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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BASISOPLEIDING PLEISTERWERKEN

PRIJS ONBEKEND

THEORIE RUWBOUWAFWERKING EN PRAKTIJK STUKADOOR

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze basisopleiding hee men de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject "Aannemer pleisterwerken" in campus
Brugge te vervolledigen.
Dit ondernemerschapstraject kan starten van zodra er 10 deelnemers zijn.

Omschrijving
Het afwerken van een woning behelst een aantal aspecten waaronder de "natte" afwerking van muren en plafond.
Een belangrijk item gedurende de opleiding is het correct lezen en interpreteren van een eenvoudig bouwplan. Na de opmeting start je met de voorbereiding van de
ondergronden. Je weet welke materialen en grondstoﬀen je hiervoor dient te gebruiken. Hierna ga je profielen plaatsen om rechte muren te pleisteren. Last but not
least ga je de aangekochte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die de basiskennis en basisvaardigheden van het pleisteren willen kennen en uitvoeren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

PROGRAMMA
Basis ruwbouwafwerking theorie [16 SESSIES]
Planlezen
Opmeting
De ondergronden herkennen
Bijzondere afwerkingsconstructies
Het voorbehandelen van de diverse ondergronden
Kennis van de basisgrondstoffen en materialen
Kennis van het gereedschap
Veiligheid en milieu / VCA
Veilig gebruik van gereedschap en machines
Basis praktijk stukadoor [15 SESSIES]
Werfinrichting en -onderhoud
De basistechnieken van pleisterwerken (wand en plafondbepleistering) uitvoeren:
ondergrond voorbereiden
profielen plaatsen
het nodige materiaal inschatten voor een bepaald werk
de nodige mengsels bereiden
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de aangebrachte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken

Op het einde van iedere module wordt een moduleproef afgenomen.

PRAKTISCH
1 jaar vanaf donderdag 01/10/2020 - Brugge
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