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1. Visie 

Binnen deze opleiding worden de leerlingen breed opgeleid tot metselaar. In het programma is de 
beroepskwalificatie  metselaar volledig opgenomen en verwerkt.  

De leerlingen maken kennis met enkele aspecten uit twee andere beroepskwalificatiedossiers, nl 
ijzervlechter en bekister-betonneerder. Deze zijn verwerkt in het deel: Specifieke bekistings- en 
betonneringstechnieken (systeembekistingen). Binnen dit gedeelte ligt de focus vooral op het in team 
werken met deze bekistingssystemen 

Binnen de beroepskwalificaties wordt er een opdeling gemaakt in basisactiviteiten (generieke 
activiteiten) en specifieke activiteiten. Deze opdeling is binnen het leerplan behouden zodat er een 
duidelijke structuur ontstaat. De generieke activiteiten zijn van toepassing op alle specifieke activiteiten 
in het leerplan en vormen hierdoor een rode draad doorheen het leerplan.  

Binnen de bouwsector worden er hoge eisen op gebied van duurzaam bouwen en energiebewust 
bouwen verwacht. Aangezien de eisen steeds strenger worden en veranderingen razendsnel 
doorgevoerd worden, is het leerplan zo opgesteld dat alle vaardigheden steeds bekeken dienen te 
worden in functie van de eisen die vandaag verwacht worden. Deze zijn bewust niet opgesomd in het 
leerplan om leerkrachten de mogelijkheid te bieden snel en eenvoudig op deze veranderingen te 
kunnen inspelen. Men moet de vaardigheden steeds bekijken binnen het huidige verwachtingspatroon. 
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2. Beginsituatie 

Leerlingen uit de tweede graad Bouw kunnen naar de derde graad Ruwbouw doorstromen. Ze kunnen 
echter ook uit andere studierichtingen instromen, waardoor leerlingen bijgestuurd dienen te worden. 
De leraars zullen ervoor zorgen dat dit steeds gestructureerd gebeurt en de leerling in voldoende mate 
begeleid wordt zodat hij/zij de achterstand kan bijwerken.  
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3. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

3.1. Vakgebonden attitudes 

DECR. 
NR 

VAKGEBONDEN ATTITUDE 
De leerlingen handelen 

OMSCHRIJVING 

 1.  
Nauwkeurigheid   Erop gericht zijn een taak nauwkeurig en kwaliteitsvol te voltooien binnen de 

voorgeschreven tijd. 

 2.  
Flexibiliteit   Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (andere 

gereedschappen, andere personen, andere procedures en taken). 

 3.  
Ordelijk zijn  

 Systematisch opruimen en rangschikken van materiaal en materieel. 

 4.  
Zin voor samenwerking  

 In staat zijn om binnen een gemeenschappelijk taak efficiënt met elkaar te 
communiceren, afspraken te maken en de werkzaamheden kwaliteitsvol uit 
te voeren. 

 5.  
Zin voor esthetiek   Wanneer mogelijk bij het uitvoeren van taken ook esthetische overwegingen 

laten meespelen. 

 6.  
Leergierigheid   Bereid zijn en in staat zijn nieuwe toepassingen binnen het vakgebied op te 

volgen. 

 7.  
Veiligheidszorg  

 Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werf 
respecteren en CBM’s met zorg plaatsen en PBM’s gebruiken en 
onderhouden. 

 8.  
Milieuzorg   Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten rekening houdend met 

veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften. 
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3.2. Generieke doelstellingen 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Werken in teamverband 

 9.  
informatie in functie van de opdracht uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken.  Werforganisatie  

 Vakterminologie  

 Noodzakelijke werkdocumenten: 

 tekeningen / schetsen; 

 plannen / bouwplannen; 

 … 

 Technische voorschriften en aanbevelingen 

 Het belang en het nut van de hiërarchische lijn 
binnen een bedrijf en op de werf 

 10.  
rapporteren aan leidinggevenden. 

 11.  
efficiënt samenwerken met collega's. 

 12.  
aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen. 

 13.  
zich flexibel aanpassen (verandering van collega’s, werksituatie…). 

Werken met oog voor kwaliteit 

 14.  
werken met oog voor energieprestaties voor gebouwen. 

 Controle- en meetmethoden en –
instrumenten, kwaliteitsnormen, waarden en 
tolerantie, zelfevaluatie. 

 15.  
de eigen werkzaamheden evalueren (op de logische momenten). 

 16.  
zuinig omgaan met gereedschappen, materialen en verspilling vermijden. 

 17.  
werkzaamheden binnen vooropgestelde tijd uitvoeren. 

Organiseren en functioneren van de werkplek met oog voor welzijn, veiligheid, orde en milieu 

 18.  
de eigen werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde.  Welzijn: 

 Welzijnsvoorschriften; 

 ergonomische hef-, til- en werktechnieken. 

