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1. Algemene informatie
D1: Voorbereiding op Gezel stukadoor (niveau 3)
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Het dossier Stukadoren bevat een kwalificatie op niveau 2 (Stukadoor) en op niveau 3 (Gezel stukadoor). Het keuzedeel
Voorbereiding op Gezel stukadoor (niveau 3) bereidt leerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding door een eerste
kennismaking met het aanbrengen en afwerken van decoratief stukadoorswerk (decoratieve afwerklagen en lijstwerk) en het
maken van een eenvoudige calculatie. Ten opzichte van het profiel Stukadoor (niveau 2) zijn dit twee geheel nieuwe handelingen.
Het keuzedeel is daarnaast arbeidsmarktrelevant, omdat meer inzicht in (het proces van) decoratief stukadoorswerk bijdraagt
aan de uitvoerende werkzaamheden die de Stukadoor verricht.
Relevantie van het keuzedeel
Het keuzedeel Voorbereiding op Gezel stukadoor (niveau 3) bereidt leerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding door een
eerste kennismaking met het aanbrengen en afwerken van decoratief stukadoorswerk en het maken van een eenvoudige
calculatie. Ten opzichte van het profiel Stukadoor (niveau 2) zijn dit twee geheel nieuwe handelingen.
Het keuzedeel is daarnaast arbeidsmarktrelevant, omdat meer inzicht in (het proces van) decoratief stukadoorswerk bijdraagt
aan de uitvoerende werkzaamheden die de Stukadoor verricht.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel maakt de Stukadoor (niveau 2) kennis met het aanbrengen en afwerken van decoratief stukadoorswerk
(decoratieve afwerklagen en lijstwerk) en het maken van een eenvoudige calculatie.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Doorstroom
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voert eenvoudig decoratief stukadoorswerk uit
Complexiteit
Tijdens het uitvoeren van eenvoudig decoratief stukadoorswerk (eenvoudig lijstwerk en eenvoudige decoratieve afwerklagen als
glanspleister, sierpleister en krabpleister) zijn de werkzaamheden van de stukadoor voornamelijk uitvoerend van aard. Hij voert
daarbij eenvoudige werkzaamheden uit, die deels bestaan uit handelingen waarvoor standaardprocedures bestaan.
De mate van complexiteit wordt voornamelijk bepaald door de complexiteit van toe te passen (decoratieve) technieken en
materialen. Anderzijds wordt deze bepaald door de specifieke raaplagen als basis voor de decoratieve afwerklagen en de
verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het werk (omgevingsfactoren als weer, temperatuur en vocht).
Hij beschikt over basiskennis en -vaardigheden en in sommige gevallen over algemene kennis en vaardigheden op het gebied van
technieken, ondergronden, materialen en middelen voor het adequaat uitvoeren van eenvoudig decoratief stukadoorswerk.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De stukadoor is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van zijn eigen takenpakket. Hij is er verantwoordelijk voor dat
het eenvoudig decoratief stukadoorswerk volgens opdracht, bestek, tekeningen en leveranciersrichtlijnen 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. Eenvoudige problemen
lost hij zelf op, complexere problemen meldt hij tijdig aan zijn leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid

§

bezit kennis van vaktechnische en leveranciersrichtlijnen

§

bezit kennis van (klim)materialen, gereedschappen en apparatuur

§
§

bezit kennis van ondergronden

§

bezit kennis van eenvoudige decoratieve stukadoorstechnieken

§

bezit kennis van raaplagen ten behoeven van decoratieve afwerklagen

§

bezit kennis van eenvoudige decoratieve afwerklagen (glanspleister, sierpleister, krabpleister)

§

bezit kennis van eenvoudig lijstwerk

§

bezit kennis van eenvoudige mallen

§

bezit kennis van werkbanken

§

kan eenvoudige leveranciersrichtlijnen lezen en interpreteren

§

kan frequent voorkomende gegevens uit tekeningen lezen en interpreteren

bezit kennis van vakterminologie rond het uitvoeren van eenvoudig decoratief stukadoorswerk

D1-K1-W1: Brengt eenvoudige decoratieve afwerklagen aan
Omschrijving
De stukadoor zet, eventueel op basis van een eenvoudige tekening, maten uit, maakt materiaal aan, brengt raaplagen ten
behoeve van decoratieve afwerklagen en eenvoudige decoratieve afwerklagen aan. Indien de opdracht dat vereist voert hij op de
afwerklagen productspecifieke bewerkingen uit. Hij controleert zijn werkzaamheden en lost eenvoudige problemen op.

