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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“plaatser houten vloerbedekking duaal” 

Sectoraal Partnerschap Bouw en Houtsectoren 
 

In de opleiding plaatser houten vloerbedekking duaal leer je je eigen werkzaamheden voor te bereiden, het 
controleren van de plaatsingsvoorwaarden, het voorbereiden van de ondergrond, het plaatsen, schuren en 
afwerken van houten vloerbedekking teneinde samengesteld (meerlagig parket, houtfineervloer), massief houten 
(parket, plankenvloer), of vloerbedekking op basis van houtachtige materialen (kurk, bamboe) zwevend, genageld 
en/of gelijmd te plaatsen. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding plaatser houten vloerbedekking 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. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of sporadisch door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

 De (eigen) werkzaamheden voorbereiden en plannen  

o Werkzaamheden voorbereiden  1 2 3 
 

 Goederen behandelen en grondstoffen en constructieonderdelen en/of materialen transporteren  

o Transport laden/lossen  1 2 3 
 

 Machine(s) in-, omstellen en bedienen  

o Elektrisch of pneumatisch (hand)gereedschap instellen/bedienen 1 2 3 
 

o Breedbandschuurmachine instellen/bedienen 1 2 3 
 

o Kanten(profiel)schuurmachine instellen/bedienen 1 2 3 
 

o Schijfschuurmachine instellen/bedienen 1 2 3 
 

 Onderdelen plaatsen  

o Vloer egaliseren 1 2 3 
 

o Houten vloerbedekking plaatsen 1 2 3 
 

o Houten vloerbedekking afwerken 1 2 3 
 

o Houten vloerbedekking herstellen 1 2 3 
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VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

o Bvb. plaatsen van binnendeuren, pers instellen/bedienen, … 

 

 

 

 


