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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Buitenschrijnwerker aluminium/metaal Duaal” 

Sectoraal Partnerschap Bouw 
 

In de opleiding buitenschrijnwerker aluminium/metaal duaal leert men het voorbereiden van de eigen 
werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen, het in- en omstellen van (metaalbewerkings)machines, het 
bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor buitenschrijnwerk, het bevestigen en aansluiten van de 
elementen aan elkaar of aan de ruwbouw en het afwerken van het buitenschrijnwerk, zoals ramen, deuren, poorten, 
samengesteld buitenschrijnwerk, gevelbekleding, luiken, … teneinde buitenschrijnwerk in aluminium of een ander 
metaal aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen en te plaatsen. 
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk het vervaardigen en 
het plaatsen van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding buitenschrijnwerker aluminium/metaal 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 sporadisch uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

ALGEMENE ACTIVITEITEN  

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

o Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

o Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder 1 2 3 
 

o Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk 1 2 3 
 

VERVAARDIGING BUITENSCHRIJNWERK ALUMINIUM/METAAL 

o Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor 1 2 3 
 

o Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, 
tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) 

1 2 3 
 

o Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de 
(metaalbewerkings)machines 

1 2 3 
 

o Stelt (metaalbewerkings)machines in en om 1 2 3 
 

o Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (metaalbewerkings)machines 1 2 3 
 

o Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht 1 2 3 
 



 

p2 – activiteitenlijst erkenning   
 

 

o Voert verspanende bewerkingen in aluminium of een ander metaal uit 1 2 3 
 

o Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal 1 2 3 
 

o Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk aan buitenschrijnwerk in 
aluminium of een ander metaal 

1 2 3 
 

o Werkt buitenschrijnwerkelementen in aluminium of een ander metaal af 1 2 3 
 

o Voert preventief basisonderhoud uit van de (metaalbewerkings)machines 1 2 3 
 

o Transporteert intern grondstoffen, constructieonderdelen en materialen 1 2 3 
 

PLAATSING BUITENSCHRIJNWERK ALUMINIUM/METAAL 

o Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de 
werf) 

1 2 3 
 

o Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en 
bereidt de plaatsing voor 

1 2 3 
 

o Werkt op hoogte 1 2 3 
 

o Plaatst buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal 1 2 3 
 

o Plaatst isolatiematerialen 1 2 3 
 

o Plaatst lucht- en/of dampscherm 1 2 3 
 

o Werkt de plaatsing van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal af 1 2 3 
 

  

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

o Bvb.  

 