Resultaat
De ondergrond is conform de gestelde richtlijnen en eisen van de leverancier decoratief afgewerkt.

Gedrag
De stukadoor:
- zet op basis van ruimtelijk inzicht maten nauwkeurig uit, maakt materiaal in de juiste verhouding aan en brengt daarna op basis
van vaktechnisch inzicht raaplagen en met productspecifieke bewerkingen eenvoudige decoratieve afwerklagen aan
- gebruikt materialen en middelen effectief, efficiënt en zorgvuldig
- brengt raaplagen en eenvoudige decoratieve afwerklagen aan 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
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D1-K1-W1: Brengt eenvoudige decoratieve afwerklagen aan
problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren

D1-K1-W2: Vervaardigt en brengt eenvoudig lijstwerk aan
Omschrijving
De stukadoor zet op basis van een tekening maten uit, maakt materiaal aan, maakt met behulp van een bestaand lijstprofiel
eenvoudige trekmallen, trekt eenvoudige lijsten op de bank, maakt deze op maat, verstekt indien nodig de lijsten en brengt deze
aan. Hij controleert zijn werkzaamheden en lost eenvoudige problemen op.

Resultaat
Eenvoudige lijsten zijn conform de gestelde richtlijnen en eisen aangebracht.

Gedrag
De stukadoor:
- vervaardigt op basis van vaktechnisch inzicht eenvoudige trekmallen
- voert op basis van ruimtelijk inzicht nauwkeurig maatvoering, maakt materiaal in de juiste verhouding aan, trekt op basis van
vaktechnisch inzicht met behulp van mallen eenvoudige lijsten op de bank, maakt deze op maat, brengt de lijsten aan en werkt de
verstekken af
- gebruikt materialen en middelen effectief, efficiënt en zorgvuldig
- vervaardigt en brengt eenvoudig lijstwerk aan 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
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren
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D1-K2: Maakt een eenvoudige calculatie
Complexiteit
Tijdens het maken van een eenvoudige calculatie zijn de werkzaamheden van de stukadoor voornamelijk uitvoerend van aard. Hij
voert werkzaamheden uit die volgens standaardprocedures verlopen.
Hij beschikt over basiskennis en -vaardigheden en in sommige gevallen algemene kennis en vaardigheden op het gebied van
vaktechniek en diverse richtlijnen. Daarnaast bezit hij basiscalculatievaardigheden voor het adequaat kunnen maken van een
eenvoudige calculatie.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De stukadoor is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van zijn eigen takenpakket. Tijdens het maken van een
eenvoudige calculatie werkt hij zelfstandig en hij houdt zich daarbij aan diverse geldende richtlijnen. Hij werkt onder
eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende, die met de klant in verbinding staat. Eenvoudige problemen lost hij zelf op,
complexere problemen meldt hij tijdig aan zijn leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid

§

bezit kennis van (klim)materialen, gereedschappen en apparatuur

§

bezit kennis van bedrijfsrichtlijnen, vaktechnische en leveranciersrichtlijnen

§

bezit kennis van (bedrijfseigen) materiaal- en tijdnormen

§

bezit kennis van vakterminologie rond het maken van een eenvoudige calculatie

§

bezit kennis van basisstukadoorstechnieken

§

kan eenvoudige leveranciersrichtlijnen lezen en interpreteren

§

kan frequent voorkomende gegevens uit bestek en tekeningen lezen en interpreteren

§

kan eenvoudige calculaties maken

D1-K2-W1: Stelt een eenvoudige calculatie op
Omschrijving
De stukadoor ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende om op basis van eenvoudige opdrachtgegevens (tekeningen, bestek,
productinformatie) een eenvoudige calculatie voor stukadoorswerk op te stellen. Hij stelt deze calculatie op en onderhoudt
hiertoe contacten met zijn leidinggevende.

Resultaat
De calculatie is conform opdracht en geldende normen en richtlijnen opgesteld.

Gedrag
De stukadoor:
- raadpleegt en informeert op heldere wijze zijn leidinggevende en stemt zaken af
- interpreteert zorgvuldig de opdrachtgegevens
- stelt op basis van vaktechnisch inzicht een eenvoudige calculatie op
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren
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