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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AANNEMER TEGELZETTEN

€ 477,95 incl. BTW

HET PLAATSEN VAN VLOER- EN WANDBETEGELING IN THEORIE EN PRAKTIJK

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Ben je handig? Kan je nauwkeurig werken? Heb je ruimtelijk en technisch inzicht?
Prima, want dit zijn competenties die noodzakelijk zijn om het beroep van tegelzetter goed te kunnen uitoefenen. Gedurende dit ondernemerschapstraject gaan we je
de knepen van het vak aanleren. Zowel rond het plaatsen van vloer- als van wandbetegeling.
Je hebt ook een ruim aanbod in materialen, zowel in soort als afmeting. Dit gee je de mogelijkheid om samen met je klant op zoek te gaan naar de juiste keuze. Een
correct advies geven is ook hier heel belangrijk. Tot slot is de waardering van je klant groot als men tijdens en na de opdracht het interieur ziet veranderen in een mooi
afgewerkt geheel. Dit geeft je ook veel voldoening!
Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je echter in het bijspijkeren van je vakkennis en ondernemerschapszin.
Heb je geen voorkennis en wil je alvast van start gaan met het basisjaar? Gelieve op onderstaande link te klikken:
Opleiding in campus Kortrijk
Opleiding in campus Brugge

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van tegelzetter 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, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Vanaf het tweede jaar hee men 2 x per week les opdat de leerinhoud in één jaar kan gegeven worden. Op vraag van de ganse klas kunnen de lessen 1 x per week
onderricht worden, waardoor de duurtijd van de opleiding verlengd wordt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kent de voorbereiding, uitvoering en afwerking van volgende praktijkopdrachten: een wand- en vloerfragment betegelen in een bergruimte, betegelen van een
keuken, toiletruimte, terras en trappen. Vervolgens leer je natte cellen betegelen en renovatieopdrachten uitvoeren. Last but not least 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 werkvoorbereiding en tegeltechnieken [32 SESSIES]
Inleiding en persoonlijke uitrusting
Bouwwerf (atelier): kennis gereedschap en machines + onderhoud gereedschap
Technologie: ondergronden en materialenkennis
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Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):
betegelen van een wand- en vloerfragment in een bergruimte
betegelen van een keuken en toiletruimte
Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]
Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]
2DE JAAR
Werkvoorbereiding en uitvoering tegelwerken [37 SESSIES]
Bouwwerf (atelier): procedures en richtlijnen werf (atelier)
Technologie: ondergronden en materialenkennis
Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):
betegelen van terrassen en trappen
betegelen van natte cellen (inclusief mozaïek) en grotere oppervlakten
opdrachten renovatie
Toegepaste bedrijfsvoering cluster ruwbouwafwerking [9 SESSIES]:
Inleiding en link met opdracht monografie
Visie en strategie
Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
Wetgeving en administratieve formaliteiten
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 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 van "Tegel- marmer- en natuursteenactiviteiten - aannemer tegelzetten".

PRAKTISCH

Begindatum
02/10/2019
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Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Sint-Michiels

Sofie@syntrawest.be
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