 Veiligheid: 

 Veiligheids-, gezondheids- en 
hygiënevoorschriften; 

 PBM’s en CBM’s; 

 (veiligheids)pictogrammen; 

 19.  
de eigen werkplaats organiseren rekening houdend met andere werknemers op de 
werf. 

 20.  
de werkplaats (ergonomisch) inrichten. 

 21.  
ergonomisch werken. 
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 22.  
de werkplek schoonhouden.  specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, 

trillingen, brand en explosies; 

 specifieke risico’s van asbest, kwarts- en 
houtstof en andere gevaarlijke producten. 

 Orde: 

 Werforganisatie. 

 Milieu: 

 milieuzorgsystemen en voorschriften in 
functie van de eigen werkzaamheden; 

 geoptimaliseerd verbruik van water; 

 voorschriften rond afvalbeheer; 

 materialen en energie. 

 23.  
 water voor taken en schoonmaak efficiënt gebruiken. 

 24.  
de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toepassen. 

 25.  
de regels en afspraken die gelden binnen de onderneming nauwgezet opvolgen. 

 26.  
onderscheid maken tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen en 
de noodzakelijke maatregelen treffen tegen specifieke risico’s. 

 27.  
om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen. 

 28.  
afval sorteren volgens de richtlijnen. 

 29.  
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) selecteren en gebruiken. 

 30.  
collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) selecteren en gebruiken. 

 31.  
er op toe zien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd. 

 32.  
problemen melden aan de verantwoordelijke. 
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Gebruik van machines en gereedschappen (persoonlijk en gemeenschappelijk) 

  Machines 

 Werforganisatie 

 Machines: 

 veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en 
welzijnsvoorschriften; 

 PBM’s en CBM’s; 

 (veiligheids)pictogrammen; 

 specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, 
trillingen, brand en explosies; 

 elektriciteit (basiskennis: zoals gebreken en 
gevaren herkennen). 

 

 Gereedschappen: 

 doel en juist gebruik; 

 onderhoudstechnieken; 

 reinigingstechnieken; 

 opslag. 

 33.  
de te gebruiken machines selecteren. 

 34.  
de machines voor gebruik controleren. 

 35.  
de machines op een veilige en efficiënte manier gebruiken. 

 36.  
de machines na gebruik reinigen en onderhouden. 

 37.  
de machines op de daartoe voorziene plaats stockeren. 

  Gereedschappen 

 38.  
de te gebruiken gereedschappen selecteren. 

 39.  
de gereedschappen voor gebruik controleren. 

 40.  
gereedschappen op een veilige en efficiënte manier gebruiken. 

 41.  
de gereedschappen na gebruik reinigen en onderhouden. 

 42.  
de gereedschappen op de daartoe voorziene plaats stockeren. 
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Werkt op hoogte 

 43.  
steigers volgens de instructies en veiligheidsregels monteren en demonteren.  Algemene veiligheid: 

 voorschriften voor het veilig werken op 
hoogte; 

 de veiligheidsmaatregelen bij veranderende 
weersomstandigheden; 

 voorwaarden om een steiger te betreden: 

 een stevige steun van de steiger op 
de ondergrond; 

 de volledigheid van de montage; 

 een stabiel verankerde structuur; 

 een stevige werkvloer; 

 een goed bepaalde belasting; 

 conforme leuningen; 

 een veilige toegang tot de werkvloer. 

 Montage en demontage: 

 de steigeronderdelen; 

 de veilige (de)montage en ombouw van de 
steiger; 

 maatregelen ter preventie van het vallen 
van personen en voorwerpen van een 
steiger; 

 de steigerklassen. 

 Ladders 

 Opstelling; 

 Verankering; 

 Gebruik van ladders. 

 Goederenliften (D) 

 Opstelling; 

 Toepassing; 

 Veiligheid gebruik. 

 44.  
de steigerklasse controleren en een visuele controle uitvoeren van een steiger voor 
ingebruikname. 

 45.  
gebreken van de steiger en de steigeronderdelen herkennen en aan de bevoegde 
persoon signaleren. 

 46.  
de gepaste verankeringen uitvoeren. 

 47.  
geschikte randbeveiliging instaleren. 

 48.  
vangnetten installeren. 

 49.  
ladders gebruiken volgens de veiligheidsregels. 

 50.  
beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken. 

 51.  
(onder begeleiding) de goederenlift opbouwen, zekeren en bedienen (D). 
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De werkadministratie bijhouden 

 52.  
een eenvoudige administratie van de werkzaamheden bijhouden. 

 Werkdocumenten 

 Logboek; 

 Productregistratiesystemen.  53.  
een eenvoudige administratie van de verbruikte materialen bijhouden. 

