Dakdekken plat dak
Bouwen, Wonen en Interieur
Eéndaagse training met theorie en veel praktijk over het bedekken van een plat dak met (bitumineuze)
dakbedekking. Dakdekken plat dak is een additioneel onderdeel bij BWI keuzevak 7 'Daken en kapconstructies'.
Ook geschikt voor PIE docenten.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
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Relatie met beroepsgericht programma:
Additioneel onderdeel bij BWI keuzevak 7
Daken en kapconstructies. Training ook
geschikt voor docenten PIE.

In het keuzevak Daken en kapconstructies leren leerlingen balklagen, dakplaten, randen en afvoer aan te
brengen.
In een additionele opdracht, eventueel samen met het profiel PIE, wordt het dak bedekt met een
(bitumineuze) dakbedekking. In deze training wordt aan de docent theoretische kennis, praktische
vaardigheden en didactische werkwijzen aangeboden om deze opdracht goed te kunnen aanbieden en
begeleiden.
Programma ochtend:
- 9.00 uur: Ontvangst
- 9.15 uur: Theorie: dakbedekkingsconstructie, materialen, gereedschappen, werkwijze en veiligheid.
- 9.45 uur: Praktijk: snijoefeningen met verschillende dakdekmaterialen, verwerken dampremmende
laag, aanbrengen dampremmende laag op onderconstructie.
- 10.30 uur: Pauze
- 10.45 uur: Praktijk: aanbrengen PIR isolatie, eerste laag dakbedekking, volgplaten.
- 12.00 uur: Lunch
Programma middag:
- 12.30 uur: Praktijk: aanbrengen zelfklevende eerste laag bitumen randstroken en oefenen met
verschillende hoekoplossingen, oefenen föhnen van bitumen, aanbrengen zelfklevende bitumen toplaag

inclusief randstroken en het föhnen van de overlappen.
- 15.30 uur: Nabespreken, beoordelingswijze, hulpmiddelen, vragen en evaluatie.
- 16.00 uur: Afsluiting

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

TECTUM voor dakvakmanschap

Soort aanbieder:

kennis / praktijkcentrum

Contactpersoon:

Marco van der Laan

E-mailadres:

m.vanderlaan@tectum.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

25 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

wh6pxnIczS

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Ook een kleine groep is mogelijk.

