Techno-Skills BWI
Keuzevak 10
Bijzonder metselwerk

Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
Technisch tekenen I - Schetsen en ontwerpen

De deelnemer kan door het maken van schetsen dingen duidelijker aangeven. De
deelnemer kan zijn ideeën van een ontwerp tonen door een tekening of een schets.
Technisch tekenen III - Tekening maken
De deelnemer kan aan de hand van gegevens een eenvoudige 2D- of 3D-tekening
maken.
Profielen en kozijnen stellen
De deelnemer kan aan de hand van werktekeningen profielen en kozijnen waterpas en
te lood stellen en het meterpeil aanbrengen.
Isoleren

Isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele kennis over isolatie en ventilatie.

Meetgereedschap II - Stellen
De deelnemer kan stelgereedschap en stelinstrumenten herkennen en weet hoe ze
toegepast moeten worden.
Materialen III - Steen
De functie en de toepassingen kunnen omschrijven van materialen gebruikt bij
metselwerk.
ARBO-risicoherkenning
De kandidaat herkent en erkent gevaarlijke situaties. De kandidaat weet waar en hoe hij
een gevaarlijke situatie moet melden. De kandidaat weet hoe hij om moet gaan met
gevaarlijke situaties.
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Titel
Metselen - Gereedschappen

Het herkennen, beschrijven en toepassen van gereedschappen die voorkomen bij
metselen.
Metselen – Stellen voor lijmwerk en kim
metselen

√

De leerling kan voorbereidingen treffen voor lijmwerkzaamheden, met name kimmen
zetten. Bij het lijmwerk houdt hij zich aan de geldende regels en technieken in binnenen buitenspouwbladen.
Metselen - Verankeringen

√

De leerling maakt kennis met het doel van diverse soorten verankeringen en leert waar
hij op moet letten bij het bevestigen van ankers.

√

Metselen - Lijmwerk

De leerling kan voorbereidingen treffen voor lijmwerkzaamheden (inclusief lijm op de
juiste dikte maken) en lijmwerk verrichten volgens de geldende regels en technieken.
Metselen - Muurafdekkingen bijzonder
metselwerk

√

Aan de hand van een werktekening constructies maken in halfsteensmuren. De
kandidaat kan muurafdekkingen aanbrengen, inclusief kantplanken, neuten en dorpels.
Metselen - Draagconstructies

√

Je leert wat het doel van een draagconstructie is en welke vormen je kunt tegenkomen.

√

STABU

De leerling kan een STABU-bestektekst lezen en interpreteren.

Gebakken en ongebakken steensoorten

√

De leerlingen leren welke soorten gebakken en ongebakken steensoorten er zijn en
welke specie ze hierbij moeten gebruiken.
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Titel
Veilig werken

De kandidaat weet hoe hij veilig moet werken en weet waar en hoe hij een gevaarlijke
situatie moet melden.
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