De werkzaamheden plannen 

 54.  
Kennis nemen van de eigen werkopdracht (leest of luistert naar de opdracht). 

 Documenten: 

 werkdocumenten, (detail) tekeningen en 
plannen; 

 technische voorschriften en aanbevelingen 
in functie van de eigen werkzaamheden; 

 vakterminologie; 

 materiaalstaten en gereedschaps-, 
machinelijsten. 

 

 Werforganisatie 

 werken in team; 

 hiërarchische lijn; 

 (veiligheids)pictogrammen. 

 55.  
(werk)tekeningen en plannen lezen. 

 56.  
in functie van hun opdracht noodzakelijke bijkomende tekeningen en schetsen maken. 

 57.  
de planning doornemen. 

 58.  
een eenvoudige planning opstellen. 

 59.  
correct en overzichtelijk materiaalstaat opstellen. 

 60.  
de noodzakelijke gereedschappen en machines selecteren. 

 61.  
de eigen werkzaamheden afstemmen op de activiteiten van anderen (het bouwteam). 

 62.  
problemen melden aan leidinggevende/verantwoordelijke. 

Beheert het materiaal 

 63.  
zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden door het bijhouden van 
etiketten en markering van de gebruikte materialen. 

 Registratie van materialen en producten: 

 Productregistratiesystemen. 
 

 Opslag van goederen  

 Leveringen; 

 Opslagtechnieken; 

 Houdbaarheid; 

 Voorschriften rond afvalbeheer. 

 64.  
het materialen op de daartoe voorziene plaats stockeren. 

 65.  
leveringen in ontvangst nemen en controleren (kwaliteit, gebreken en aantallen). 

 66.  
voorraden bijhouden, aanvullen en beschermen. 
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Onder begeleiding lasten aanslaan 

 67.  
de gepaste hijsmiddelen selecteren.  Aanslaan van lasten 

 Risico’s en gevaren; 

 Keuringsvoorschriften van hijsmaterieel; 

 De toelaatbare belasting; 

 Technieken voor bevestigen, heffen en  het 
aanslaan van lasten; 

 Tekens en seinen voor communicatie met 
de bestuurders van hef- en hijsmachines. 

 68.  
het gewicht en het zwaartepunt inschatten. 

 69.  
de last bevestigen aan de hijsvoorziening en zekert de last. 

 70.  
eenduidige instructies geven aan de bedieners aan de machine.  

Aan het inrichten van de bouwplaats meehelpen 

 71.  
de werken nauwkeurig uitzetten (bouwlijnen) en afbakenen.  Inrichting van de bouwwerf 

 Afscherming van het bouwterrein; 

 Toegangswegen; 

 Opslag materiaal en materieel; 

 Nutsvoorzieningen; 

 … 

 Signalisatie 

 Schermen; 

 Linten; 

 (veiligheids)pictogrammen. 

 Uitzetten van de bouw 

 Planlezen; 

 Voorbereidingswerkzaamheden; 

 Topografische gereedschappen; 

 Bouwlijnen; 

 Hoogtelijnen; 

 … 

 72.  
hoogtepeilen bepalen. 

 73.  
veiligheidssignalisatie aanbrengen. 

 74.  
in team werfafsluitingen (bouwhekken, schermen tegen stofhinder en inbraak…) 
installeren rekening houdend met noodzakelijke doorgangen en toegangswegen. 

 75.  
in teamverband meewerken aan de voorlopige effening van het terrein. 

 76.  

in teamverband meewerken aan de inrichting van het bouwterrein (zoals bijv. plaats 
van de werfkeet, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen, ingangen, 
leveringsdoorgangen, elektriciteitsvoorziening, containers, opslagplaatsen…). 
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3.3. Ondergrondse werkzaamheden in functie van hedendaagse constructies en technieken 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

De ondergrondse werkzaamheden uitvoeren 

 Fundering op staal (algemeen) 

Funderingen op staal: 

 Bodemsoorten 

 Grondsoorten; 

 Draagkracht; 

 Grondmechanische problemen. 

 Graafwerkzaamheden 

 Tekens en seinen voor communicatie met 
de bestuurders van graafmachines; 

 Stut- en schoortechnieken; 

 Beschoeiingstechnieken; 

 Bemalings- en drainagetechnieken. 

 Voorbereiding van de fundering 

 Technieken voor het aanbrengen van een 
stabilisatielaag; 

 Plaatsing van een waterdicht membraan. 

 Bewapening 

 Wapeningsplan; 

 Selectie van staven op staalkwaliteit; 

 Bindtechnieken voor de wapening; 

 Plaatsing; 

 Wachtstaven; 

 … 

 77.  
in team mee de bodem van de werkput effenen. 

 78.  
in team mee de draagkracht van de ondergrond beoordelen. 

