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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding - beroep 

De beroepsopleiding Werfbediener hoort thuis in het studiegebied BOUW (BW). De opleiding is 
afgeleid van een onderzoek (Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften van een Werfbediener 
ruwbouw van de SERV 1997). De werfbediener staat de verschillende vakmannen (metselaar, 
bekister, ijzervlechter) bij in de uitvoering van hun taken. Hij installeert steigers of stellingen, helpt mee 
aan de inrichting van de bouwplaats, voert grondwerken en het sloopwerk uit, treft de voorbereiding 
voor het metselwerk, plaatst geprefabriceerde elementen, graaft sleuven voor rioleringen, enz. Hij is in 
staat de basistechnieken binnen de ruwbouw (metselen, bekisting, ijzervlechten en betonneren) uit te 
voeren. Zijn takenpakket omvat aldus een veelheid van activiteiten, en brengt met zich mee dat de 
werfbediener in alle fasen van de ruwbouw ingezet wordt. 
In het beroepsprofiel werden geen beroepsdrempels opgenomen. In het beroepsprofiel is geen 
niveaubepaling opgenomen. 

1.2 Inhoud 

In de opleiding Werfbediener worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het 
uitvoeren van de basistechnieken van eenvoudig metselwerk, het opgaand metselwerk, het sloopwerk 
voor verbouwingen, grondwerkzaamheden voor funderingen op staal en kleine elementen in beton. 
Na de opleiding kan de cursist: 
 eigen werkzaamheden plannen 
 instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren 
 basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren 
 kleine elementen in beton uitvoeren 
 grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren 
 funderingen op staal uitvoeren 
 mortel en lijmmortel aanmaken 
 stellingen en ladders gebruiken 
 opgaand metselwerk uitvoeren 
 sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 
 
Na deze opleiding kan een uitbreidingsmodule gevolgd worden > zie 1.7. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
Deze opleiding leidt tot het certificaat WERFBEDIENER. 

1.4 Niveau  

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding Werfbediener omvat in totaal 320 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Ref.-
kader 

 

1 Bekister  BO BW 001 320   

2 Betonhersteller BO BW 002 180   

3 IJzervlechter  BO BW 003 160   

4 Metselaar  BO BW 004 720  GB 

5 Werfbediener  BO BW 005 320   
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6 Dekvloerlegger BO BW 006 60   

7 Stukadoor  BO BW 007 320  GB 

8 Tegelzetter  BO BW 008 240  GB 

9 Behanger BO BW 009 240   

10 Schilder  BO BW 010 320  GB 

11 Schilder-decorateur  BO BW 011 840  GB 

12 Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 160  GB 

13 Polyvalent dakdekker  BO BW 024 480  GB 

14 Dakdichter  BO BW 026 160  GB 

15 Dakdekker metalen dak BO BW 027 240  GB 

16 Dakdekker leien en pannen  BO BW 028 200  GB 

17 Natuursteenbewerker BO BW 029 760 BP GB 

18 Polyvalent onderhoudsmedewerker 
gebouwen 

BO BW 030 820 BP  

19 Assistent calculator bouw BO BW 040 740   

20 Uitvoerend CAD-tekenaar bouw BO BW 041 1080   

21 Uitvoerend CAD-tekenaar 
wegeniswerken 

BO BW 042 1100   

 
* GB = gereglementeerd beroep  

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Basis betonconstructies M BW G001 40 

Basis metselwerk M BW G002 80 

Funderingen op staal M BW G004 40 

Opgaand metselwerk A M BW G007 A 80 

Opgaand metselwerk B M BW G007 B 80 

UITBREIDINGSMODULE 

Bestuurder minigraafmachine UM BW 001 80 
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1.8 Leertraject 

9319

Basis

metselwerk

80

9323

Funderingen

op staal

40Basis

beton- 9320

constructies

40

WERFBEDIENER

320 Lt   35930

Opgaand 

metselwerk A/B

9321/9322

8080

Bestuurder 

minigraafmachine

80

 
 

1.9 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Doorzettingsvermogen 
In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Leerbekwaamheid 
In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV18 

