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1. Algemene informatie
D1: Gevelonderhoud
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Veel glazenwasbedrijven voeren ook in beperkte mate gevelonderhoudswerkzaamheden uit. Dit is echter niet voor alle bedrijven
het geval. Om die reden is er dan ook voor gekozen om dit onderwerp uit het kwalificatiedossier te schrappen. Een andere reden
om dit onderwerp uit het kwalificatiedossier te schrappen is de uitvoerbaarheid van de opleiding binnen de totale
opleidingsduur.
Dit keuzedeel biedt leerlingen echter wel de mogelijkheid om zich te verdiepen in het onderwerp Gevelonderhoud. Door het
volgen van dit keuzedeel wordt de afgestudeerde leerling breder inzetbaar en worden zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Relevantie van het keuzedeel
Dit keuzedeel biedt leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in het onderwerp Gevelonderhoud. Veel glazenwasbedrijven
voeren ook in beperkte mate gevelonderhoudswerkzaamheden uit. Dit is echter niet voor alle bedrijven het geval. Door het volgen
van dit keuzedeel wordt de afgestudeerde leerling breder inzetbaar en worden zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel wordt ingegaan op gevelonderhoudswerkzaamheden voor de glazenwasser.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Reinigt en conserveert gevels
Complexiteit
De werkzaamheden zijn met name uitvoerend van aard en betreffen voornamelijk handelingen die volgens standaardprocedures
plaatsvinden. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt bij het reinigen en conserveren van gevels volgens een werkbon, maar moet
weten waarom hij bepaalde handelingen moet uitvoeren. Er kunnen echter complicerende factoren zijn, bijvoorbeeld bij het
werken op hoogte, hinder van weersinvloeden en/of afwijkingen van gangbare procedures.
De beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken over basiskennis en -vaardigheden en in enkele gevallen algemene kennis en
vaardigheden op het gebied van het reinigen en conserveren van gevels.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert zijn takenpakket zelfstandig uit volgens een werkbon, specifieke normen, richtlijnen en
werkinstructies van zijn leidinggevende. Hij is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen geldende normen en
richtlijnen, met name betreffende het werken op hoogte.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van in de branche gangbare chemicaliën

§

bezit basiskennis van chemie

§

bezit basiskennis van methodes voor het reinigen van gevels

§

bezit basiskennis van methodes voor het conserveren van gevels

§

bezit basiskennis van afwerkmaterialen

§

bezit kennis van in de branche gangbare materialen en gereedschappen in relatie tot gevelonderhoud

§

bezit kennis van hogedrukreinigingsapparatuur en de bijbehorende voorschriften

§

bezit kennis van in de branche gangbare klimmaterialen (gevelonderhoudsinstallatie, rolsteiger of hoogwerker) en de
bijbehorende veiligheidsrichtlijnen

§

bezit kennis van voorzieningen voor gevelonderhoud (steigergaas, bodemafdekking en opvangmogelijkheden voor
afvalwater)

§

bezit kennis van vakterminologie rond het reinigen en conserveren van gevels

§

bezit kennis van apparatuur voor het lagedrukvochtstraalsysteem

§

kan veiligheidsinstructies lezen en interpreteren

§

kan communiceren met collega’s

D1-K1-W1: Reinigt gevels
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar reinigt op basis van de opdracht, mechanisch en/of chemisch, gevels van verschillend materiaal.
Hij voert een LMRA uit (Laatste Minuut Risico Analyse), controleert de benodigdheden en brengt op basis van de werkbon
(eventueel met assistentie van een collega) het klimmateriaal en de voorzieningen aan. Ook zet hij de omgeving van zijn
werkgebied af. Indien nodig verplaatst hij (eventueel met assistentie van een collega) tussentijds de klimmaterialen en
voorzieningen. Na afloop van de werkzaamheden voert hij het (chemische) afvalwater af. Hij controleert zijn werkzaamheden en
lost eenvoudige problemen op.

Resultaat
De gevel is volgens de werkbon en gestelde richtlijnen gereinigd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- stemt zijn werkzaamheden op heldere wijze af met collega’s
- controleert de benodigdheden zorgvuldig op functioneren en veiligheid
- brengt op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht en volgens werkbon klimmaterialen en voorzieningen aan
- reinigt op basis van vaktechnisch inzicht gevels mechanisch en/of chemisch
- gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig
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D1-K1-W1: Reinigt gevels
- reinigt gevels volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het
eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op
- reinigt gevels volgens instructies, veiligheids- en milieuvoorschriften
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W2: Conserveert gevels
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar conserveert op basis van de opdracht gevels van verschillend materiaal. Hij voert een LMRA uit
(Laatste Minuut Risico Analyse) en verplaatst (eventueel met assistentie van een collega) tussentijds de klimmaterialen en
voorzieningen. Hij controleert zijn werkzaamheden en lost eenvoudige problemen op. Na afloop van de
gevelonderhoudswerkzaamheden breekt hij indien van toepassing het klimmateriaal en de voorzieningen af en reinigt hij de
gebruikte gereedschappen en apparatuur.

Resultaat
De gevel is volgens de werkbon en gestelde richtlijnen geconserveerd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- stemt zijn werkzaamheden op heldere wijze af met collega’s
- conserveert op basis van vaktechnisch inzicht gevels van verschillend materiaal
- gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig
- conserveert gevels volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan
het eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat
op
- conserveert gevels volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen
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