 79.  
funderingssleuven en –putten manueel graven of met de hulp van een bediener van 
een graafmachine. 

 80.  
indien nodig de noodzakelijke bekistingen aanbrengen. 

 81.  
de aardingslus plaatsen. 

 82.  
de funderingsbodem voorbereiden (aanbrengen van stabiliseerzand, folies in functie 
van de ondergrond, steenslagverhaderingen …). 

 Gegoten fundering in beton 

 83.  
de bewapening bepalen en samenstellen. 

 84.  
bewapening aanbrengen. 

 85.  
manueel of machinaal beton aanmaken. 

 86.  
gewapende of ongewapende funderingsplaten en vloeren gieten. 

 87.  
het beton storten en spreiden, trillen en verdichten. 

 88.  
de afwerking van het betonoppervlak verzorgen. 
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 Funderingsmetselwerk/ondergronds metselwerk 

 Betonnering  

 Betonsamenstelling en hulpstoffen; 

 Plaatsing van een wapening; 

 Minimum betondekking; 

 Tussenafstanden. 

 Technieken voor betonnering 

 Storttechnieken; 

 Verdichting; 

 Afwerking of nabehandeling; 

 Kwaliteitscontrole van beton. 

 Afdichting 

 Afcementering; 

 Eindcoating; 

 Producten; 

 Dichtingsmiddelen om muren mee te 
behandelen (D). 

 Drainering 

 Doel; 

 Voorbereiding van de ondergrond; 

 Plaatsing van het buizenstelsel; 

 Aanvullen en verdichten. 

 89.  
de metselwerken uitzetten. 

 90.  
de metselwerken uitvoeren met funderingsblokken. 

 91.  
verluchtingsbuizen voorzien. 

 92.  
Energiestenen voorzien. 

 Dichtingswerken 

 93.  
de ondergrond controleren (stofvrij, restmortel verwijderen, bevochtigen…). 

 94.  
machinaal mortel aanmaken voor afcementering (supplementen toevoegen…). 

 95.  
cementbepleisteringen voorzien. 

 96.  
behandelde oppervlakte correct afwerken. 

 97.  
de staat van de afcementering beoordelen (droogheid, hardheid…). 

 98.  
de noodzakelijke eindcoating aanbrengen (D). 

 Draineringswerken uitvoeren 

 99.  
plaatst draineringsbuizen. 

 100.  
brengt aanvulmateriaal voor draineringen aan. 
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Rioleringen en afwateringsstelsels aanleggen en grondwerken en verhardingen voor residentiële toepassingen uitvoeren 

 Rioleringsbuizen plaatsen Rioleringsnetwerk 

 Het basisprincipe van gescheiden riolering  

 Hemelwater (RWA); 

 Verbruikswater (DWA). 

 Leiding materiaal 

 Diameter; 

 Kleuren; 

 … 

 Systemen 

 IBA’s (individuele behandeling afvalwater) 

 Recuperatie- en bezinkingssystemen; 

 Voorschriften voor aansluiting en plaatsing 
van de verschillende 
waterbehandelingstoestellen. 

 Plaatsing 

 Beschoeiingstechnieken; 

 Bemalings- en drainagetechnieken; 

 Waterkering; 

 Afschot; 

 Aansluitingen. 
Reservoirs en putten 

 Doel 

 Waterzuiveringsinstallatie; 

 Recuperatiesystemen; 

 … 

 Werking 

 Soorten 

 Gemetselde putten 

 Prefab putten 

 Plaatsing en aansluiting 
 

 101.  
nivelleerwerkzaamheden uitvoeren in functie van het plaatsen van putten en 
reservoirs. 

 102.  
de juiste buizen selecteren in functie van de installatie (kleurcodes). 

 103.  
buizen op correcte wijze samenvoegen. 

 104.  
afvoerbuizen met juiste afschot plaatsen. 

 105.  
voor een stabiele plaatsing van de buizen zorgen. 

 106.  
de aansluiting op correcte wijze uitvoeren aan het rioleringsnetwerk. 

 Reservoirs en putten plaatsen 

 107.  
reservoirs en opvangputten plaatsen. 

 108.  
individuele waterzuiveringsinstallaties en recuperatiesystemen plaatsen. 

 Verhardingswerkzaamheden 

 109.  
beschoeiingen plaatsen. 

 110.  

oppervlakteverhardingen plaatsen. 
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Verhardingswerkzaamheden 

 Gebruik van topografische instrumenten 

 Meet- en uitzettechnieken 

 Aanvulmaterialen 

 Aanvultechnieken 
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3.4. Opgaand werk: in functie van hedendaagse bouwconstructies en technieken 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Uitvoeren van metselwerk 

 Metselwerken algemeen 

Metselwerk algemeen: 

 meet- en uitzettechnieken; 

 gebruik van topografische instrumenten; 

 de draagkracht en maximale belasting van 
draagvloeren en -muren en lintelen (D). 

