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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding – beroep 

De beroepsopleiding Tegelzetter hoort thuis in het studiegebied BOUW (BW). De opleiding is afgeleid 
van een beroepsprofiel ( BP Tegelzetter van de SERV 1998).  
De tegelzetter bekleedt op basis van een tekening of op aanwijzing, wanden, vloeren, trappen, 
dorpels, vensterbanken en terrassen met tegels. Hij doet dat met behulp van mortel of lijm.  In principe 
begint de tegelzetter te werken na de uitvoering van alle ruwbouw- en stukadoorswerken, de plaatsing 
van de buizen voor verwarming en sanitaire uitrusting, de elektriciteitsinstallatie, het buitenschrijnwerk 
en de plaatsing van domotica. In de praktijk komt het voor dat de tegelzetter eerst de muren moet 
cementeren en de dekvloer moet leggen. Het bekleden met tegels gebeurt nadat de te bewerken 
oppervlakken voorbewerkt zijn. in principe betegelt men eerst de muren en daarna de vloer.    
In het beroepsprofiel is geen niveaubepaling opgenomen. In het beroepsprofiel werden ook geen 
beroepsdrempels opgenomen. 

1.1.2 Inhoud 

In de opleiding Tegelzetter worden vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het tegelzetten. 
Na de opleiding kan de cursist: 
� eigen werkzaamheden plannen 
� instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� basistechnieken van het tegelzetten uitvoeren 
� een ondergrond voor het zetten van tegels voorbereiden 
� tegels voorbereiden 
� het leggen van vloertegels in mortel uitvoeren 
� het plaatsen van vloertegels in een verse dekvloer uitvoeren 
� tegels lijmen 
� specifieke betegelingswerken uitvoeren 
� betegelde oppervlakken afwerken 

1.1.3 Modules 

De opleiding bestaat uit 2 modules: 
� Vloer- en wandtegels 1 40Lt 
� Vloer- en wandtegels 2 80 Lt 
� Vloer- en wandtegels 3 120 Lt 
De totale opleiding omvat dus 240 Lt. 
De modules “Vloer- en wandtegels 1”,  “Vloer- en wandtegels 2” en “Vloer- en wandtegels 3” zijn 
instapvrije modules. 

1.1.4 Niveau en soort vak 

De opleiding omvat het totaal van 240 Lt: 
� 60 Lt TV 
� 180 Lt PV 
De opleiding wordt ingedeeld als BSO 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  1 september 2008  

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Bouw – Tegelzetter  
Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 10 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 

1 Bekister BO BW 001 320 BSO3  

2 Betonhersteller BO BW 002 180 BSO3  

3 IJzervlechter BO BW 003 160 BSO2  

4 Metselaar BO BW 004 720 BSO3 GB  

5 Werfbediener  BO BW 005 320 BSO2  

6 Dekvloerlegger BO BW 006 60 BSO2  

7 Stukadoor BO BW 007 320 BSO3 GB  

8 Tegelzetter BO BW 008 240 BSO3 GB  

9 Behanger BO BW 009 240 BSO2 

10 Plaatser soepele 
vloerbekleding 

BO BW 012 160 BSO2 

 
GB  

11 Schilder BO BW 010 320 BSO3 GB  

12 Schilder-decorateur BO BW 011 840 BSO3 GB  

13 Polyvalent dakdekker BO BW 024 480 BSO3 GB  

14 Dakdichter BO BW 026 160 BSO2 GB  

15 Dakdekker metalen dak BO BW 027 240 BSO3 GB  

16 Dakdekker leien en pannen BO BW 028 200 BSO3 GB  
* GB = gereglementeerd beroep  

1.3 Studieduur 

240 Lt waarvan 60 Lt TV en 180 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding:TEGELZETTER:240 Lt 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

Vloer- en 
wandtegels 1 

M BW 017 1 
10 Lt TV 
30 Lt PV 

bouw 
praktijk bouw 

Vloer- en 
wandtegels 2 

M BW 017 2 
10 Lt TV 
70 Lt PV 

bouw 
praktijk bouw 

Vloer- en 
wandtegels 3 

M BW 017 3 
40 Lt TV 
80 Lt PV 

bouw 
praktijk bouw 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  1 september 2008  

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Bouw – Tegelzetter  
Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 10 

1.4.2 Leertraject 

 

9311
Vloer- en 

wandtegels 1

40

9312

Vloer- en
wandtegels 2

80

9313

Vloer- en 
wandtegels 3

120

TEGELZETTER
240 LT  35773

 
 
 

1.5 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Accuratesse  
In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 
nauwkeurig te voltooien 

SV02 

Creativiteit 
In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 
bedenken en uit te voeren 

SV07 

Problemen 
onderkennen en 
oplossen 

Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is 
en er een oplossing voor aanreiken. 

SV23 

Resultaatgerichtheid 
In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtname van 
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden 

SV28 

Zelfstandigheid 
In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek 
Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Vloer- en wandtegels 1 (017 1) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het uitvoeren en het 
afwerken van eenvoudige betegelingswerken en kleine herstellingen. 

