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1. Algemene informatie
D1: Specialisatie aanbrengen van wandbekleding
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja
Onderwijsinstellingen kunnen, onder specifieke voorwaarden, in de derde leerweg een certificaatgerichte opleiding aanbieden
voor een keuzedeel dat na 1 augustus 2020 is vastgesteld. Zie vragen 7 en 17 van de veelgestelde vragen veranderaanpak
(https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/vragen/verander).
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
In de afbouw- en onderhoudsbranche is er een tendens onder bedrijven om de klant een totaalonderhoudspakket aan te bieden.
Het aanbrengen van wandbekleding ter verbetering, verfraaiing, en/of vernieuwing van interieurs is binnen dat pakket een
algemeen voorkomende activiteit. Beroepen in het onderhouden, verbeteren en/of vernieuwen van interieurs binnen vastgoed
worden door het UWV en kiesmbo.nl in brede zin gekwalificeerd als kansberoepen: er zijn minder medewerkers op de markt dan
de vraag die de bedrijven hebben. Aanbrengen van wandbekleding wordt van oudsher door schilders uitgevoerd. Onderzoek van
branchevereniging OnderhoudNL toont aan dat 26% van de schildersbedrijven inderdaad ook wandbekleding aanbrengt. In de
opleiding tot (gezel) schilder wordt aan wandbekleden echter steeds minder tijd besteed, waardoor de nieuwe lichtingen
schilders onvoldoende inzetbaar zijn voor deze activiteit.
Dit resulteert in een scholingsbehoefte op het aanbrengen van wandbekleding om de klant een totaalonderhoudspakket te
kunnen (blijven) leveren. Door het inzetten van keuzedeel Specialisatie aanbrengen van wandbekleding voor (bij)scholing van
werkenden en werkzoekenden kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan. De scholingsbehoefte wordt gedeeld en
ondersteund door Nimeto, Schildersvakopleiding Assen, Schildersvakopleiding Rosmalen, Schildersvakopleiding Zutphen en door
brancheorganisatie OnderhoudNL. Deze samenwerking moet de landelijke herkenbaarheid garanderen
Zelfstandige betekenis
Na het volgen van dit keuzedeel zijn werkenden en werkzoekenden in de afbouw- en onderhoudsbranche breder en beter
inzetbaar op het voorbehandelen van ondergronden, het inmeten, op maat maken en aanbrengen van diverse typen
wandbekleding op verscheidene dragers, met en zonder patroon. Men kan tevens overweg met nieuwe of te herstellen
ondergronden en met verschillende oriëntaties.
Doelgroep
Dit keuzedeel is bedoeld voor op-, om- en herscholers die reeds werken of willen gaan werken in de afbouw- en
onderhoudsbranche en zich willen bekwamen in het aanbrengen van wandbekleding. Voorkennis en/of werkervaring is voor dit
scholingstraject niet noodzakelijk.
Ingangsdatum certificaat
28-10-2021

Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Zowel schildersbedrijven, vastgoedonderhoudsbedrijven, restauratie- en decoratiebedrijven, interieurbedrijven als
totaalonderhoudsbedrijven voeren regelmatig onderhoud uit aan vastgoed, waarbij vraag is naar het aanbrengen van
wandbekleding. Binnen al deze bedrijven is er daarom behoefte aan personeel dat beschikt over kennis en vaardigheden met
betrekking tot het aanbrengen van diverse (ook complexere) soorten wandbekleding in verschillende contexten als onderdeel van
een totaalpakket aan interieurwerkzaamheden.
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D1: Specialisatie aanbrengen van wandbekleding
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig diverse wandbekledingstechnieken toe te passen in
verschillende situaties. Het gaat dan om kennis en vaardigheden om diverse typen ondergronden voor te bereiden en om zowel
eenvoudige als complexere wandbekleding in te meten, op maat te maken en aan te brengen. Onder complexere wandbekleding
worden verstaan: uiteenlopende soorten wandbekleding met patroon op diverse dragers (zoals papier, vlies, glasvezel, textiel,
vinyl en folie). Dit kan worden aangebracht op rechte, schuine of gebogen wanden, op wanden met of zonder obstakels (zoals
ramen, kolommen en radiatoren) en op nieuwe of te herstellen ondergronden van diverse materialen en bij verschillende typen
opdrachtgevers.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Brengt wandbekleding aan
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn voornamelijk uitvoerend en routinematig van aard. Het werk wordt
uitgevoerd in wisselende omgevingen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert in dit keuzedeel zowel het complexere soorten
wandbekleding aan te brengen als het toepassen van diverse wandbekledingstechnieken in complexere situaties. De mate van
complexiteit wordt bepaald door de verwerkingseigenschappen (o.a. dikte, kwetsbaarheid) van het wandbekledingsmateriaal in
relatie tot het soort dragermateriaal en de leveranciersrichtlijnen, gecombineerd met de eigenschappen van de ondergrond en
plaatselijke situatie waarin de wandbekleding wordt aangebracht. Bij het aanbrengen van wandbekleding moet de beginnend
beroepsbeoefenaar bijvoorbeeld rekening houden met moeilijke bereikbaarheid, werken op hoogte en ruimtelijke oriëntatie van
het te bekleden oppervlak. Hij herkent standaardsituaties waarvoor hij over de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied
van technieken, gereedschappen en materialen beschikt voor een adequate uitvoering van het wandbekledingswerk, maar ook
probleemsituaties waarbij hij zijn leidinggevende moet raadplegen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert het aanbrengen van diverse typen wandbekleding in verschillende situaties zelfstandig
uit. Hij is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen geldende normen en richtlijnen. Bij het uitvoeren van zijn werk is
hij verantwoordelijk voor de communicatie over zijn handelingen met de klant en het kwalitatief goed uitvoeren van zijn werk. De
eindverantwoordelijkheid ligt echter bij zijn leidinggevende, aan wie hij raad vraagt bij onvoorziene problemen en situaties die
zijn vakkennis en vaardigheden overstijgen.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§
§

