pannen
• Lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
• Uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Technieken om het daktimmerwerk te versterken 
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35. PLAATST LEIEN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste  spijker- of haaksysteem
• Voert overlappingen correct uit
• Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
• Plaatst veiligheidshaken 

KENNIS
• Types en opbouw van leien daken
• Invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de leien
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

leien
• Lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
• Uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking)
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Technieken om het daktimmerwerk te versterken

36. PLAATST PLATEN EN STROKEN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst platen (bijvoorbeeld golfplaten, vezelplaten, kunststofplaten en bitumen platen) en stroken en houdt daarbij de vereiste legrichting 
aan

• Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt de platen en stroken
KENNIS

• Types en opbouw van platen en stroken
• Invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de platen en stroken
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

platen en stroken
• Lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
• Uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking)
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Technieken om het daktimmerwerk te versterken

37. PLAATST PREFABELEMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Informeert zich bij de fabrikant
• Plaatst de prefabelementen volgens instructies van de fabrikant

KENNIS
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

prefabelementen 

38. VOERT AANSLUITINGEN UIT MET DIVERSE DOORVOERINGEN 
VAARDIGHEDEN

• Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
• Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken (lood, zink)
• Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
• Tekent de verdeling van de metaalstroken af
• Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
• Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben (lood, zink)
• Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, 

verluchtingselementen, dakvensters ...)
• Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit 

KENNIS
• Elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC , dakvensters ...)
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
• Gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen
• Vakterminologie
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• Technieken voor het plaatsen van een bebording
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39. WERKT DE DAKBEDEKKING AF 
VAARDIGHEDEN

• Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
• Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires ...)
• Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires 

KENNIS
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

afwerkingsmaterialen 

40. BRENGT DAKGOTEN AAN BIJ HELLEND DAK EN BEVESTIGT DEZE 
VAARDIGHEDEN

• Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
• Verzekert de hellingsgraad 

KENNIS
• Eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten en gootdetails
• Compatibiliteit van dak- en gootmaterialen 

41. VERVAARDIGT BIJ HELLEND DAK EEN HEMELWATERAFVOER EN SLUIT DEZE AAN OP HET 
RIOLERINGSSYSTEEM 

VAARDIGHEDEN
• Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
• Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
• Sluit de leidingen water- en geurdicht af
• Plaatst en bevestigt de verbindingselementen

KENNIS
• Systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
• Eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van hemelwaterafvoer 

42. BEREIDT HET HELLEND DAK IN SAMENSPRAAK MET DE INSTALLATEUR ZONNEPANELEN 
VOOR OP DE MONTAGE VAN ZONNEPANELEN EN -COLLECTOREN

VAARDIGHEDEN
• Leest en past het montageplan toe
• Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
• Versterkt het daktimmerwerk of de dakbedekking
• Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud...)
• Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
• Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
• Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak
• Controleert de stevigheid van de verankeringen
• Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex

KENNIS
• Verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
• Voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
• Montagetechnieken van zonnepanelen

43. BEREIDT PLAATSING VAN METALEN DAKBEDEKKING EN GEVELBEKLEDING VOOR 
VAARDIGHEDEN

• Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken
• Meet het dak en de gevel op rekening houdende met overlappingen
• Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
• Tekent de verdeling van de metaalstroken af

BASISKENNIS
• Houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout

KENNIS
• Vakterminologie
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
• (Interne) transportmiddelen
• Laad- en zekeringstechnieken
• Etikettering en productidentificatie
• Types en opbouw van hellende daken
• Technieken voor het plaatsen van een bebording
• Invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de metalen dakbedekkingsmaterialen
• Eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten 

metalen dakbedekking en gevelbekleding
• Lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
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44. PLAATST, BEVESTIGT EN VERBINDT METALEN DAKBEDEKKING EN GEVELBEKLEDING
VAARDIGHEDEN

• Gaat na of de ondergrond waarop de tussenlaag aangebracht wordt, voldoet
• Plaatst de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak) soepel of strak
• Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
• Plaatst en bevestigt (soldeert …) de metalen dakbedekking en gevelbekleding
• Gebruikt gepaste soldeermiddelen 
• Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
• Waakt erover dat de dakbedekking en gevelbekleding niet in aanraking komt met stoffen die het metaal kunnen beschadigen
• Voert verbindingen met staande naad uit
• Voert verbindingen met roefnaad uit

