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1. Algemene informatie
D1: Vaktechnisch Engels voor de Industrieel lakverwerker
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
De beheersing van de Engelse taal is in veel gevallen essentieel om het materiaal en materieel op een veilige wijze in te zetten.
Relevantie van het keuzedeel
In een deel van de industriële lakverwerkingsbedrijven moet de beginnend beroepsbeoefenaar Engelstalige normen,
voorschriften, (leveranciers-)richtlijnen, technische manuals, etc. kunnen lezen. De beginnend beroepsbeoefenaar vergroot
daarom met dit keuzedeel zijn kansen op de arbeidsmarkt.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel staan kennis van gangbare Engelstalige vakterminologie en het kunnen lezen en interpreteren van Engelstalige
normen, voorschriften, (leveranciers-)richtlijnen, technische manuals, etc. centraal. Daarnaast leert de beginnend
beroepsbeoefenaar om in eenvoudige werksituaties met collega’s in het Engels te communiceren.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Vaktechnisch Engels
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar vinden plaats in de context van een industriële omgeving. Hij moet
Engelstalige productinformatiebladen, Arbo-, milieu-, en veiligheidsvoorschriften, technical orders, maintenance manuals,
bestekken, (technische) tekeningen, vakbladen en gebruiksaanwijzingen van technische apparatuur secuur kunnen lezen.
Hiervoor zijn basiskennis en -vaardigheden op het gebied van Engels en dan met name kennis van Engelstalige vakterminologie
nodig. Hij verricht zijn werkzaamheden volgens standaardvoorschriften.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt onder verantwoordelijkheid van zijn leidinggevende. Hij ontvangt de juiste Engelstalige
documenten. Bij onduidelijkheden kan hij een beroep doen op zijn leidinggevende. Tevens moet hij op de werkvloer met collega's
in het Engels eenvoudige werkgerelateerde gesprekken kunnen voeren.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van gangbare Engelstalige vakterminologie (o.a. op het gebied van producten, ondergronden, gereedschappen,
apparatuur, Arbo, milieu en veiligheid, mengverhouding, droogtijden, betekenis van symbolen, betekenis R&S zinnen,
bestek en tekeningen)

§

kan Engelstalige normen, voorschriften, richtlijnen, technische manuals, etc. secuur lezen en interpreteren

§

kan Engelstalige leveranciersrichtlijnen secuur lezen en interpreteren

§

kan met collega’s in het Engels in eenvoudige werksituaties communiceren
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