 111.  
topografische instrumenten gebruiken. 

 112.  
machinaal of manueel mortels of lijm aanmaken. 

 113.  
hoogtelijnen en profielen plaatsen. 

 114.  
verschillende metselverbanden uitvoeren (in functie van de regio en maatschappelijke 
trends). 

 115.  
aandacht besteden aan de correcte uitvoering van de bouwknopen. 

 116.  
gevelelementen met mechanische en chemische bevestigingen monteren. 

 Opgaand metselwerk Opgaand metselwerk 

 Mortels en lijmen 

 Eigenschappen; 

 Mengverhoudingen; 

 Hulpstoffen; 

 Verwerking; 

 Toepassingen; 

 … 

 Metselverbanden 

 Bouwstijl; 

 Maatschappelijke trends; 

 … 
 

 117.  
opgaand metselwerk uitvoeren (binnen-, buitenmuren…). 

 118.  
de plaatsing en de aansluiting van waterkeringen verzorgen. 

 119.  
controleren of muren loodrecht, haaks, waterpas en vlak zijn. 

 120.  
open stootvoegen en of verluchtingsroosters voorzien. 

 121.  
metselwerk wapenen en verankeren en spouwhaken en mechanische ondersteuningen 
plaatsen (spouwhaken, L-profielen…). 

 122.  
een uitzettingsvoeg uitvoeren. 
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 123.  
indien nodig nieuw metselwerk uitkrabben en afborstelen. 

 Bouwknopen 

 Overgangen en aansluitingen; 

 Lange gevels; 

 Waterkeringen; 

 Isolatie; 

 … 

 Wapening in metselwerk 

 Doel; 

 Soorten; 

 Plaatsing; 

 … 

 Uitsparingen (ramen, deuren, …) 
 Uitsparingen 

 Ramen en deuren (recht en gebogen); 

 Gebogen overspanningen; 

 Waterkeringen; 

 Isolatie; 

 Verluchting; 

 … 

 124.  
uitsparingen in het metselwerk uitvoeren (recht en gebogen). 

 125.  
de plaatsing en de aansluiting van waterkeringen verzorgen. 

 126.  
dorpels en plinten plaatsen. 

 127.  
open stootvoegen en of verluchtingsroosters voorzien. 

 Siermetselwerk 

Siermetselwerk 

 Siermetselverbanden; 

 Stut- en schoortechnieken; 

 Bogen en lintelen, siermetselwerk en de 
afwerking van muren. 

 128.  
gebogen metselwerk uitvoeren (in functie van de maatschappelijke trends). 

 129.  
sierverbanden uitvoeren in gevelmetselwerk (bijv. muizentand, uitspringend 
metselwerk… in functie van de maatschappelijke trends). 

 130.  
indien nodig nieuw metselwerk uitkrabben en afborstelen. 
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 Trekt pijpen, technische kokers en schachten op (D) Pijpen, technische kokers en schachten (D) 

 Doel; 

 Mogelijkheden; 

 Traditioneel metselwerk; 

 Prefabelementen. 

 Voorwaarden; 

 Plaatsing; 

 Plaatsingstechnieken van prefabelementen; 

 Mechanische en chemische bevestigings- en 
verankeringstechieken. 

 131.  
geprefabriceerde kokerelementen samenvoegen en plaatsen deze of kokers en 
schachten opmetselen. 

 132.  
uitsparingen voorzien. 

 133.  
oog voor bouwknopen hebben. 

 134.  
kokers of schachten afwerken. 

 Voegwerkzaamheden in functie van metselwerk Voegwerken 

 Voegmortel 

 Bindmiddelen; 

 Mengverhoudingen; 

 hulpstoffen (kleur, vochtwering…); 

 … 

 Voegtechnieken 

 Platvol; 

 Meegaand; 

 Terugliggend voegwerk (D); 

 … (D) 

 Afwerking 

 135.  
een voegmortel aanmaken. 

 136.  
de noodzakelijke additieven toevoegen aan de mortel (bijv. waterdichtheid, 
kleurstof…). 

 137.  
gepast voeggereedschap selecteren. 

 138.  
metselwerk opvoegen met de gewenste voegtechniek. 

 139.  
opgevoegd metselwerk correct afwerken. 
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Gefabriceerde elementen in residentiële toepassingen en plaatsen 

 140.  
geprefabriceerde elementen in het metselwerk integreren.  Prefabelementen  

 Verschillende soorten; 

 Voorgespannen en niet voorgespannen 
prefabelementen; 

 Opslag; 

 Transport; 

 Plaatsingstechnieken; 

 Stabiliteit; 

 Bescherming van prefabelementen; 

 Bouwknopen. 