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

SV32 

Zin voor 
samenwerking 

In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken 

SV35 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Opleiding 

2.1.1 Eigen werkzaamheden plannen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G001 BC 01 Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 

M BW G002 BC 01 Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 

M BW G004 BC 01 Eigen werkzaamheden plannen  
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

M BW G007 A BC 01 Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

M BW G007 B BC 01 Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

2.1.2 Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en 
kwaliteit uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G001 BC 02 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 G002 BC 02 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 G004 BC 02 Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn 
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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 G007 A BC 02 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 G007 B BC 02 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 

2.1.3 Kleine elementen in beton uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G001 BC 03 Kleine elementen in beton uitvoeren 
 een montage van een bekisting voor kleine elementen in beton 

uitvoeren 
 bekistingen voor kleine elementen in beton samenstellen 
 betonstaal voor kleine elementen in beton knippen 
 enkelvoudige vormen in betonstaal voor kleine elementen in beton 

plooien 
 staven en beugels voor kleine elementen in beton verbinden 
 wapeningen voor kleine elementen in beton plaatsen 
 beton voor kleine elementen in beton aanmaken 
 beton voor kleine elementen in beton storten 
 een demontage van een bekisting voor kleine elementen in beton 

uitvoeren 
 kleine elementen in beton afwerken, nabehandelen en beschermen 
 bekistingmateriaal bij het ontkisten van kleine elementen in beton 

opnieuw gebruiksklaar maken 

2.1.4 Basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G002 BC 03 Basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren 
 manueel mortel maken 
 bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen 
 halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen 
 éénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen 
 autonome constructies bij eenvoudig metselwerk metselen 
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 kleine elementen in cement bij eenvoudig metselwerk plaatsen 
 voegen bij eenvoudig metselwerk uitkrabben 
 bij eenvoudig metselwerk meegaand voegen 

2.1.5 Grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G004 BC 03 Grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren 
 manueel een sleuf en put bij grondwerkzaamheden voor funderingen 

op staal graven en nivelleren 
 risico’s bij grondwerkzaamheden voor funderingen op staal inschatten 
 de draagkracht van grond bij grondwerkzaamheden voor funderingen 

op staal vaststellen 
 geroerde en ongeroerde grond bij grondwerkzaamheden voor 

funderingen op staal onderscheiden 
 sleuven en bouwputten bij grondwerkzaamheden voor funderingen op 

staal aanvullen en verdichten 
 een aardingslus bij grondwerkzaamheden voor funderingen op staal 

plaatsen en beschermen 

2.1.6 Funderingen op staal uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G004 BC 04 Funderingen op staal uitvoeren 
 funderingsbuizen in betonsteen bij funderingen op staal metselen 
 doorvoerbuizen bij funderingen op staal inmetselen 
 een cementlaag bij funderingen op staal aanbrengen 
 bitumineuze lagen bij funderingen op staal aanbrengen 
 drainerings- en beschermingsmateriaal bij funderingen op staal tegen 

muren plaatsen 
 folie voor vloerplaten bij funderingen op staal plaatsen 
 wapening voor vloerplaten bij funderingen op staal plaatsen 
 buizen voor vloerplaten bij funderingen op staal integreren 
 beton voor vloerplaten bij funderingen op staal storten en vlakstrijken 

2.1.7 Stellingen en ladders gebruiken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G007 A BC 03 Stellingen en ladders gebruiken 
 stellingen vormvast en waterpas opbouwen 
 werkvloeren, kantplanken en leuningen monteren en demonteren 
 ladders plaatsen en vastzetten 
 stellingen demonteren  
 ladders en stellingen opslaan 

M BW G007 B BC 03 Stellingen en ladders gebruiken 
 stellingen vormvast en waterpas opbouwen 
 werkvloeren, kantplanken en leuningen monteren en demonteren 
 ladders plaatsen en vastzetten 
 stellingen demonteren  
 ladders en stellingen opslaan 

2.1.8 Mortel en lijmmortel aanmaken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 



 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008  

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Bouw – Werfbediener   
Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 20 