KENNIS
• Gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen voor dakbedekking gevelbekleding
• Verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen …)
• Werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen
• Daktypes en dakopbouw

45. BEREIDT DE MONTAGE VAN METALEN GEVEL- EN DAKELEMENTEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Demonteert en verwijdert bestaande gevel- en dakbedekkingen
• Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

KENNIS
• nomenclatuur van metalen dak- en gevelelementen
• functie van de onderdelen van metalen dak- en gevelelementen

46. MONTEERT METALEN GEVEL- EN DAKELEMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Lijnt het regelwerk uit
• Brengt houten latten en/of metalen regelprofielen op maat
• Plaatst houten latten en/of metalen regelprofielen
• Bevestigt binnendozen
• Monteert de buitenste platen
• Monteert sandwichpanelen
• Maakt insnijdingen en afschuiningen
• Felst platen met een staande naad

KENNIS
• Werking en het gebruik van meetinstrumenten zoals waterpas, (elektrische of digitale) laser, niveaumeter …
• Werking van en het gebruik van timmergereedschap (zaag, hamer, ..), montagegereedschap (elektrische boormachine, elektrische schroe-

vendraaier, schiethamer, plaatschaar, rivetteermachine, ..) snijgereedschap (decoupeerzaag, slijpschijf, plaatschaar , knabbelschaar, ..), de 
felsmachine en het afwerkingsgereedschap

• Gebruik, de soorten en de eigenschappen van de gebruikte materialen (verschillende types verbindings- en bevestigingsmaterialen, 
verschillende types isolatie, binnendozen, de metalen platen en sandwichpanelen, lucht- en dampschermen, lijmen en siliconen, ..) 

• Thermische eigenschappen (uitzetting, ..) van metalen plaatmaterialen
• Verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen, overlappingen ...)
• Werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen

47. BEREIDT DE DAKRESTAURATIEWERKZAAMHEDEN VOOR
VAARDIGHEDEN

• Verwerft inzicht in de bestaande structuren
• Situeert het goed in zijn historische en regionale context (voor alle profielen)
• Schat de stabiliteit in: toestand timmerwerk en hemelwaterafvoer
• Beoordeelt de materiaaltechnische toestand van de dakbedekking en hemelwaterafvoer
• Schat de vereiste hoeveelheden en aard van de materialen en materieel in
• Observeert, beschrijft, schetst of fotografeert een bestaande situatie in functie van de uitvoering van het werk
• Merkt eventuele gebreken in de oorspronkelijke constructie op
• Vraagt om advies bij mogelijk schadelijke vegetatie
• Plant de restauratiewerken en bepaalt mee de werkvolgorde (inclusief mogelijke schadelijke invloed van toekomstige werken bijvoor-

beeld ontmossing)
BASISKENNIS

• Historische dakstructuren
• Vegetatie schadelijk voor dakbedekking

KENNIS
• Hedendaagse en restauratiespecifieke materialen
• Methoden om de conditie te bepalen
• Technieken voor het opzoeken van documenten
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48. VERMIJDT SCHADE AAN TE BEHOUDEN ELEMENTEN EN BOUWDELEN OP DE WERF
VAARDIGHEDEN

• Voorziet of en hoe er schade kan ontstaan door de restauratiewerkzaamheden
• Schermt te behouden elementen en delen van het gebouw af

KENNIS 
• Materialen die men kan gebruiken om de te behouden stukken af te schermen

49. DEMONTEERT EN RECUPEREERT GRONDSTOFFEN 
VAARDIGHEDEN

• Demonteert de dakelementen met respect voor historisch materiaal
• Demonteert de dakbedekking (leien, natuursteen, dakpannen, het hout, stro, zink, koper... )
• Past veiligheidsvoorzieningen toe voor het wegnemen, laden, lossen en terugplaatsen van dakbedekking en andere elementen
• Zorgt ervoor dat materialen op gepaste manier worden opgeslagen en beschermd
• Sorteert, stockeert, ordent, nummert, schermt af en beschermt herbruikbare grondstoffen en materialen

KENNIS
• Recuperatietechnieken
• Passende werkmethodes in functie van het beoogde resultaat en met minimaal verlies van historisch materiaal
• Stutten en schoren
• Materiaaleigenschappen en bewaringsvoorwaarden van restauratiespecifieke producten
• Materiaaleigenschappen en bewaringsvoorwaarden van historische bouwelementen
• Stockeringsmethoden voor bouwmaterialen, historische bouwelementen en restauratiespecifieke producten