 141.  
geprefabriceerde elementen stutten. 

 142.  
geprefabriceerde elementen door inmetselen en / of betonnering bevestigen. 

 143.  
betonvloeren volgens een legplan plaatsen en stutten. 

 Stut en schoortechnieken in functie van de integratie van geprefabriceerde elementen 

 Stut en schoortechnieken 

 Noodzaak; 

 Spreiding; 

 … 

 144.  
het aantal stutten en schoren en hun spreiding bepalen. 

 145.  
stutten en schoren aanbrengen. 

 146.  
stutten en schoren verwijderen. 

Thermische isolatiewerken uitvoeren en lucht- en dampschermen plaatsen 

 Isolatiematerialen 
Isolatiematerialen  

 Doel; 

 Soorten; 

 Eigenschappen; 

 Knooppunten. 

 Plaatsing 

 Verwerking; 

 Bevestigingsmiddelen; 

 Afwerking. 

 147.  
het te isoleren oppervlakte controleren (vlakheid, zuiverheid…). 

 148.  
de juiste de juiste isolatiematerialen in functie van de opdracht selecteren. 

 149.  
isolatiematerialen aftekenen. 

 150.  
isolatiematerialen op maat snijden. 

 151.  
isolatiematerialen op correcte wijze bevestigen. 
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 152.  
oog hebben voor kwaliteitsvol isoleerwerk (bouwknopen in functie van de 
energieprestaties). 

 153.  
isolatiematerialen beschermen tegen wisselende weersomstandigheden. 

 Lucht- en dampschermen Lucht- en dampschermen 

 Doel; 

 Soorten; 

 Eigenschappen. 

 Plaatsing 

 Verwerking; 

 Bevestigingsmiddelen; 

 Afwerking. 

 Bevestigingen en de aansluiting van het 
luchtscherm  

 Bevestigingen en de aansluiting van het 
dampscherm 

 154.  
de juiste lucht- en dampschermen selecteren. 

 155.  
de banen op maat brengen. 

 156.  
de schermen op correcte wijze plaatsen. 

 157.  
doorbrekingen uitvoeren. 

 158.  

het luchtdichtheidsscherm afwerken. 
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3.5. Traditionele bekistingen 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Toepassen traditionele bekistingstechnieken 

 159.  
bekistingsplannen voor traditionele bekistingstechieken lezen.  Traditionele bekistingen 

 Balk; 

 Kolom; 

 Rechte trap; 

 Bijzondere trapvormen (D). 

 Traditionele bekistingstechnieken  

 Opmeting; 

 Samenstelling; 

 Plaatsing; 

 Voorbereiding op het storten; 

 … 

 Stut en schoortechnieken 

 Noodzaak; 

 Spreiding; 

 … 

 160.  
een traditionele bekisting samenstellen. 

 161.  
een voorbehandeling uitvoeren op de bekisting (ontkistingsolie). 

 162.  
de bekisting in de constructie plaatsen en monteren. 

 163.  
het aantal stutten en schoren en hun spreiding bepalen. 

 164.  
noodzakelijke stutten en schoren plaatsen. 

Wapeningen voor traditionele bekistingen klaarmaken, deze samenvoegen en plaatsen 

 165.  
het wapeningsplan lezen.  Bewapening 

 Wapeningsplan. 

 Soorten bewapening 

 Korf; 

 Net; 

 … 

 Selectie van staven 

 Diameter; 

 Staalkwaliteit. 

 Bindtechnieken voor wapening 

 Plaatsing van een wapening 

 166.  
de juiste materialen en gereedschappen in functie van de opdracht selecteren (staven, 
beugels, vlechtgereedschap…). 

 167.  
de bewapening op correcte wijze samenstellen (vlechtwerk). 

 168.  
de gevlochten bewapening met voldoende afstandhouders op correcte wijze in de 
bekisting plaatsen. 

 169.  
bewapeningsnetten plaatsen. 
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 170.  
wachtstaven plaatsen.  Minimum betondekking; 

 Afstandhouders; 

 Tussenafstanden.  171.  
afschermdoppen op wachtstaven voorzien. 

Betonneringswerken uitvoeren 

 172.  
beton aanmaken. Betonneren: 

 Betonsamenstelling 

 Bestanddelen van beton (cementsoorten, -
klassen, granulaten, hulp- en toeslagstoffen 
en zuiver water); 

 Belang van korrelverdeling en 
water/cement factor; 

 Consistentie- en omgevingsklassen in 
functie van het gebruiksdomein van beton; 

 Uithardingsproces; 

 Leveringsbon van het beton met de 
betonsamenstelling. 

