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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AANNEMER PLEISTERWERKEN
PLEISTERWERKEN UITVOEREN TER AFWERKING VAN PLAFONDS EN BINNENWANDEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding verwerf je de vaardigheden waarover een pleisterwerker moet beschikken. Je hebt eveneens een gedegen theoretische
kennis met aandacht voor een goede keuze van materiaal en gereedschap.
Gedurende deze tweejarige opleiding worden er tips en tricks meegegeven waardoor je de knepen van het vak leert kennen.
Heb je geen voorkennis en wil je alvast van start gaan met het basisjaar? Gelieve op onderstaande deze link te klikken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van pleisterwerker wensen aan te leren of zich hierin willen vervolmaken.

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.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De leek in het vak kent op het einde van het eerste jaar de theoretische basiskennis en praktische basisvaardigheden.
Tijdens het tweede jaar kan je pleisterwerken uitvoeren ter afwerking van plafonds en binnenwanden, aangevuld met de nodige theoretische ondersteuning. Tot slot
leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van
offerte tot (op)levering.

PROGRAMMA
1STE JAAR (= BASISJAAR)
Basis ruwbouwafwerking theorie [16 SESSIES]
Planlezen en opmeting
De ondergronden herkennen
Bijzondere afwerkingsconstructies
Kennis van de basisgrondstoffen, materialen en gereedschappen
Veilig gebruik van gereedschap en machines
Basis pleisterwerken stukadoor [15 SESSIES]
Werfinrichting en onderhoud
De basistechnieken van pleisterwerk (wand- en plafondbepleistering) uitvoeren
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2DE JAAR
Pleisterwerken [18 SESSIES]
Warenkennis en technologie
Uitvoering: aanbrengen van profielen, pleisterdragers, wapeningsmiddelen
Pleisterwerk schilderklaar maken - afwerkingsvormen
Bouwadministratie [9 SESSIES]
Wetgeving
Administratie
Milieu en veiligheid
Principes kostprijsberekening
Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]
Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]
Uitvoeringsdossier stukadoor [5 SESSIES]
Ontleden van een bouwplan en lastenboek
Opmeting, lezen en opmaak van een meetstaat
Materiaalstaat opmaken
Kostprijsberekening: rendement en algemene kosten
Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.
Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift "Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten - aannemer pleisterwerken".
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