50. RESTAUREERT OF VOERT ONDERHOUD UIT AAN DAKEN 
VAARDIGHEDEN

• Herstelt het dakbeschot of de panlatten
• Herstelt en verstevigt schoorstenen
• Herstelt dakdoorboringen
• Herstelt hoekkepers
• Herstelt de aansluitingen op het dak
• Controleert en plaatst de bliksemafleiders
• Plaatst en controleert dierenwering (duiven, marters ...)
• Herstelt plaatselijk losgekomen bevestigingen

KENNIS
• Verstevigingstechnieken
• Technieken voor de vervanging van het hout in onderdaken

51. VERNIEUWT OF BRENGT ISOLATIE EN LUCHT-EN/OF DAMPSCHERM AAN 
VAARDIGHEDEN

• Vernieuwt of plaatst isolatie met respect voor het historisch materiaal en uitzicht (geen visuele dakverhoging)
• Brengt een lucht- en/of dampscherm aan met respect voor het historisch materiaal

BASISKENNIS
• Historische dakstructuren

KENNIS
• Pathologieën die verband houden met na-isolatie van bestaande daken
• Pathologieën die verband houden met het plaatsen van lucht- en/of dampschermen bij bestaande daken

52. RESTAUREERT TRADITIONELE DAKBEDEKKINGEN (LEIEN, PANNEN, HOUT OF METAAL)
VAARDIGHEDEN

• Past zijn werk aan het gebouw aan en houdt rekening met de vervormingen in het timmerwerk
• Respecteert kleuren, afmetingen en textuur van de oorspronkelijke materialen
• Verdeelt de materialen volgens hun mechanische en esthetische eigenschappen
• Respecteert het type plaatsing (spijker, beugel, roeflatten...)
• Respecteert de traceringen volgens de uitvoeringsnormen
• Verzekert de ventilatie van de binnenzijde van het dak (ontluchtingsgaten...)
• Plaatst de daktoebehoren: beugels, dakvlakvensters...

KENNIS
• Typologieën van materialen als leien, dakpannen...
• Technieken voor het (her)plaatsen van traditionele dakbedekkingsmaterialen
• Types daktoebehoren die aangepast zijn aan dakrestauraties (zinken roosters, geïntegreerde dakvensters, rookkanaalopeningen, schuil-

plaatsen voor uilen, vleermuizen...)
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53. RESTAUREERT RIETEN DAKBEDEKKINGEN
VAARDIGHEDEN

• Plaatst het latwerk
• Plaatst de verschillende rietlagen
• Legt het riet bij de verschillende dakvlakontmoetingen (hoekkeper, kielgoot, ..)
• Klopt het riet op
• Werkt dakramen, schoorstenen en andere doorbrekingen af
• Werkt de rand, onderdak, nok en hoekkepers af
• Brengt beschermende producten aan

KENNIS
• Materialen, eigenschappen, verwerkingsvoorschriften en bevestigingstechnieken gebruikt voor het binden van rietlagen
• Types daktoebehoren die aangepast zijn aan dakrestauraties (zinken roosters, geïntegreerde dakvensters, rookkanaalopeningen, schuil-

plaatsen voor uilen, vleermuizen...)

54. RESTAUREERT METALEN DAKONDERDELEN
VAARDIGHEDEN

• Meet te restaureren onderdelen op
• Maakt detailtekeningen en maatschetsen
• Maakt mallen
• Drijft het metaal voor het bekomen van de vereiste vorm
• Plaatst de metalen dakonderdelen

KENNIS
• Meetkundig tekenen
• Structuur van het te maken werkstuk
• Structuur van mallen
• Vormpersen, vormgieten
• Passende werkmethode bij het drijven

55. MAAKT DE DAKAANSLUITINGEN MET HET GERESTAUREERDE DAK
VAARDIGHEDEN

• Maakt de dakranden met respect voor uitsteken, steunmuren en werktekeningen
• Reproduceert de oorspronkelijke nokbedekking
• Reproduceert de oorspronkelijke hoekkepers in functie van de aansluitingshoek
• Reproduceert de oorspronkelijke kilgoten
• Voert de loodslabben uit met kalkmortel

KENNIS
• Kalkmortels
• Verstevigingstechnieken (stabiliteit)
• Technieken voor de vervanging van het hout in onderdaken