2.1.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.1.3 Studieduur 

40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 

Module Vloer- en wandtegels 1  M BW 017 1 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� werkopdrachten uitleggen 
� een legplan tekenen 
� een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden 

M BW 017 1 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan  
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M BW 017 1 BC 02 

Basistechnieken van het tegelzetten uitvoeren 
� tegels snijden 
� ondergronden controleren 
� vloer- en wandtegels plaatsen 
� vloer- en wandtegels opvoegen 
� eenvoudige herstellingen van tegelwerk uitvoeren 

M BW 017 1 BC 03 
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2.2 Module Vloer- en wandtegels 2 (017 2) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het lijmen en het 
afwerken van betegelingswerken.  

2.2.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.2.3 Studieduur 

 80 Lt waarvan 10 Lt TV en 70 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 

Module Vloer- en wandtegels 2 M BW 017 2 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� werkopdrachten uitleggen 
� een legplan tekenen 
� een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden 

M BW 017 2 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan  
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M BW 017 2 BC 02 

Een ondergrond voor het lijmen van tegels voorbereiden 
� ondergronden voor het lijmen van tegels evalueren 
� tegels uitbreken en verwijderen 
� ondergronden voor het lijmen van tegels schoonmaken 
� demonteerbare hindernissen voor het lijmen van tegels verwijderen 
� ondergronden voor het lijmen van tegels voorbehandelen 
� ondergronden voor het lijmen van tegels egaliseren 
� bij het lijmen van tegels peilen uitzetten en beginlijnen bepalen 
� scheidingsmembramen voor het lijmen van tegels aanbrengen 
� isolatiematerialen voor het lijmen van tegels plaatsen 
� een scheidingswand voor het lijmen van tegels plaatsen 

M BW 017 2 BC 03 

Tegels voorbereiden 
� tegels keuren 
� tegels voorbehandelen 
� tegels snijden, knippen en zagen 
� gaten in tegels maken 

M BW 017 2 BC 04 

Tegels lijmen 
� lijm voor tegels aanmaken 
� lijm voor tegels aanbrengen 
� tegels in lijm plaatsen 
� randafwerking bij het lijmen van tegels integreren 
� hoeken bij het lijmen van tegels afwerken 

M BW 017 2 BC 05 
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Betegelde oppervlakken afwerken 
� plinten plaatsen 
� voegspecie voor betegelde oppervlakken aanmaken 
� voegen bij betegelde oppervlakken afwerken 
� gedemonteerde voorwerpen na betegelen terugplaatsen 

M BW 017 2 BC 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  1 september 2008  

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Bouw – Tegelzetter  
Versie 1.0 BVR Pagina 9 van 10 

 

2.3 Module Vloer- en wandtegels 3 (017 3) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het uitvoeren en het 
afwerken van betegelingswerken. Ook het uitvoeren van specifieke betegelingswerken zit in deze 
module.  

2.3.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.3.3 Studieduur 

120 Lt waarvan 40 Lt TV en 80 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 

Module Vloer- en wandtegels 3 M BW 017 3 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� werkopdrachten uitleggen 
� een legplan tekenen 
� een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden 

M BW 017 3 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan  
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M BW 017 3 BC 02 

Een ondergrond voor het zetten van tegels voorbereiden 
� ondergronden voor het zetten van tegels evalueren 
� tegels uitbreken en verwijderen 
� ondergronden voor het zetten van tegels schoonmaken 
� demonteerbare hindernissen voor het zetten van tegels verwijderen 
� ondergronden voor het zetten van tegels voorbehandelen 
� ondergronden voor het zetten van tegels egaliseren 
� bij het zetten van tegels peilen uitzetten en beginlijnen bepalen 
� scheidingsmembramen voor het zetten van tegels aanbrengen 
� isolatiematerialen voor het zetten van tegels plaatsen 
� een scheidingswand voor het zetten van tegels plaatsen 

M BW 017 3 BC 03 

Tegels voorbereiden 
� tegels keuren 
� tegels voorbehandelen 
� tegels snijden, knippen en zagen 
� gaten in tegels maken 

M BW 017 3 BC 04 

Het leggen van vloertegels in mortel uitvoeren 
� werkstroken voor het leggen van vloertegels in mortel afbakenen 
� een uitvullaag voor het leggen van vloertegels in mortel aanmaken 
� pastegels en reien plaatsen 
� mortel voor het leggen van vloertegels aanmaken 
� een uitvullaag voor het leggen van vloertegels in mortel aanbrengen 

M BW 017 3 BC 05 
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� vloertegels in de mortel leggen 
� uitzetvoegen bij het leggen van vloertegels in mortel integreren 
Het plaatsen van vloertegels in een verse dekvloer uitvoeren 
� dekvloerspecie afreien 
� uitzetvoegen bij het plaatsen van vloertegels in een verse dekvloer 

integreren 
� vloertegels met een hechtmiddel in een verse dekvloer plaatsen 

M BW 017 3 BC 06 

Specifieke betegelingswerken uitvoeren 
� specifieke vormen en patronen in tegels uitvoeren 
� vlakken betegelen 
� trappen betegelen 
� hellingen betegelen 
� kaders en profielen bij het betegelen aanbrengen 
� toebehoren bij het betegelen integreren 

M BW 017 3 BC 07 

Betegelde oppervlakken afwerken 
� plinten plaatsen 
� voegspecie voor betegelde oppervlakken aanmaken 
� voegen bij betegelde oppervlakken afwerken 
� gedemonteerde voorwerpen na betegelen terugplaatsen 

M BW 017 3 BC 08 

 
 
 


