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1. Algemene informatie
D1: PVC-strokenvloeren leggen
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
Door de goede economische conjunctuur investeren consumenten in nieuwe vloeren voor hun woningen. Dit resulteert in veel
werkgelegenheid voor en vraag naar woningstoffeerders en parketleggers in het algemeen en pvc-vloeren in het bijzonder,
vanwege een groeiend marktaandeel. Onderzoek van INretail heeft uitgewezen dat een derde van de bedrijven een vacature heeft
voor vakmensen op dit gebied. Met dit keuzedeel kunnen huidige parketteurs en stoffeerders worden bijgeschoold.
Ingangsdatum certificaat
22-01-2020

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is bedoeld voor medewerkers bij bedrijven die vloeren leggen, zoals parketvloeren en geprefabriceerde vloeren.
Relevantie van het keuzedeel
Het assortiment van parketbedrijven is, onder andere ter vervanging van tegelvloeren en betonnen vloeren, continue in
ontwikkeling. Er is behoefte aan medewerkers die strokenvloeren van polyvinylchloride (PVC) kunnen leggen. Hierdoor is hij
breder inzetbaar.
Beschrijving van het keuzedeel
Met dit keuzedeel bekwaamt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het materiaal 'PVC-stroken' en ontwikkelt zich in het
bewerken, leggen en onderhouden van PVC-stroken op woon- en werkvloeren.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Legt PVC-strokenvloeren
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar hanteert bij het bewerken en het leggen van PVC-strokenvloeren bij particulieren en bij
bedrijven gestandaardiseerde routinematige werkzaamheden. Er is sprake van een afbreukrisico, bijvoorbeeld wanneer een
ondergrond en/of een PVC-stroken verkeerd is bewerkt en/of gelegd met een schadepost tot gevolg. Hij heeft voor het uitvoeren
van zijn hoofdwerkzaamheden voornamelijk kennis van materialen en bewerkingsvaardigheden van PVC-stroken nodig. Voor de
andere onderwerpen volstaat basiskennis.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert zijn taken volgens opdracht zelfstandig en binnen de kaders van het bedrijf uit. Hij is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Indien nodig vraagt hij om advies aan een leidinggevende/ervaren collega. Een
leidinggevende draagt de eindverantwoordelijkheid.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft basiskennis van de geschiedenis van PVC-stroken.

§

heeft basiskennis van soorten PVC-strokenvloeren, zoals klik-pvc.

§

heeft basiskennis van het acclimatiseren van PVC-stroken.

§

heeft basiskennis van functies van en bedoelingen met PVC-strokenvloeren.

§

heeft basiskennis van toepassingen en toepassingsmogelijkheden van PVC-strokenvloeren, waaronder legrichting.

§

heeft basiskennis van vaktechnische en leveranciersrichtlijnen.

§

heeft kennis van veelvoorkomende vaktermen, zoals PVC, plasticeren, prefab vloer, PE-folie, snijverlies, egalisatie, HDFbasis en het uitzetten van een vloer.

§

heeft kennis van materiaaleigenschappen en -kenmerken van PVC-stroken, zoals samenstelling, zwelruimte, buigzaamheid
en hardheid.

§

heeft basiskennis van eisen aan ondervloeren, zoals maximale vochtigheid van een steenachtige ondervloer.

§

heeft kennis van het samenstellen van egalisatiemateriaal.

§

heeft kennis van egaliseertechnieken en -methoden van ondervloeren voor PVC-strokenvloeren.

§

heeft kennis van PVC-vloersystemen.

§

heeft kennis van verbindingen van PVC-stroken.

§

heeft kennis van veelgebruikte bewerkingsgereedschappen van PVC-stroken.

§

heeft kennis van leg- en patroontechnieken, zoals 'Hongaarse punt', 'blokpatronen' en 'Holland ladder patroon'.

§

heeft kennis van kwaliteitsnormen en (wettelijke) eisen aan PVC-stroken.

§

heeft kennis van het met middelen en materialen schoonmaken van PVC-strokenvloeren.

§

heeft kennis over het met middelen en materialen onderhouden van PVC-strokenvloeren, zoals preventief onderhoud en
groot onderhoud.

§

heeft kennis van reparatietechnieken van PVC-strokenvloeren.

§

kan werktekeningen voor PVC-strokenvloeren lezen en interpreteren.

§

kan een werkwijze en een werkvolgorde kiezen, zoals voor het egaliseren van een ondervloer.

§

kan lengte-, breedte- en oppervlakte maten berekenen, zoals voor materiaalbenodigdheden en maatvoering.

§

kan beoordelen of een PVC-strokenvloeren aan kwaliteitseisen voldoet.

§

kan be- en afwerkingswerkingstechnieken van PVC-strokenvloeren toepassen, zoals snijden, knippen, verwarmen en walsen.

§

kan wettelijke en/of bedrijfspecifieke eisen voor het werken met PVC-stroken toepassen.

§

kan eventuele ontwerp- en/of legfouten in PVC-stroken herkennen.

§

kan een eventuele materiaalfout van een PVC-strook herkennen.

§

kan schoonmaak- en onderhoudstechnieken van PVC-strokenvloeren toepassen.

§

kan technieken voor het aanbrengen en afwerken van egaline voor PVC-strokenvloeren toepassen.

§

kan voor het bewerken van PVC-stroken gereedschappen en machines hanteren.

§

kan reparaties aan PVC-strokenvloeren uitvoeren.

