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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“operator vouw-plakmachine in de papier- en kartonbewerkende 

industrie duaal” 
Sectoraal Partnerschap Grafische sector en Papier- en 

kartonbewerkende sector 
 

In de opleiding operator vouw-plakmachine in de papier- en kartonbewerkende industrie duaal leert men het 
monteren, bedienen en onderhouden van de vouw-plakmachine, het computergestuurd en manueel instellen van 
de machines, het opvolgen van het proces van inleggen, voorplooien, lijmen, sluiten en afwerken, het bewaken van 
de snelheid van de productie, het oplossen van kleine storingen; teneinde kwaliteitsvolle bedrukte en niet-bedrukte 
vouw, massief- en golfkarton- en papieren producten te produceren.  

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding operator vouw-plakmachine in de papier- en 
kartonbewerkende industrie duaal op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden 
voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het opleidingsprogramma!! 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

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 nauwelijks door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

ALGEMENE ACTIVITEITEN 

o Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust  1 2 3 
 

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

o Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen 
deskundigheid  

1 2 3 
 

VOUW - PLAKKEN 

o Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en voorschriften 1 2 3 
 

o Bereidt het order voor 1 2 3 
 

o Voert de te verwerken materialen in 1 2 3 
 

o Stelt de inleg in 1 2 3 
 

o Bedient de pallet dispenser 1 2 3 
 

o Stelt vouw-plakmachines in en zorgt voor een maximale output 1 2 3 
 

o Bedient de vouw-plakmachines  1 2 3 
 

o Plooit en lijmt dozen volgens bestaande instructies en procedures  1 2 3 
 

o Verwerkt dozen in omdozen met behulp van de standaard dozenopzetter en 
dozensluiter of stapelt met behulp van robotisatie de pakketten op een pallet 

1 2 3 
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o Maakt producten klaar voor interne dispatching  1 2 3 
 

o Onderhoudt en bewaakt de continuïteit van de machines 1 2 3 
 

o Voert de kwaliteitscontroles uit  1 2 3 
 

o Controleert de veiligheidsvoorschriften van de bestemming van het 
eindproduct 

1 2 3 
 

o Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces 1 2 3 
 

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

 

 

 

 

 