56. RESTAUREERT DE HEMELWATERAFVOERELEMENTEN 
VAARDIGHEDEN

• Controleert elektrolytische verenigbaarheden van elementen (zink, lood, koper, ijzer)
• Vervangt de elementen van de dakgoot
• Maakt de elementen van de daklijst op dezelfde wijze (sierlijsten, metalen stukken...)
• Zet de regenpijpen vast
• Vervaardigt hemelwaterafvoeren inclusief historische vormen

KENNIS
• Fenomenen van elektrolytische oxidatie
• Systemen van waterafvoer op en van het dak 
• Systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
• Eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van hemelwaterafvoer

57. RESTAUREERT DE AANSLUITINGEN EN AFDICHTINGEN 
VAARDIGHEDEN

• Bekleedt dorpels en hardstenen randplateaus met bladlood
• Drijft binnenhoeken in
• Plaatst aansluitingen in lood (voeglood, loketten, loodslabben, zinken slabben ... )

KENNIS
• Uitvoeringstechnieken en –methoden
• Passend gereedschap bij restauratie met lood
• Maatvoering, vormgeving en wanddikte bij restauratie met lood
• Benodigde grondstof bij restauratie met lood
• Smelten en gieten van lood
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58. PLANT EN BEREIDT DE EIGEN WERKZAAMHEDEN VOOR DE PRODUCTIE VOOR
VAARDIGHEDEN

• Neemt kennis van de eigen werkopdracht
• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid ...)
• Neemt de planning door
• Meet op (hoogte, breedte, diepte ...)
• Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet- en materiaalstaat op
• Stelt een zaagplan op
• Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
• Bepaalt een optimale werkvolgorde
• Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
• Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

BASISKENNIS
• Bouwfysica

KENNIS
• Informatiebronnen
• Vakterminologie
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Hout en plaatmaterialen
• Materialen en gereedschappen
• Bewerkingsmethodes
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Daktypes en -onderdelen

GRONDIGE KENNIS
• Productieproces van daktimmerwerk

59. CONTROLEERT DE VOORRAAD GRONDSTOFFEN EN MATERIALEN (BESCHIKBAARHEID, 
TEKORTEN, HOEVEELHEID, KWALITEITSAFWIJKINGEN ...)

VAARDIGHEDEN
• Houdt de voorraad bij en vult aan
• Signaleert tekorten
• Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid ...)
• Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
• Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
• Houdt rekening met de interne codering
• Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
• Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen

BASISKENNIS
• Sterkteleer

KENNIS
• Sorteerregels voor structuurhout (visuele sterktesortering ...)
• Vakterminologie
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Hout en plaatmaterialen
• Sorteerklassen, weerstandsklassen, sterkteklassen en duurzaamheidsklassen van (voorbehandeld) constructiehout en de bijhorende 

attesteringen
• Materialen en gereedschappen
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Etikettering en productidentificatie
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60. BEREIDT DE GRONDSTOFFEN VOOR OP DE WERKOPDRACHT (UITSMETTEN, OPDELEN, 
AFTEKENEN, PAREN ...)

VAARDIGHEDEN
• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Kort ruw hout af
• Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging ...)
• Tekent uit te zagen onderdelen uit
• Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
• Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
• Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens ...)
• Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af

KENNIS
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Hout en plaatmaterialen
• Materialen en gereedschappen
• Afschrijfmethodes
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Bewerkingsmethodes
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Daktypes en -onderdelen

61. SELECTEERT, CONTROLEERT, MONTEERT EN VERVANGT (SNIJ)GEREEDSCHAPPEN OP DE 
(HOUTBEWERKINGS)MACHINES

VAARDIGHEDEN
• Houdt zich aan procedures en voorschriften
• Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
• Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man ...)
• Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
• (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
• Bergt (snij)gereedschappen veilig op
• Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
• Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

KENNIS
• Hout en plaatmaterialen
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Snijgereedschappen
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Verspaningstechnologie en -technieken
• Bewerkingsmethodes
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

62. STELT (HOUTBEWERKINGS)MACHINES IN EN OM
VAARDIGHEDEN

• Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
• Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
• Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
• (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
• Maakt een proefstuk
• Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

KENNIS
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Randapparatuur
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Bewerkingsmethodes
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
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63. CONTROLEERT DE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VAN DE (HOUTBEWERKINGS)MACHINES
VAARDIGHEDEN

• Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
• Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
• Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
• Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
• Meldt problemen aan de verantwoordelijke
• Legt de werkzaamheden stil indien nodig

KENNIS
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• (Veiligheids)pictogrammen

64. BEWERKT ONDERDELEN MET (HOUTBEWERKINGS)MACHINES
VAARDIGHEDEN

• Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
• Bepaalt de te gebruiken machines
• Controleert de beveiliging voor het opstarten
• Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
• Schaaft tot ontruwde vlakken
• Zaagt op maat
• Boort gaten
• Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens ...)
• Brengt (gebogen) profileringen aan
• Maakt verbindingen
• Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
• Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
• Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
• Controleert de kwaliteit en maatvoering
• Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

KENNIS
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Randapparatuur
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Verspaningstechnologie en -technieken
• Bewerkingsmethodes
• Opspansystemen (manueel en machinaal)
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

GRONDIGE KENNIS
• Productieproces van daktimmerwerk
• Constructie- en verbindingstechnieken voor daktimmerwerk

65. VERGAART ONDERDELEN VAN DAKCONSTRUCTIES
VAARDIGHEDEN

• Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
• Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
• Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
• Past manuele en machinale opspantechnieken toe
• Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven ...)
• Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
• Stapelt en merkt voor de volgende productiefase

KENNIS
• Bouwknopen
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Materialen en gereedschappen
• Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
• Opspansystemen (manueel en machinaal)
• Montagetechnieken
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Daktypes en -onderdelen

GRONDIGE KENNIS
• Productieproces van daktimmerwerk
• Constructie- en verbindingstechnieken voor daktimmerwerk
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66. BEHANDELT OPPERVLAKKEN VAN DAKTIMMERELEMENTEN (VERDUURZAMEN, 
BESCHERMEN ...)

VAARDIGHEDEN
• Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
• Bereidt beschermings-/verduurzamingsproducten voor
• Brengt manueel en/of machinaal beschermingslagen aan
• Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte

KENNIS
• Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
• Informatiebronnen
• Hout en plaatmaterialen
• Materialen en gereedschappen
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• Beschermings- en verduurzamingsproducten voor daktimmerwerk
• Beschermings- en verduurzamingstechnieken voor daktimmerelementen
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Etikettering en productidentificatie

GRONDIGE KENNIS
• Productieproces van daktimmerwerk

67. VOERT PREVENTIEF BASISONDERHOUD UIT VAN DE (HOUTBEWERKINGS)MACHINES
VAARDIGHEDEN

• Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
• Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
• Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
• Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
• Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
• Registreert basisonderhoud

KENNIS
• Informatiebronnen
• Materialen en gereedschappen
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• (Veiligheids)pictogrammen
• Etikettering en productidentificatie

68. TRANSPORTEERT GRONDSTOFFEN, CONSTRUCTIEONDERDELEN EN MATERIALEN (INTERN, 
OP DE WERF)

VAARDIGHEDEN
• Houdt zich aan procedures en voorschriften
• Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
• Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
• Verpakt, beschermt voor transport
• Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal...)
• Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen ...)
• Transporteert op de werf of plaats van bestemming
• Past hef- en tiltechnieken toe
• Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de bouwplaatsomstandigheden
• Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

BASISKENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken

KENNIS
• Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
• (Interne) transportmiddelen
• Verpakkingstechnieken
• Laad- en zekeringstechnieken
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• (Veiligheids)pictogrammen
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69. STELT DE SITUATIE OP DE WERF IN FUNCTIE VAN DE EIGEN WERKZAAMHEDEN VAST EN 
BEREIDT DE PLAATSING VOOR

VAARDIGHEDEN
• Neemt kennis van de eigen werkopdracht
• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid ...) in functie van de eigen werkzaamheden
• Neemt de planning door
• Beoordeelt de werf in functie van de eigen werkzaamheden
• Traceert en controleert de nutsvoorzieningen ...
• Zet de bouwwerken uit
• Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
• Bepaalt een optimale werkvolgorde
• Verwijdert losse en vaste elementen
• Brengt signalisatie aan

BASISKENNIS
• Milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

KENNIS
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Materialen en gereedschappen
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• (Veiligheids)pictogrammen

70. ZET ONDERDELEN VAN DAKTIMMERWERK UIT
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Zet daktimmerelementen op ware grootte uit
• Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting

BASISKENNIS
• Bouwfysica

KENNIS
• Bouwknopen
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
• Afschrijfmethodes
• Functionele rekenvaardigheden
• Driehoeksmeetkunde
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Daktypes en -onderdelen
• Aanslag-, hijs- en hefmiddelen en -technieken

