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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“vloerder-tegelzetter duaal” 
Sectoraal Partnerschap Bouw 

 

In de opleiding vloerder-tegelzetter duaal leert men: 
- oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen, ...) af te werken met tegels, teneinde deze te beschermen en 

te verfraaien.  

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding vloerder-tegelzetter duaal op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het 
opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende 
erkenning.  
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding mogelijk. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of nauwelijks uitgevoerd 

 

 
  

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het  
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

o Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk 1 2 3 
 

o Bereidt de eigen werkzaamheden voor 1 2 3 
 

o Behandelt de te betegelen oppervlakte voor 1 2 3 
 

VLOER- & TEGELWERKEN 

o Plaatst vloer- en wandtegels in een mortelbed 1 2 3 
 

o Plaatst vloertegels in een verse dekvloer 1 2 3 
 

o Lijmt vloer- en wandtegels tegels 1 2 3 
 

o Plaatst buitentegels op gestabiliseerd zand 1 2 3 
 

o Betegelt trappen 1 2 3 
 

o Voegt vloer- en wandtegels 1 2 3 
 

o Plaatst tegels op ondersteuning 1 2 3 
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VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN   

 

 

 

 

Een onderneming kan ook uitsluitend voor 1 van onderstaande clusters van activiteiten erkend worden, 
aanvullend bij een onderneming die deze activiteiten niet aanbiedt. Voor meer informatie contacteert 
u best het sectorfonds. 

  

cluster: VLOER- & TEGELWERKEN 

o Plaatst buitentegels op gestabiliseerd zand 1 2 3 
 

  

cluster: VLOER- & TEGELWERKEN 

o Plaatst tegels op ondersteuning 1 2 3 
 

  