§

kan onderhoudstechnieken van PVC-strokenvloeren toepassen.

D1-K1-W1: Egaliseert de werkvloer
Omschrijving
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D1-K1-W1: Egaliseert de werkvloer
De beginnend beroepsbeoefenaar beoordeelt en controleert de werkvloer/ondervloer op geschiktheid om de PVC-strokenvloer
daarop te gaan leggen. Hij trekt conclusies over de mate van geschiktheid en legt deze vast. Hij bepaalt bij ongeschiktheid van de
werkvloer op welke wijze deze geschikt gemaakt kan worden en voert dit uit. Hij controleert of de geëgaliseerde werkvloer aan de
kwaliteitseisen en -normen voldoet, zoals volledig vlak, droog, stabiel en vet- en stofvrij. Eventuele opvallende zaken en/of
aanvullende werkzaamheden om aan de eisen en normen te voldoen stemt hij met de leidinggevende af en voert deze uit.

Resultaat
De werkvloer/ondervloer is geschikt voor het leggen van een PVC-strokenvloer.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- is alert op het volledig en juist controleren van de werkvloer.
- meldt tijdig eventuele opvallende zaken.
- volgt gedisciplineerd instructies en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften op.
- kiest en controleert zorgvuldig materialen en gereedschappen.
- werkt vlot en ordelijk.
- houdt rekening met onder andere de gegeven situatie, prioriteiten en de moeilijkheidsgraad.
- legt belangrijke informatie en conclusies op een voorgeschreven wijze vast.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures
opvolgen, Samenwerken en overleggen

D1-K1-W2: Installeert PVC-stroken en patronen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar voert het leggen van een PVC-strokenvloer en vloerpatronen uit. Hij leest op opdracht en/of de
(technische) tekeningen, vormt zich beelden van het te leggen patroon, brengt in kaart waarmee rekening gehouden moet
worden. Hij verzamelt voor het leggen de benodigde materialen, gereedschappen en apparatuur en controleert deze op onder
andere bruikbaarheid. Afhankelijk van het soort bewerkt hij de PVC-stroken, legt deze in een patroon en past eventueel een
behandeling toe. Na het leggen van de vloerpatronen walst hij de vloer en controleert of het resultaat aan de opdracht voldoet.
Indien nodig verricht hij aanpassingen.

Resultaat
Een volgens opdracht gelegde PVC-strokenvloer.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- is alert op het goed lezen en begrijpen van de opdracht.
- volgt gedisciplineerd instructies en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften op.
- kiest en controleert zorgvuldig materialen, gereedschappen en apparatuur.
- werkt vlot en ordelijk.
- houdt rekening met onder andere prioriteiten en de moeilijkheidsgraad van het patroon.
- toont vakdeskundigheid bij het leggen van patronen.
- is alert op het voorkomen van fouten.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren, Op
de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W3: Informeert over en onderhoudt en/of repareert een PVC-strokenvloer
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar informeert de opdrachtgever/eindgebruiker over het schoonmaken en onderhouden en
repareren van een PVC-strokenvloer. Hij legt uit, en indien gewenst demonstreert, wanneer en op welke wijze en met welke
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D1-K1-W3: Informeert over en onderhoudt en/of repareert een PVC-strokenvloer
hulpmiddelen en materialen het schoonmaken en het onderhouden nodig is en uitgevoerd kan worden. Hij controleert of de
opdrachtgever/de eindgebruiker de uitleg begrepen heeft. Op vragen geeft hij antwoord of een toelichting. Op verzoek van de
opdrachtgever/eindgebruiker analyseert hij het benodigde onderhoud en maakt hij een werkplan voor het te onderhouden en/of
te repareren vloeroppervlak. Hij voert vervolgens de onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden uit. Hiervoor kiest hij de
hulpmiddelen en/of gereedschappen en/of machines. Bij eventueel meerwerk met (extra) kosten vraagt hij de
opdrachtgever/eindgebruiker om akkoord/toestemming. Na afloop van de werkzaamheden stemt hij met de
opdrachtgever/eindgebruiker af of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Resultaat
De opdrachtgever/eindgebruiker is geïnformeerd en geadviseerd over het schoonmaken, het onderhouden en/of het repareren van
een PVC-strokenvloer. De vloer is onderhouden en/of gerepareerd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- informeert op een deskundige wijze over het schoonmaken, onderhouden en/of repareren van de PVC-strokenvloer dat getuigt
van materialenkennis en eisen en regels.
- analyseert te onderhouden en/of te repareren vloeroppervlaktes nauwkeurig.
- trekt logische conclusies over de uit te voeren onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.
- maakt een duidelijk en volledig werkplan voor het uitvoeren van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.
- kiest de juiste hulpmiddelen, gereedschappen en/of machines voor het uitvoeren van onderhouds- en/of
reparatiewerkzaamheden.
- gebruikt hulpmiddelen, gereedschappen en/of machines efficiënt en effectief.
- is alert op vragen en op tevredenheid van de opdrachtgever/eindgebruiker.
- blijft vriendelijk, beleefd en geeft prioriteit aan het duidelijk en volledig informeren van de opdrachtgever/eindgebruiker.
- gaat integer en discreet om met specifieke informatie van de opdrachtgever/eindgebruiker om.
De onderliggende competenties zijn: Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Samenwerken en
overleggen, Instructies en procedures opvolgen, Materialen en middelen inzetten, Analyseren
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