M BW G007 A BC 04 Mortel en lijmmortel aanmaken 
 manueel mortel en lijmmortel aanmaken 
 machinaal mortel en lijmmortel aanmaken 

M BW G007 B BC 04 Mortel en lijmmortel aanmaken 
 manueel mortel en lijmmortel aanmaken 
 machinaal mortel en lijmmortel aanmaken 

2.1.9 Opgaand metselwerk uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G007 A BC 05 Opgaand metselwerk uitvoeren 
 bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk op maat hakken 

en zagen 
 halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 éénsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen 
 kolommen en muurverzwaringen bij opgaand metselwerk metselen 
 horizontale overspanningen voor raam- en deuropeningen bij opgaand 

metselwerk uitvoeren 
 vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij opgaand 

metselwerk plaatsen 
 open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand 

metselwerk maken 
 voegen bij opgaand metselwerk uitkrabben 
 bij opgaand metselwerk meegaand voegen 
 muren in bakstenen en bouwblokken bij opgaand metselwerk lijmen 
 opgaand metselwerk afwerken 

M BW G007 B BC 05 Opgaand metselwerk uitvoeren 
 bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk op maat hakken 

en zagen 
 halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 éénsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen 
 kolommen en muurverzwaringen bij opgaand metselwerk metselen 
 horizontale overspanningen voor raam- en deuropeningen bij opgaand 

metselwerk uitvoeren 
 vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij opgaand 

metselwerk plaatsen 
 open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand 

metselwerk maken 
 voegen bij opgaand metselwerk uitkrabben 
 bij opgaand metselwerk meegaand voegen 
 muren in bakstenen en bouwblokken bij opgaand metselwerk lijmen 
 opgaand metselwerk afwerken 

2.1.10 Sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M BW G007 A BC 06 Sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 
 muren voor verbouwingen slopen 
 beton voor verbouwingen slopen 
 openingen in muren voor verbouwingen maken 
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 muren bij sloopwerk voor verbouwingen stutten en schoren 

M BW G007 B BC 06 Sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 
 muren voor verbouwingen slopen 
 beton voor verbouwingen slopen 
 openingen in muren voor verbouwingen maken 
 muren bij sloopwerk voor verbouwingen stutten en schoren 

2.2 Uitbreidingsmodule 

2.2.1 Bestuurder minigraafmachine 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BW 005 BC 007 veiligheidsvoorschriften m.b.t. de machine, de bediener en de omgeving 
toepassen. 

BW 005 BC 008 met de specifieke regelgeving i.v.m. het werken met een minigraafmachine 
rekening houden. 

BW 005 BC 009 de handleiding van de minigraafmachine raadplegen. 

BW 005 BC 010 de onderdelen van de minigraafmachine toelichten. 

BW 005 BC 011 de terminologie in het kader van grondwerkzaamheden met de 
minigraafmachine gebruiken. 

BW 005 BC 012 functies en mogelijkheden van de minigraafmachine aan de opdracht 
relateren. 

BW 005 BC 013 basisprincipes van elektrische en hydraulische systemen toegepast bij 
minigraafmachines toelichten. 

BW 005 BC 014 de werking van de aandrijfmotor van de minigraafmachine toelichten. 

BW 005 BC 015 de minigraafmachine vóór de start controleren.  

BW 005 BC 016 defecten herkennen. 

BW 005 BC 017 kleine herstellingen uitvoeren. 

BW 005 BC 018 juist instappen. 

BW 005 BC 019 de minigraafmachine starten. 

BW 005 BC 020 de minigraafmachine bedienen. 

BW 005 BC 021 met de minigraafmachine rijden en manoeuvreren. 

BW 005 BC 022 sleuven en bouwputten aanleggen.  

BW 005 BC 023 een afgebakende zone op juiste diepte afgraven. 

BW 005 BC 024 profileren. 

BW 005 BC 025 een perceel nivelleren. 

BW 005 BC 026 taluds aanleggen. 

BW 005 BC 027 aanslagmateriaal controleren en gebruiken. 

BW 005 BC 028 een last laden en lossen. 