bezit kennis van de eigenschappen van houten, stenen, metalen en kunststof ondergronden

§

bezit kennis van diverse soorten voorbehandelings- en herstelmethoden en hun toepassingen

§

bezit kennis van diverse soorten wandbekledingssystemen, hun verwerkingseigenschappen en hun toepassingen

§

bezit kennis van vakterminologie rond wandbekledingswerkzaamheden

§

bezit kennis van klimmaterialen en materieel voor werken op hoogte

§

bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen

§

bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid

§

kan relevante gegevens uit bestek, projectinformatie, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren

§

kan diverse soorten ondergronden herstellen en voorbehandelen

§

kan diverse soorten wandbekledingsmateriaal verwerken

bezit kennis van diverse meet- en beoordelingsmethoden

D1-K1-W1: Bereidt ondergronden voor
Omschrijving
Hij controleert de ondergrond, verricht diverse benodigde metingen en rapporteert hierover aan de leidinggevende, voert in
diverse situaties naast eenvoudige ook complexere herstelwerkzaamheden aan de ondergrond uit en bewerkt en behandelt de
ondergrond voor. Hij beschermt daarbij vloeren en andere eigendommen van de klant. Hij controleert zijn werkzaamheden, lost
voorkomende problemen op en stelt zijn leidinggevende op de hoogte van afwijkingen of gebreken van de ondergrond.

Resultaat
De ondergrond is conform de gestelde richtlijnen en eisen gereed gemaakt voor afwerking. De leidinggevende is op de hoogte van
afwijkingen of gebreken van de ondergrond.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- rapporteert afwijkingen of gebreken nauwkeurig en volledig aan de leidinggevende
- controleert ondergronden zorgvuldig op standaard en leveranciersrichtlijnen
- verricht op basis van vaktechnisch inzicht eenvoudige en complexere metingen in de juiste volgorde
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D1-K1-W1: Bereidt ondergronden voor
- brengt op adequate wijze afdekmaterialen aan om vloeren en eigendommen van de klant te beschermen
- voert op basis van vaktechnisch inzicht benodigde herstelwerkzaamheden uit en behandelt de ondergrond op basis van
vaktechnisch inzicht voor
- gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig
- past wanneer nodig persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze toe
- bereidt ondergronden voor volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert zijn werkzaamheden
nauwkeurig en lost naast eenvoudige ook complexere problemen adequaat op
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Kwaliteit leveren, Onderzoeken

D1-K1-W2: Bekleedt wanden met één of meerdere soorten wandbekleding
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar maakt verschillende soorten lijmen gebruiksklaar en verwerkt deze. Hij maakt naast
eenvoudige ook complexere wandbekledingsmaterialen op maat en brengt deze aan in situaties van uiteenlopende complexiteit.
Complexere wandbekledingsmaterialen zijn bijvoorbeeld behang dat op patroon aangebracht moet worden, (zoals fotobehang of
bloemetjesbehang), rekbare of anderszins moeilijker verwerkbare wandbekleding op verschillende dragers (zoals textiel, vinyl en
folie). Complexere situaties omvatten bijvoorbeeld de verwerking rondom ramen en op koven, op moeilijk bereikbare plaatsen
zoals achter radiatoren, schuine, gebogen of extra hoge wanden, situaties waarin de (kwaliteit van de) ondergrond invloed heeft
op het resultaat, situaties waarin meerdere typen wandbekleding toegepast worden. De beginnend beroepsbeoefenaar lost
voorkomende problemen op en overlegt bij complexe situaties eerst met zijn leidinggevende. Tenslotte controleert hij zijn
werkzaamheden, ruimt gereedschappen en restmaterialen op en levert het werk op aan zijn leidinggevende.

Resultaat
De wand is conform de gestelde richtlijnen en eisen bekleed. De ruimte is opgeruimd en het werk is opgeleverd aan de
leidinggevende.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- brengt op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht en in diverse situaties verschillende soorten wandbekleding aan met in
achtneming van de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus en de gestelde richtlijnen
- gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig
- controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat
- signaleert problemen tijdig en lost naast eenvoudige ook complexere problemen adequaat op en overlegt daarbij zo nodig met
de leidinggevende
- voert volgens richtlijnen opruimwerkzaamheden uit
- rapporteert bondig, duidelijk en compleet over de uitgevoerde werkzaamheden aan de leidinggevende
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit
leveren, Formuleren en rapporteren, Samenwerken en overleggen
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