Scheidingswanden & Wandafwerking
Bouwen, Wonen en Interieur
Tijdens deze tweedaagse training doet u de kennis en vaardigheden op die essentieel zijn om uw leerlingen de
keuzevakken Scheidingswanden en Wandafwerking te kunnen aanbieden. Alle vaardigheden oefent u in de
praktijk.
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:
Keuzevak Scheidingswanden en keuzevak
Wandafwerking

Inhoud
Deze training is gebaseerd op het examenprogramma van het keuzevak Scheidingswanden en het
keuzevak Wandafwerking. U doorloopt het proces van voorbereiding tot uitvoering en afwerking. U leert
een gipsplaat aan te brengen en af te werken op regels en daarnaast leert u een metal-stud
scheidingswand met kozijn te monteren en af te werken. Op de tweede dag leert u de wand af te werken
met een dunpleister en een sierpleister met figuur en stucstop. Al deze vaardigheden oefent u in de
praktijkruimte.
Dag 1 - Scheidingswanden
- Ontvangst en toelichting programma
- Toelichting op de praktijkopdrachten van het keuzevak
- Basiskennis werken met gipsplaten: meten, berekenen, aanbrengen en afwerken
- Praktisch aan de slag met het aanbrengen van een gipsplaat op regels
- Naden en schroefgaten vullen met gaasband en gipsplaatvuller
- Basiskennis werken met metal-stud: meten, werktekening, aanbrengen en afwerken
- Een metal-stud wand monteren met behulp van meetapparatuur
- Een nastelkozijn plaatsen in een wand
- Toelichting op overige onderdelen keuzevak, namelijk; een bestaand wandsysteem demonteren en
monteren

Dag 2 - Wandafwerking
- Ontvangst en toelichting programma
- Basiskennis over ondergronden, materialen en methoden
- Basiskennis over het afwerken van wanden met dunpleister, gipspleister en sierpleister, van
voorbereiding tot afwerking
- Praktisch aan de slag met het berapen van een wand en het voorbehandelen van de ondergrond
- Wand afwerken met sierpleister (met figuur) en decoratieve techniek
Alles wat u leert is gebaseerd op de inhoud van het examenprogramma, zodat u daarmee prima aan de
slag kunt met uw leerlingen. U bent in staat hen te begeleiden op het gehele proces, van voorbereiding
tot uitvoering en afwerking.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Savantis

Soort aanbieder:

kennis / praktijkcentrum

Contactpersoon:

Savantis training

E-mailadres:

training@savantis.nl

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

115 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