BW 005 BC 029 aan de hand van een uitvoeringsplan kennis nemen van de topografische 
aanduidingen op het terrein. 

BW 005 BC 030 een eenvoudig tracé uitzetten. 

BW 005 BC 031 met de resultaten van een laser werken.  

BW 005 BC 032 het dagelijks onderhoud van de minigraafmachine uitvoeren. 

BW 005 BC 033 de minigraafmachine na de werkzaamheden veilig achterlaten. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Basis betonconstructies M BW G001 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van kleine elementen in 
beton zoals dekstenen en boordstenen. 

3.1.2 Instapvereisten 

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

3.1.3 Studieduur 

40 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Basis betonconstructies M BW G001 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 

M BW G001 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 G001 BC 02 

Kleine elementen in beton uitvoeren 
 een montage van een bekisting voor kleine elementen in beton 

uitvoeren 
 bekistingen voor kleine elementen in beton samenstellen 
 betonstaal voor kleine elementen in beton knippen 
 enkelvoudige vormen in betonstaal voor kleine elementen in beton 

plooien 
 staven en beugels voor kleine elementen in beton verbinden 
 wapeningen voor kleine elementen in beton plaatsen 
 beton voor kleine elementen in beton aanmaken 
 beton voor kleine elementen in beton storten 
 een demontage van een bekisting voor kleine elementen in beton 

uitvoeren 
 kleine elementen in beton afwerken, nabehandelen en beschermen 
 bekistingmateriaal bij het ontkisten van kleine elementen in beton 

opnieuw gebruiksklaar maken 

M BW G001 BC 03 
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3.2 Module Basis metselwerk M BW G002 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig 
metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van 
stellingen of schragen. 

3.2.2 Instapvereisten 

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

3.2.3 Studieduur 

80 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Basis metselwerk M BW G002 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 

M BW G002 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 G002 BC 02 

Basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren 
 manueel mortel maken 
 bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen 
 halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen 
 éénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen 
 autonome constructies bij eenvoudig metselwerk metselen 
 kleine elementen in cement bij eenvoudig metselwerk plaatsen 
 voegen bij eenvoudig metselwerk uitkrabben 
 bij eenvoudig metselwerk meegaand voegen 

M BW G002 BC 03 
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3.3 Module Funderingen op staal M BW G004 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van funderingen op staal. 

3.3.2 Instapvereisten 

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

3.3.3 Studieduur 

40 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Funderingen op staal M BW G004 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen  
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

M BW G004 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 G004 BC 02 

Grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren 
 manueel een sleuf en put bij grondwerkzaamheden voor 

funderingen op staal graven en nivelleren 
 risico’s bij grondwerkzaamheden voor funderingen op staal 

inschatten 
 de draagkracht van grond bij grondwerkzaamheden voor 

funderingen op staal vaststellen 
 geroerde en ongeroerde grond bij grondwerkzaamheden voor 

funderingen op staal onderscheiden 
 sleuven en bouwputten bij grondwerkzaamheden voor funderingen 

op staal aanvullen en verdichten 
 een aardingslus bij grondwerkzaamheden voor funderingen op staal 

plaatsen en beschermen 

M BW G004 BC 03 

Funderingen op staal uitvoeren 
 funderingsbuizen in betonsteen bij funderingen op staal metselen 
 doorvoerbuizen bij funderingen op staal inmetselen 
 een cementlaag bij funderingen op staal aanbrengen 
 bitumineuze lagen bij funderingen op staal aanbrengen 
 drainerings- en beschermingsmateriaal bij funderingen op staal 

tegen muren plaatsen 
 folie voor vloerplaten bij funderingen op staal plaatsen 
 wapening voor vloerplaten bij funderingen op staal plaatsen 
 buizen voor vloerplaten bij funderingen op staal integreren 
 beton voor vloerplaten bij funderingen op staal storten en 

vlakstrijken 

M BW G004 BC 04 
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3.4 Module Opgaand metselwerk A M BW G007 A 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig opgaand 
metselwerk. Het gebruiken van stellingen en ladders, het aanmaken van mortel en lijmmortel en het 
uitvoeren van sloopwerk voor verbouwingen zitten ook in deze module. 