 Bewapening  

 Wachtwapening; 

 Doorvoerkokers; 

 Technieken voor betonnering 

 Verdichting van beton 

 nabehandeling  

 kwaliteitscontrole van beton. 

 173.  
beton in de bekisting storten en spreiden. 

 174.  
de plaats van de bewapening controleren. 

 175.  
het beton trillen en verdichten. 

 176.  
het gegoten betonoppervlak afwerken in functie van de gewenste afwerkingsgraad . 

 177.  

het beton beschutten en beschermen (weersomstandigheden, betreden…). 

 Specifieke bekistingstechnieken (D)  Bewapening 

 Waterdichtingssystemen (D); 

 Rails- en verankeringssystemen(D). 

 Storten van beton: 

 Toegelaten storthoogtes bij het gebruik van 
de kubel (voorkomen van segregatie); 

 Effect van de stortsnelheid op de druk op de 
bekisting; 

 Gebruik van de trilnaald (invloed van 

 178.  
in team beton voor betonconstructies opgebouwd uit systeembekistingen storten (D) 



BSO – derde graad – Specifiek gedeelte Ruwbouw  23 
PV Praktijk bouw/TV Bouw (incl. stage) (1e leerjaar: 24 lestijden/week, 2e leerjaar: 24 lestijden/week) 

frequentie en granulometrie); 

 Invloed van de weersomstandigheden op de 
bekisting en op het vers beton; 

 Producten om duurzaamheid van het beton 
te waarborgen. 

Traditionele bekistingstechnieken toepassen (ontkisten) 

 179.  
de ontkistingstermijnen controleren. 

 Ontkisten 

 Ontkistingsproducten; 

 Ontkistingstermijnen; 

 Onderhoud van het bekistingsmateriaal; 

 Opslag van bekistingsmateriaal. 

 180.  
stutten en schoren op een veilige manier verwijderen. 

 181.  
bekistingsmateriaal verwijderen rekening houdend met eventueel hergebruik. 

 182.  
verwijderde bekistingsmaterialen reinigen en opslaan . 
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3.6. Basis sloop- en renovatiewerken 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Basis sloop- en renovatiewerken uitvoeren 

 Voorbereidende werkzaamheden Algemeen: 

 Bouwgebreken 

 Scheuren; 

 Loszittende delen; 

 Vochtproblematiek; 

 … 

 Werforganisatie 

 In functie van de werkzaamheden; 

 Rekeninghoudend met andere op de werf; 

 … 

 Voorzorgsmaatregelen  

 Veiligheid; 

 Weersomstandigheden; 

 … 

 183.  
bouwgebreken bij bestaande gebouwen herkennen. 

 184.  
de dragende elementen van het bouwwerk identificeren. 

 185.  
voorlopige afdichtingen tegen wind en regen in functie van de werkzaamheden 
plaatsen. 

 Muurdoorbrekingen (binnen en buitenmuren) Muurdoorbrekingen: 

 Plan lezen 

 Buitenmuren binnenmuren; 

 Dragende niet dragende delen; 

 Nutsvoorzieningen. 

 Stut- en schoortechnieken 

 Aantal; 

 Spreiding. 

 Ontmantelings- en slooptechnieken 

 Technieken; 

 Gereedschappen en handmachines; 

 Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen; 

 Sorteren en afvoeren van afval; 

 … 

 186.  
de plaats van de doorbreking bepalen. 

 187.  
de noodzaak van schoren en of stutten bepalen en deze gebruiken in functie van de 
werkzaamheden. 

 188.  
de nutsvoorzieningen controleren. 

 189.  
muuropeningen inslijpen. 

 190.  
stelselmatig delen muur verwijderen met behulp van handgereedschappen en 
handbediende machines. 
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 Slopen van binnen-, buitenmuren 

 191.  
manueel of met handbediende mechanische hulpmiddelen demonteren of slopen in 
functie van renovatiewerkzaamheden. 

 192.  
in team met mechanische hulpmiddelen demonteren of slopen in functie van volledige 
afbraak (D)  

 Eindwerkzaamheden 

  193.  
het puin opruimen en sloopafval selectief afvoeren. 

 194.  
de renovatiewerken reinigen en beschermen. 

 Specifieke renovatietechnieken Specifieke renovatietechnieken 

 Herstellen van kleine oppervlakten 

 Beschadigd bezetsel; 

 Los gekomen stenen en voegen; 

 Vochtwering; 

 Scheuren en dichtingsmaterialen; 

 … 

 Dichtingsmaterialen voor gevels en muren (D) 

 Doel; 

 Eigenschappen ; 

 Producten; 

 Verwerking; 

 Veiligheid. 
Versterken van funderingen (D): 

 Ondermetselingen. 

 195.  
beschadigde bouwwerken vervangen/herstellen. 

 196.  
scheuren herkennen en dichten. 

