Techno-Skills BWI
Keuzevak 8
Vloeren

Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
Veilig werken

De kandidaat weet hoe hij veilig moet werken en weet waar en hoe hij een gevaarlijke
situatie moet melden.
Werkplanning en calculatie
Het voorbereiden van werkzaamheden met behulp van materiaalstaat, werkplanning,
calculatie en offerte.
Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
De deelnemer kan door het maken van schetsen dingen duidelijker aangeven. De
deelnemer kan zijn of haar ideeën van een ontwerp tonen door een tekening of een
schets.
Technisch Tekenen II - Tekening lezen
De deelnemer kan gegevens en maten op een bestektekening of een werktekening
lezen.
Technisch Tekenen III - Tekening maken
De deelnemer kan aan de hand van gegevens een eenvoudige 2D- of 3D-tekening
maken.
Fundering
De deelnemer kan aan de hand van werktekeningen bekistingen maken voor een
funderingsstrook.
Handgereedschap V - Timmeren
Het herkennen en kunnen omgaan met verschillende soorten hamers en daarmee
volgens norm een verbinding mee maken.
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Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
Elektrisch handgereedschap I - Boren

Het kunnen toepassen en beschrijven van verschillende (accu)boor- en
(accu)schroefmachines. Daarvan ook de veiligheidsvoorschriften en beveiligingen
kunnen beschrijven en toepassen.
Materialen II - Beton
Eigenschappen en toepassingen van gangbare materialen voor gewapend beton kunnen
beschrijven.
ARBO en VCA
De deelnemer heeft op basaal niveau kennis van Arbowet en VCA, zodat hij in
voorkomende gevallen hulp kan inroepen van of een melding doen bij de voor een
bepaalde situatie verantwoordelijke persoon.
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.
Werktekening constructieve aansluitingen lezen en
interpreteren
De leerling kan een constructieve werktekening lezen en interpreteren. Daarnaast kan
de leerling ook een constructieve tekening maken in een 2D CAD-programma.
Vloeren - Het aanbrengen van vloerafwerkingen

√

De leerling is in staat om verschillende vloerafwerkingen aan te brengen zoals: parket,
massief houten vloer, laminaat, pvc, vloerbedekking en tegels.
Vloeren - Ondergronden repareren en voorbehandelen

√

De leerlingen weten hoe ze schade aan vloeren kunnen repareren, hoe ze een
smeervloer kunnen afpappen en hoe ze een vloer kunnen egaliseren.

√

Vloeren - Vloertypes
Alle betonnen vloertypen onderscheiden en de toepassing hiervan beschrijven.

Techno-Skills BWI – keuzevak 8: Vloeren