3.4.2 Instapvereisten 

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

3.4.3 Studieduur 

80 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Opgaand metselwerk A M BW G007 A 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

M BW G007 A 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 G007 A BC 02 

Stellingen en ladders gebruiken 
 stellingen vormvast en waterpas opbouwen 
 werkvloeren, kantplanken en leuningen monteren en demonteren 
 ladders plaatsen en vastzetten 
 stellingen demonteren  
 ladders en stellingen opslaan 

M BW G007 A BC 03 

Mortel en lijmmortel aanmaken 
 manueel mortel en lijmmortel aanmaken 
 machinaal mortel en lijmmortel aanmaken 

M BW G007 A BC 04 

Opgaand metselwerk uitvoeren 
 bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk op maat 

hakken en zagen 
 halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 éénsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen 
 kolommen en muurverzwaringen bij opgaand metselwerk metselen 
 horizontale overspanningen voor raam- en deuropeningen bij 

opgaand metselwerk uitvoeren 
 vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij 

opgaand metselwerk plaatsen 
 open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand 

metselwerk maken 
 voegen bij opgaand metselwerk uitkrabben 

M BW G007 A BC 05 
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 bij opgaand metselwerk meegaand voegen 
 muren in bakstenen en bouwblokken bij opgaand metselwerk lijmen 
 opgaand metselwerk afwerken 

Sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 
 muren voor verbouwingen slopen 
 beton voor verbouwingen slopen 
 openingen in muren voor verbouwingen maken 
 muren bij sloopwerk voor verbouwingen stutten en schoren 

M BW G007 A BC 06 
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3.5 Module Opgaand metselwerk B M BW G007 B 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van opgaand 
metselwerk. Het gebruiken van stellingen en ladders, het aanmaken van mortel en lijmmortel en het 
uitvoeren van sloopwerk voor verbouwingen zitten ook in deze module. 

3.5.2 Instapvereisten 

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

3.5.3 Studieduur 

80 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Opgaand metselwerk B M BW G007 B 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 werktekeningen gebruiken 
 werkopdrachten uitleggen 

M BW G007 B 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 G007 B BC 02 

Stellingen en ladders gebruiken 
 stellingen vormvast en waterpas opbouwen 
 werkvloeren, kantplanken en leuningen monteren en demonteren 
 ladders plaatsen en vastzetten 
 stellingen demonteren  
 ladders en stellingen opslaan 

M BW G007 B BC 03 

Mortel en lijmmortel aanmaken 
 manueel mortel en lijmmortel aanmaken 
 machinaal mortel en lijmmortel aanmaken 

M BW G007 B BC 04 

Opgaand metselwerk uitvoeren 
 bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk op maat 

hakken en zagen 
 halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 éénsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand 

metselwerk metselen 
 muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen 
 kolommen en muurverzwaringen bij opgaand metselwerk metselen 
 horizontale overspanningen voor raam- en deuropeningen bij 

opgaand metselwerk uitvoeren 
 vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij 

opgaand metselwerk plaatsen 
 open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand 

metselwerk maken 
 voegen bij opgaand metselwerk uitkrabben 

M BW G007 B BC 05 
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 bij opgaand metselwerk meegaand voegen 
 muren in bakstenen en bouwblokken bij opgaand metselwerk lijmen 
 opgaand metselwerk afwerken 

Sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren 
 muren voor verbouwingen slopen 
 beton voor verbouwingen slopen 
 openingen in muren voor verbouwingen maken 
 muren bij sloopwerk voor verbouwingen stutten en schoren 

M BW G007 B BC 06 
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4 Uitbreidingsmodule 

4.1 Module Bestuurder minigraafmachine UM BW 001 

4.1.1 Situering van de module 

De cursist leert een minigraafmachine besturen voor het uitvoeren van graafwerk en het verplaatsen 
van aanzienlijke hoeveelheden aarde, voor het vervoer van materialen zoals aarde, grint, rotsen of 
stenen, voor het nivelleren en dichten van een terrein. De cursist leert in deze module hoe men veilig 
en verantwoord kan werken met de minigraafmachine. De bestuurder bedient de machine zelfstandig 
en neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zichzelf en zijn omgeving. Verder bereidt de 
bestuurder zijn werk voor, voert de opdrachten uit en kan rekening houden met onvoorziene 
omstandigheden tijdens het uitvoeren van de werken. 
 
