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1. Algemene informatie
D1: Aanbrengen van dunpleisters
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Schilders- en onderhoudsbedrijven vragen om breed inzetbaar personeel. De particuliere markt heeft behoefte aan allround
schilders die ook de wanden strak en netjes kunnen afwerken. De kansen op de arbeidsmarkt nemen toe als de schilder ook de
stukadoorsvaardigheden beheerst om ondergronden behang- en schilderklaar te maken. Door de bredere inzetbaarheid neemt de
kans op seizoenswerkloosheid af.
Beschrijving van het keuzedeel
De beginnend beroepsbeoefenaar zet kennis en vaardigheden in waarmee hij gehele wanden gaat prepareren. Hij herstelt de
gehele ondergrond van wanden. Hij werkt met dunpleisters en uiteenlopend gereedschap. Dit gaat tot het niveau waarop de
wanden klaar zijn om te behangen of te schilderen.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voert stukadoorswerkzaamheden uit
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn uitvoerend van aard. De complexiteit wordt bepaald door de
veelheid aan toe te passen technieken, materialen en processen die soms gelijktijdig door de beginnend beroepsbeoefenaar
moeten worden toegepast. Hij moet, eenmaal aan een werkzaamheid begonnen, enkele uren onafgebroken werken. Het werk
vereist een hoge mate van concentratie omdat de kans op fouten aanwezig is. Het werk is fysiek zwaar. Hij heeft te maken met
verschillende factoren die van invloed kunnen op het werk (omgevingsfactoren als weer, temperatuur en vocht en conditie van de
ondergrond). Hij heeft kennis op het gebied van materialen gereedschap middelen en processen o.a. droging en uitharding.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen takenpakket. Hij is er verantwoordelijk
voor dat het stukadoorswerk volgens opdracht, wordt uitgevoerd. Hij is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen
geldende normen en richtlijnen. Hij werkt onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende, die met de klant in verbinding
staat.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van materialen en middelen

§

bezit kennis van vaktermen

§

bezit kennis van ondergronden

§

bezit kennis van reparaties en voorbehandelingen

§

bezit kennis van het aanbrengen van stucwerk in het algemeen en dunpleister in het bijzonder

§
§

kan ondergronden beoordelen

§

kan profielen op maat maken en stellen

§

kan naden en andere beschadigingen wegwerken

§

kan dunpleister in vereiste samenstelling aanmaken

§

kan met dunpleister muren behangklaar en/of schilderklaar maken

§

kan richtlijnen voor arbo, milieu en veiligheid toepassen

§

kan persoonlijke beschermingsmiddelen voor stukadoors toepasssen

§

kan communiceren met collega's en de leidinggevende

kan divers stukadoorsgereedschap hanteren (spackmes, pleisterspaan, spaarbord, troffel, waterpas, mixer)

D1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar controleert de ondergrond (inclusief pleisterdragers). Hij inventariseert de vereiste acties.
Waar nodig rapporteert hij eventuele afwijkingen of gebreken aan de leidinggevende. Hij lost eenvoudige problemen op. Hij
verzamelt het benodigde materiaal, middelen en gereedschappen. Hij richt de werkplek in waarbij hij maatregelen neemt om
beschadigingen tegen te gaan. Hij zet de benodigdheden klaar voor gebruik.

Resultaat
De werkplek is ingericht om de werkzaamheden te starten.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- rapporteert afwijkingen of gebreken die voortkomen uit controles nauwkeurig en volledig
- controleert ondergronden zorgvuldig
- maakt een doeltreffende aanpak om de wanden te bewerken
- verzamelt en plaatst gereedschap, materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig
- signaleert problemen tijdig
- lost eenvoudige problemen adequaat op
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D1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Kwaliteit leveren, Plannen en organiseren

D1-K1-W2: Herstelt de ondergrond
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar maakt de wanden schoon. Hij maakt de pleister aan in de juiste mengvorm. Hij behandelt de
wand voor. Hij bereidt de hoeken voor door profielen te stellen en deze waterpas te maken. Hij zet het dunpleister op met
spaarbord en pleisterspaan. Hij maakt de wand nat en werkt kleine beschadigingen weg. Hij pleistert de wand. Afhankelijk van
het doel (sausen of behangen) pleistert hij na. Hij snijdt hoeknaden in zodat deze naar droging gekit kunnen worden. Hij
controleert doorlopend zijn werkzaamheden en lost eenvoudige problemen op.

Resultaat
De wand is behang- of schilderklaar.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- zet op basis van ruimtelijk inzicht maten nauwkeurig uit
- maakt materiaal in de juiste verhouding aan
- brengt op basis van vaktechnisch inzicht profielen en pleisterlagen aan
- houdt voortdurend de veiligheid in het oog
- heeft oog voor details en werkt netjes
- signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren
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