// CENTRUM LEREN & WERKEN

OPLEIDING BOUW
RICHTING DEKVLOERLEGGER
RICHTING STRATENMAKER
Je leert verhardingslagen van wegen e.d. volgens de regels van de
kunst leggen en herstellen. Het gaat zowel om het leggen, voegen en
verdichten van kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald
verband op de onderlaag.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing boordstenen
• Plaatsing wegverhardingen
• Voorbereiding bestrating

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

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft.
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, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…
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heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter
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het solliciteren zal de ruime ervaring die je in het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding kun je
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RICHTING TEGELZETTER

RICHTING METSELAAR

Je leert wanden, vloeren, trappen, vensterbanken en terrassen met tegels bekleden. Hiervoor werk je met mortel of lijm. Je leert de ondergrond egaliseren, de tegels snijden, knippen of zagen en nauwkeurig
voegwerk leveren.

De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en
buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen
en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De
metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouw bestaande gebouwen.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken tegelzetten
• Plaatsing vloertegels
• Plaatsing wandtegels
Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft. 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, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…
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DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Bekisting
• Funderingen op staal
• Metselwerk
• Riolering – en afwateringsstelsels
• Speciﬁek uitvoeringswerk

RICHTING VOEGER
In deze richting werk je op een unieke manier met bouwbedrijven samen. Je metselt eenvoudige muren, je voert zowel
voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Je werkt tevens het voegwerk
af en sluit gevelelementen aan.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Voegwerk in cement
• Elastisch voegwerk

Je hebt belangstelling voor alles wat met
bouwen te maken heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding kun je zowel als voeger of als metselaar een job
vinden. 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. Bij deze opleiding leer je
de basistechnieken van het metselwerk.

Je kunt je nog verder specialiseren in het
metselen door de opleiding metselaar te
volgen. Andere opleidingen zijn ook mogelijk zoals tegelzetter dekvloerlegger,
magazijnmedewerker,…
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