
Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst 
Alternerende Opleiding (OAO). De werkgever betaalt je 
het eerste jaar een opleidingsvergoeding van € 453 per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoeding stijgen 
tot € 539,10 per maand.

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te 
maken heeft. Je hebt een goede werkmentaliteit en je 
bent bereid om, naast de twee dagen naar school te 
komen nog minstens 20 uren te werken in een 
bouwbedrijf. Je wilt ook tijdens de schoolvakantiedagen 
werkplekleren.

Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de 
tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of 
ijzervlechter onbegrensd. Er is een reële kans dat je na 
de opleiding aan de slag kan blijven in het bedrijf waar 
je de opleiding volgde.  Bij het solliciteren zal de ruime 
ervaring die je in het  bedrijf opgedaan hebt, een 
belangrijke troef zijn.

Na deze opleiding kun je nog andere opleidingen 
volgen, zoals voeger, tegelzetter,  magazijnmedewerker,
…

Algemene vorming 7

BGV 8

Werkplekleren 23

DEKVLOERLEGGER

OPLEIDING

In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden 
aan schooljaren. Je werkt op je eigen tempo 
om de competenties en de leerplandoelen te 
verwerven. 

De opleiding dekvloerlegger is modulair. Dit 
betekent dat de leerstof in deelmodules 
aangeboden wordt. Als je al de competenties van 
een deelmodule goed verwerkt hebt, krijg je een 
deelcertificaat. Als je al de deelmodules 
afgewerkt hebt, ontvang je het certificaat. Met 
dit certificaat kun op de arbeidsmarkt een job zoeken. 
Je kunt het certificaat dekvloerlegger behalen na 
ongeveer 35 opleidingsweken. 

Naast het certificaat kun je ook het getuigschrift tweede 
graad, een getuigschrift derde graad en een diploma SO 
behalen

RICHTING
Je leert dragende vloeren voorzien van 
afzonderingslagen of isolerende lagen, van een 
afwerklaag of een dekvloer. Hechtende dekvloeren, 
niet-hechtende dekvloeren, zwevende dekvloeren en 
dekvloeren voor vloerverwarming hebben na verloop 
van tijd geen geheimen meer voor jou.

Deelcertificaten zijn: 
- gietvloeren
- hechtende dekvloer
- niet-hechtende dekvloer

WOORDVERKLARING

BGV Beroepsgerichte Vorming (BGV)
praktijk en theoretische vorming

Werkplekleren    Ben je arbeidsrijp*? Je gaat in een 
bedrijf opgeleid worden.
Ben je nog niet arbeidsrijp? Je     
volgt eerst een ander traject om 
arbeidsrijp te worden.
* arbeidsrijp: in staat zijn om te

werken, op tijd kunnen komen,
werk zien, flexibel zijn, volhouden

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

*

UREN

Opleiding aangeboden
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