De compacte graafmachine, minikraan of minigraafmachine is een verrijdbare graafmachine. Wat 
deze kranen uniek maakt is dat alle bewegingen van deze machine volledig hydraulisch gebeuren. De 
graafarm en het graafblad worden bewogen door hydraulische cilinders, de draaibewegingen en de 
voortbeweging van de wielen gebeurt door hydraulische motoren. De meest voorkomende toestellen 
zijn tot en met 5 ton.  
 
Het wordt steeds meer inherent aan de job van werfbediener dat deze moet werken met de aanwezige 
machines op de werf. Alsook met de eventueel aanwezige minigraafmachine. In die zin bouwt deze 
uitbreidingsmodule verder op de reeds verworven basiscompetenties van de opleiding Werfbediener. 
Deze module werd uitgewerkt in overleg met het FVB en is gebaseerd op volgende referentiekaders: 

- Instapcompetenties van een beginnend bouwplaatsmachinist, Stefaan Buelens en Alain 
Dogniaux, Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwnijverheid, 2003. 

- COMPETENT-fiche F130201 - Bestuurder van bouwplaatsmachines. 
- VDAB Beroepenfiche Bouwplaats- en wegenbouwmachinist. 

 
De basiscompetenties van de uitbreidingsmodule Bestuurder minigraafmachine werden gevalideerd 
door het FVB. 

4.1.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding ‘Werfbediener’ of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.1.3 Studieduur 

80 Lt 

4.1.4 Basiscompetenties 

Module Bestuurder minigraafmachine Code 

De cursist kan  

veiligheidsvoorschriften m.b.t. de machine, de bediener en de 
omgeving toepassen. 

BW 005 BC 007 

met de specifieke regelgeving i.v.m. het werken met een 
minigraafmachine rekening houden. 

BW 005 BC 008 

de handleiding van de minigraafmachine raadplegen. BW 005 BC 009 

de onderdelen van de minigraafmachine toelichten. BW 005 BC 010 

de terminologie in het kader van grondwerkzaamheden met de 
minigraafmachine gebruiken. 

BW 005 BC 011 

functies en mogelijkheden van de minigraafmachine aan de opdracht 
relateren. 

BW 005 BC 012 

basisprincipes van elektrische en hydraulische systemen toegepast bij 
minigraafmachines toelichten. 

BW 005 BC 013 
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de werking van de aandrijfmotor van de minigraafmachine toelichten. BW 005 BC 014 

de minigraafmachine vóór de start controleren.  BW 005 BC 015 

defecten herkennen. BW 005 BC 016 

kleine herstellingen uitvoeren. BW 005 BC 017 

juist instappen. BW 005 BC 018 

de minigraafmachine starten. BW 005 BC 019 

de minigraafmachine bedienen. BW 005 BC 020 

met de minigraafmachine rijden en manoeuvreren. BW 005 BC 021 

sleuven en bouwputten aanleggen.  BW 005 BC 022 

een afgebakende zone op juiste diepte afgraven. BW 005 BC 023 

profileren. BW 005 BC 024 

een perceel nivelleren. BW 005 BC 025 

taluds aanleggen. BW 005 BC 026 

aanslagmateriaal controleren en gebruiken. BW 005 BC 027 

een last laden en lossen. BW 005 BC 028 

aan de hand van een uitvoeringsplan kennis nemen van de 
topografische aanduidingen op het terrein. 

BW 005 BC 029 

een eenvoudig tracé uitzetten. BW 005 BC 030 

met de resultaten van een laser werken.  BW 005 BC 031 

het dagelijks onderhoud van de minigraafmachine uitvoeren. BW 005 BC 032 

de minigraafmachine na de werkzaamheden veilig achterlaten. BW 005 BC 033 

 


