#110942

#BOUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AANNEMER PARKET, LAMINAAT EN HOUTEN VLOEREN

€ 810,70 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Deze praktijkgerichte opleiding wordt gecombineerd met de nodige theoretische kennis.
Je leert de verschillende parket-, laminaat en samengestelde parketvloeren plaatsen en je kent de diverse afwerkingstechnieken voor het leveren van een
kwalitatief parket.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die zich willen vestigen in de parketbranche.

Voorkennis
Voorkennis van hout is aan te raden.

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

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kent de verschillende houtsoorten en hun eigenschappen
Vervolgens kan je het parket schuren en afwerken. De plaatsingstechnieken komen ook aan bod tijdens deze opleiding
Tot slot kan je opdrachten analyseren en offerten opmaken

PROGRAMMA
Ondernemersmodule parket, laminaat en houten vloeren [32 SESSIES]
De technische eigenschappen van parketvloergrondstoffen:
Kenmerken en eigenschappen van hout
Vormgeving parket, vochtmeting en toestand bouw
De basis van kwaliteitsparket:
Ondergronden van draag- en dekvloeren, constructietechnieken (lijmen en nieten)
Praktijk van eenvoudig parket: plaatsen van mozaïekparket, visgraat
Praktijk van het parketschuren:
Machines en schuurpapier
Toepassingen van schuurtechnieken met schuurapparaten
Speciale plaatsingstechnieken voor parketvloeren:
uittekenen van speciale figuren
verwerken van verschillende houtsoorten
afwerken van parket met vulmiddelen
Afwerkingstechnieken:
traditioneel boenen
vernissen / lakken
kleuren & beitsen
oliën
bleken
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ceruseren
bleken
Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]
Toegepaste bedrijfsvoering cluster hout [9 SESSIES]
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 "Schrijnwerks- en glazenmakersactiviteiten - aannemer parket, laminaat en houten vloeren".

PRAKTISCH

Begindatum
02/10/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

GETUIGENISSEN

Cursist Barry Ide, 28 jaar, opleiding aannemer parket, laminaat en houten vloeren
Enkele jaren geleden vroegen vrienden me om hen te helpen bij het leggen van parket. Ik deed dit heel graag en besloot hierdoor om me in september in te schrijven
voor de opleiding parket. Bij de start van de opleiding hadden we de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een werf.
Gezien ik van jongs af een grote passie voor hout heb, ervaarde ik dat ik op dat moment echt de smaak te pakken had! Voor mij was het duidelijk: ik was klaar voor een
carrièreswitch.
De docent Luc de Pauw begeleidde ons hierna ambitieus doorheen de opleiding. We kregen van hem een bouwplan toegewezen, een project dat ook in de realiteit
uitgevoerd werd. We mochten als "echte aannemers" dit bouwplan zelfstandig uitwerken. Bij iedere plank werd ik meer en meer zelfzeker en dit onder goede
begeleiding van de docent.
Voor mij is het belangrijk dat de docent in je geloo . Dit gee me elke les opnieuw de nodige motivatie. Ik heb enorm veel bijgeleerd en na 5 maanden opleiding heb ik
beslist om te werken voor een parketbedrijf in het Brugse. Ik ga elke dag met de glimlach naar m'n werk.
Ik ben heel blij dat Syntra West mij de mogelijkheid gaf om van mijn passie mijn beroep te maken. Ik wil eveneens de docenten danken voor hun geduld en om het vak
met zoveel passie aan mij aan te leren.
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