MODULE
VLOERTEGELS LIJMEN

WERKEN EN LEREN
IN DE BOUW
In de module Vloertegels lijmen leer je over de eigenschappen van vloertegels. Afhankelijk van de ruimte
kunnen bepaalde eigenschappen meer of minder van
belang zijn. Zo wil je in de badkamer vloertegels met
antislip en die tegen veel vocht kunnen. In andere
ruimtes is het van belang dat de tegels slijtvast zijn. Je
leert hoe je verschillende natuurstenen vloeren kunt
lijmen.
Van groot belang is de ondergrond voor de tegelvloer.
Je controleert de ondergrond en bereidt de ondergrond
voor op het te lijmen tegelwerk. Is de ondergrond wel
waterpas? Je kunt de ondergrond vlakmaken door
onder andere oneffenheden te verwijderen en te
egaliseren.
In deze module komen de volgende onderwerpen aan
bod: het uitzetten van tegelwerk; op maat maken van
tegels; lijm aanmaken en het aanbrengen van tegels.

Ook komt het aanbrengen van tegelprofielen aan
bod en het waterdicht maken van de vloer door
middel van kimband en coating. Je leert meer over
voegen en ontdekt waarom je hoeken niet voegt!
Het beroep van tegelzetter is mooi, maar fysiek
zwaar.
Je leert op welke manieren je veilig en gezond kunt
werken.
Je sluit de module af met een examen die bestaat uit
een theorie- en een praktijkdeel. Als voorbereiding
op dit examen kun je verschillende praktijktoetsen
maken die horen bij onderstaande beroepstaken:
• Een vlakke vloer lijmen
• Een vloer in een natte ruimte onder afschot lijmen
• Een vloer van natuursteen lijmen

BOUWMENSEN APELDOORN

STUDIEBELASTING

DE OPLEIDING
Leerroute:
Hoe lang duurt de opleiding:
Startdatum:

Module Vloertegels lijmen,
niveau 2 Tegelzetten
14 dagen (80 uur theorie, 32 uur
praktijk)
Flexibele instroom

Naast de theorielessen en praktijkuren in de
opleidingswerkplaats van Bouwmensen is er
een studiebelasting van gemiddeld 4 uur per
week voor het maken van huiswerk.

HERKANSINGEN
TOESTING/BEOORDELING EN
EXAMINERING
De modules worden beoordeeld door de instructeur van Bouwmensen of de leermeester op de
bouw. Beoordelingspunten zijn:
- Werktekening, werkvolgorde en gereedschappen
- Voorbereiding
- Vaardigheid
- Constructief inzicht
- Maatvoeren
- Veilig werken
- Aanpak, zelfstandigheid en werktempo
Je sluit een module af met een examen die
bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Als
voorbereiding op dit examen kun je verschillende
praktijktoetsen maken die horen bij de
beroepstaken van de desbetreffende module.

THEORIE EN PRAKTĲK
De modules bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel die op
elkaar zijn afgestemd. Voor het theoriedeel van de module werkt
Bouwmensen Apeldoorn nauw samen met Aventus. De docenten
van Aventus geven bij Bouwmensen op locatie theorieles.
Het praktijkdeel van de module leer je in de opleidingswerkplaats
van Bouwmensen en/of van een speciaal daarvoor opgeleide
leermeester bij een van de bouwbedrijven in de regio. Bouwmensen Apeldoorn regelt de uitplaatsing bij een bouwbedrijf.

Een examentoets kan herkanst
worden, hiervoor worden wel extra
kosten (ongeveer € 100,- per onderdeel) in rekening gebracht.

DIPLOMERING
Na het behalen van een module kun je
aan het werk op de bouw, gericht op het
vakgebied van deze module. Ook is het
mogelijk om meerdere modules te volgen
om zo breder inzetbaar te zijn.

DE KOSTEN
Lesgeld per module:
Werkkleding:
Laptop:

va. € 3025,- incl. btw *
Dit bedrag is inclusief boeken en
lesmateriaal.
Veiligheidsschoenen zijn verplicht, zelf aan te
schaffen
zelf aan te schaffen

* Waar mogelijk proberen wij voor onze cursisten gebruik te maken van
scholingsvouchers die kunnen bijdragen in de bekostiging van deze modules. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

TOELATINGSEISEN
Je kunt instromen met een:
• Diploma vmbo: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en
theoretische leerweg
• Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
• Mavo-diploma
• Diploma entreeopleiding (niveau 1)
Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in
aanmerking komt.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over deze module, neem dan gerust contact met ons op of
vul het contactformulier in.

