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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SLOTENMAKER: BEVEILIGER VAN GEBOUWEN

€ 522,72 incl. BTW

TOEGANGS- EN SLUITTECHNIEKEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het beroepsprofiel van slotenmaker is veelzijdig:
Sterke kennis over sloten, cilinders en sleutels
Deuren en ramen mechanisch en elektronisch beveiligen
Correcte openingstechniek toepassen met als doelstelling geen of zo weinig mogelijk schade en kosten
Toegangsrechten bepalen
Offertes opmaken en de wettelijke en administratieve formaliteiten toepassen
Spreekt deze job je aan? Buiten de gewone uren werken is geen probleem? Je kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen? Dan zal deze opleiding zeker
je interesse wekken.

Wat leer je tijdens deze tweejarige opleiding?
Aan de hand van theorie en praktijkgerichte beroepskennis krijg je een inzicht in de werking van het slot en cilinder. Je leert mechanische sloten monteren in
schrijnwerkelementen en je kunt de oorzaak van het niet werken van sloten vaststellen. Je leert handmatig en machinaal sleutels vervaardigen.
In het laatste jaar leer je een correcte analyse opmaken voor de beveiliging van deuren en vensters. Aan de hand van je basiskennis elektriciteit kun je de
installatierichtlijnen voor elektronische beveiliging uitleggen en kun je deze correct plaatsen. Je kunt afleiden welke elektriciteitswerken je zelf mag uitvoeren en voor
welke werken je een elektrotechnisch installateur dient te raadplegen.
Je kunt verwoorden hoe de meest voorkomende types toegangscontrole werken en wat de onderdelen hiervan zijn.
Je leert een sleutelplan opmaken en je maakt kennis met diverse openingstechnieken.
Tot slot ga je de beveiliging voor een concreet project ontwerpen.

Deze opleiding gaat door in een speciaal ingericht lokaal.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich naar:
Professionelen die zich als slotenmaker willen vestigen
Professionelen die als vakbekwame technieker willen werken bij een slotenmaker
Werknemers of ondernemers die toegangs- en sluittechnieken in het kader van hun werkzaamheden toepassen

Voorkennis
Basiskennis elektriciteit.

Toelatingsvoorwaarden
Voor de start van de opleiding dien je een toelatingsproef af te leggen.
Deze proef bestaat uit drie delen:
Een motivatiebrief toelichten. Dit betekent dat iedere persoon een motivatie voor het volgen van deze opleiding dient te verduidelijken.
Een recent blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen
Basiskennis elektriciteit aantonen - theorie en praktijk (parate kennis)
De toelatingsproeven zullen doorgaan op:
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Dinsdag 8 september 2020
Woensdag 9 september 2020
Donderdag 10 september 2020
telkens vanaf 17u.
Deelnemers zullen een voorstel ontvangen van datum en tijdstip + een motivatiebrief. Deze brief dien je ingevuld mee te nemen naar de toelatingsproef.

Bijkomende info
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Je zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril en gehoorbeschermers.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

PROGRAMMA
1STE JAAR:
Basis sloten [13 SESSIES]
Inleiding - situering van het beroep
Productkennis sloten: soorten sloten en onderdelen + werking
Uitrusting werkplaats
Maken van een sleutel op slot

Basis cilinders [19 SESSIES]
Plaatsen van mechanische beveiliging in schrijnwerk
Vijlen van sleutels
Demonteren en monteren van cilinders
Meerpuntsluitingen
Probleemdetectie sloten
Bedrijfsbezoek

2DE JAAR:
Beveiliging [32 SESSIES]
Beveiliging van deuren en vensters
Elektronische beveiliging - toegangscontrole
Sluitplan
Deurpompen: soorten, plaatsing en diverse merken
Sleutels lassen
Openingstechnieken: cilinders uitboren, gebruik van een kaart, flippertechniek, picken en andere
Plaatsen van brandkasten en inbraakwerende kasten
Planlezen - beveiligingsadvies
Analyse werkopdracht
Basisuitrusting atelier slotenmaker
Opmaak offerte, werkplanning en keuze leverancier

Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.
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PRAKTISCH
2 jaar vanaf woensdag 23/09/2020 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 23/09/2020

Locatie

Contact

Datum

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschri van 'Slotenmaker - beveiliger van gebouwen'. Dit getuigschri is erkend door de Vlaamse
Gemeenschap.

DOCENT
De lessen worden gegeven door docenten die dagdagelijks in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips &
tricks mee.
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