GRONDIGE KENNIS
• Schoringstechnieken voor daktimmerelementen
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71. VERVAARDIGT DAKTIMMERELEMENTEN OP DE WERF
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal opgedeeld kunnen worden (sterkte, uitzicht, houtverlies...)
• Kort de onderdelen op de juiste afmeting af
• Controleert bewerkt constructiehout visueel op sterkte
• Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
• Brengt merktekens aan op de werkstukken
• Schrijft onderdelen af

BASISKENNIS
• Opslag- en stapeltechnieken

KENNIS
• Bouwknopen
• Sorteerregels voor structuurhout (visuele sterktesortering ...)
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Sorteerklassen, weerstandsklassen, sterkteklassen en duurzaamheidsklassen van (voorbehandeld) constructiehout en de bijhorende 

attesteringen
• Materialen en gereedschappen
• Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
• Afschrijfmethodes
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Functionele rekenvaardigheden
• Driehoeksmeetkunde
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Daktypes en -onderdelen

GRONDIGE KENNIS
• Productieproces van daktimmerwerk
• Constructie- en verbindingstechnieken voor daktimmerwerk

72. PLAATST DAKTIMMERELEMENTEN
VAARDIGHEDEN

• Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
• Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. nutsvoorzieningen ...)
• Plaatst ringbalken
• Monteert en verankert houten en metalen kolommen en liggers
• Monteert dakelementen
• Verzekert de aansluiting met de ruwbouw
• Verankert en beschermt daktimmerelementen tegen wisselende weersomstandigheden tijdens de opbouw
• Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
• Controleert de kwaliteit en maatvoering
• Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke

BASISKENNIS
• Brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
• Lucht- en dampscherm

KENNIS
• Bouwknopen
• Werkdocumenten, tekeningen en plannen
• Hout en plaatmaterialen
• Materialen en gereedschappen
• Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
• Bevestigingsmiddelen voor daktimmerelementen
• Stuttingstechnieken voor daktimmerelementen
• Aansluitingstechnieken van daktimmerelementen aan de ruwbouw
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
• Daktypes en -onderdelen
• Aanslag-, hijs- en hefmiddelen en -technieken

GRONDIGE KENNIS
• Constructie- en verbindingstechnieken voor daktimmerwerk
• Schoringstechnieken voor daktimmerelementen
• Plaatsing- en bevestigingsmethodes voor daktimmerelementen
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73. RENOVEERT DAKTIMMERWERK
VAARDIGHEDEN

• Controleert de daktimmerconstructie
• Stelt de gebreken (loodstanden, hoogtepeilen, vlakheid, schade ...) vast
• Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
• Beveiligt de daktimmerconstructie (onderschoren, signalisatie ...)
• Verwijdert ongezonde delen uit de daktimmerconstructie
• Maakt een aangepast vervangstuk
• Demonteert daktimmerelementen
• Vervangt en/of verstevigt daktimmerelementen
• Herstelt het daktimmerwerk met de geschikte verbindingstechniek of stuiknaad zonder demontage van de daktimmerelementen
• Beschermt daktimmerelementen tegen aantastingen
• Controleert de kwaliteit en maatvoering
• Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

BASISKENNIS
• Bouwfysica

KENNIS
• Bouwknopen
• Hout en plaatmaterialen
• Materialen en gereedschappen
• Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
• Montagetechnieken
• Bevestigingsmiddelen voor daktimmerelementen
• Stuttingstechnieken voor daktimmerelementen
• Aansluitingstechnieken van daktimmerelementen aan de ruwbouw
• Beschermings- en verduurzamingsproducten voor daktimmerwerk
• Beschermings- en verduurzamingstechnieken voor daktimmerelementen
• Gebreken aan dakconstructies
• Renovatietechnieken voor daktimmerwerk
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
• Daktypes en -onderdelen

GRONDIGE KENNIS
• Constructie- en verbindingstechnieken voor daktimmerwerk
• Schoringstechnieken voor daktimmerelementen

74. WERKT DE DAKTIMMERELEMENTEN AF
VAARDIGHEDEN

• Werkt onvolkomenheden aan het daktimmerwerk bij
• Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
• Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

KENNIS
• Materialen en gereedschappen
• Controle- en meetmethoden en -middelen
• Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
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