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Bekister
Als bekister sta je in voor het monteren van gemoduleerde
bekistingspanelen of het zelf timmeren en samenstellen
van houten mallen of bekistingen waarin beton gestort
wordt. De wapening voor het storten van beton wordt
voorzien door een ijzervlechter. Je werkt op basis van
plannen en werktekeningen. In de bekisting breng je de
vereiste stutten aan om het geheel voldoende stevigheid
te verlenen zodat het aan de druk van het beton kan
weerstaan. Eens het beton gestort en verhard, staat de
bekister ook in voor de ontkisting. Hij voert ook
basismetselwerk uit en plaatst funderingen. Hij legt
rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst
thermische isolatie.

TOEKOMST BEKISTER
Na de opleiding bekister ga je normalerwijze werken bij een firma die
bekistingen uitvoert. Met een certificaat van het beroep bekister sta je
sterk op de arbeidsmarkt en vind je snel een job. Meestal kom je terecht
op grotere tot reusachtige werven. Vaak kan je na de opleiding meteen
van start in het bedrijf waar je al werkte met een overeenkomst
alternerende opleiding tijdens je opleiding.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al
werkervaring heeft opgedaan.

Metselaar
In deze richting leer je in de eerste plaats metselen met
bakstenen en mortelspecie, nog steeds het meest
populaire bouwmateriaal in België. Toch werk je als
metselaar ook steeds vaker met nieuwe materialen en
technieken.
Je voert grondwerken uit en plaatst funderingen, je plaatst
rioleringen en regenwaterputten, monteert
geprefabriceerde bouwelementen en plaatst thermische
isolatie. De metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij
maakt niet enkel nieuwe gebouwen maar renoveert en
verbouwt ook bestaande gebouwen. Een bijzondere
uitdaging blijft het siermetselwerk.
Metselaar? Een eeuwenoud en eerbiedwaardig beroep
met een verzekerde toekomst !

TOEKOMST METSELAAR
Na de opleiding metselaar ga je normalerwijze werken bij een aannemer
in de bouw. Met een certificaat van het beroep metselaar sta je sterk op
de arbeidsmarkt en vind je snel een job. Vaak kan je na de opleiding
meteen van start in het bedrijf waar je al werkte met een overeenkomst
alternerende opleiding tijdens je opleiding.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al
werkervaring heeft opgedaan.

Stratenmaker
Als stratenmaker start je met het voorbereiden van de
werken. Steldraden plaatsen, loodlijnen uitzetten,
passtenen plaatsten. Je leert werken met een
niveaumeter. Daarna breng je funderings- en
egalisatielagen aan. Je plaatst boordstenen en legt
vervolgens straten, voet- en fietspaden, opritten en
andere verharde stroken met klinkers, stoepdallen of
andere tegels in het gewenste verband. Uiteraard wordt
alles keurig gevoegd en netjes afgewerkt. Dat klinkt
eenvoudiger dan het is. Het beroep stratenmaker vereist
vakkennis, handigheid, inzicht en een flinke dosis
spierkracht.

TOEKOMST STRATENMAKER
Na de opleiding stratenmaker ga je normalerwijze werken bij een firma
die opritten en/of straten aanlegt. Met een certificaat van het beroep
stratenmaker sta je sterk op de arbeidsmarkt en vind je snel een job. Vaak
kan je na de opleiding meteen van start in het bedrijf waar je al werkte
met een overeenkomst alternerende opleiding tijdens je opleiding.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al
werkervaring heeft opgedaan.

Tegelzetter
Een goede tegelzetter is onmisbaar voor de afwerking van
een renovatie- of nieuwbouwproject, zowel in woningen
als in bedrijfsgebouwen. De tegelzetter bekleedt wanden,
vloeren, trappen en terrassen met tegels. Hij werkt met
mortel of lijm.
Tijdens de opleiding leer je alles over het lezen van
tekeningen, de voorbereidingen van de werken, het
uitzetten van het werk, het verzagen en aanbrengen van
wand- en vloertegels.

TOEKOMST TEGELZETTER
Na de opleiding tegelzetter ga je normalerwijze werken als vloerder of
wandtegelzetter. Met een certificaat van het beroep tegelzetter sta je
sterk op de arbeidsmarkt en vind je snel een job. Vaak kan je na de
opleiding meteen van start in het bedrijf waar je al werkte met een
overeenkomst alternerende opleiding tijdens je opleiding.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al
werkervaring heeft opgedaan.

Bouw in de praktijk

Metselaar

Stratenmaker

Tegelzetter

Deeltijds beroepssecundair onderwijs
Leren en werken
Je volgt per week twee dagen les op school: een dag
beroepsgerichte vorming met praktijk en technische
vorming en de andere dag algemene vorming met
PAV, Engels, sport en crea.
De andere dagen van de week ga je werken of volg je
een voorbereidend traject met eventueel een stage.
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