 197.  
gevels en muren behandelen met dichtingsmaterialen (D) 

 198.  
funderingen versterken (D) 
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3.7. Specifieke bekistings- en betonneringstechnieken (systeembekistingen) 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Basis sloop- en renovatiewerken uitvoeren 

 Beschoeiingen, stutten en trek- en drukschoren in functie van systeembekistingstechnieken gebruiken en plaatsen 

 199.  
in team bepalen of beschoeiingen, stutten, en of schoren noodzakelijk zijn in functie 
van de opdracht. 

 Stut- en schoortechnieken. 

 Noodzaak; 

 Spreiding; 

 … 

 200.  
in team het aantal stutten en hun spreiding bepalen. 

 201.  
in team het aantal trek- en drukschoren en hun spreiding bepalen. 

 202.  
stutten en schoren aanbrengen. 

 203.  
stutten en schoren verwijderen. 

Bekisten 

 204.  
in groep mee de werkzaamheden plannen.  Soorten bekistingen: 

 wandbekisting, vloerplaatbekisting, 
kolombekisting, balkbekisting; 

 de verloren bekistingssystemen en 
isolerende bekistingen (D). 

 Soorten bekistingssystemen: 

 glijbekisting, klimbekisting, tunnelbekisting, 
rondbekisting, trapbekisting, … 

 Eigenschappen van systeembekistingen: 

 belang van de dichtheid; 

 stijfheid; 

 verankering; 

 onvervormbaarheid. 

 Voorzieningen voor mechanische 
verankeringstechnieken 

 205.  
de werkgang voor het samenstellen van de bekisting bepalen. 

 206.  
in team de onderdelen samenvoegen. 

 207.  
mee de opstelling controleren. 

 208.  
de bekisting reinigen. 
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Het ijzervlechtwerk uit in functie van systeembekistingen voeren 

 209.  
in team de ijzervlechtplannen bespreken. Documenten 

 Wapeningsplannen en buigstaten 

 Staalsoorten (eigenschappen, diameters…) 

 Symbolen en merktekens; 

 Bewapeningsnetten  en wapeningsstaven 
(aantal, soorten, locatie…). 

Soorten wapening 

 Staven en beugels; 

 Wapeningskorven; 

 Wapeningsnetten. 
Verbindtechnieken 

 Deuvels en overlap; 

 Juiste plaats van verbindingen; 

 Laspunten en dragers. 
Betondekking: 

 Afstandhouders 

 Noodzaak (voorkoming van roest). 

 210.  
de juiste materialen en gereedschappen selecteren in functie van de opdracht (staven, 
beugels, wapeningskorven, vlechtgereedschap…). 

 211.  
in team onderdelen van de bewapening met elkaar verbinden (vlechtwerk). 

 212.  
 voldoende afstandhouders op correcte wijze plaatsen . 

 213.  
in team bewapeningsnetten plaatsen. 

 214.  
afschermdoppen op wachtstaven voorzien. 

Ontkisten 

 215.  
met inachtname van de ontkistingstermijnen ontkisten. Ontkisten: 

 Ontkistingsproducten ; 

 Ontkistingstermijnen: 

 Tabellen. 
 
Reiniging en onderhoud 

 Reinigingstechnieken; 

 Onderhoudstechnieken; 

 Opslagtechnieken. 

 216.  
herbruikbaar materiaal recupereren. 

 217.  
de bekisting reinigen. 

 218.  
de bekistingen onderhouden en deze gesorteerd opslaan. 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 

 Zorg voor een overzichtelijke opdrachtomschrijving zodat het voor de leerlingen duidelijk is wat er van hun verwacht wordt. 

 Zorg voor een duidelijke structuur in de opdrachten zodat de leerlingen leren een opdracht procesmatig te verwerken. 

 Stel duidelijke criteria waaraan het eindresultaat moet voldoen. 

 Integreer daar waar mogelijk ICT binnen de projecten. De focus moet liggen op het gericht opzoeken en raadplegen van technische informatie. 

 Creëer mogelijkheden tot zelfevaluatie van de leerling. 

 Voorzie opdrachten waar gewerkt wordt met hedendaagse materialen en technieken volgens de hedendaagse normen (duurzaam bouwen). 

 Het geïntegreerd aanbieden van “TV / PV” is een must binnen dit leerplan. De leerling moet het als één geheel ervaren.  

 Zorg voor een transparante evaluatiemethode gebaseerd op duidelijke meetbare criteria zodat de leerling weet waarop hij/zij geëvalueerd wordt. 

 Begrippen in verband met veiligheid, hygiëne, milieu, (welzijn) en onderhoud van gereedschappen en machines komen steeds aan bod bij het behandelen 
van de specifieke leerinhouden. De juiste lichaamshoudingen zijn tevens aandachtspunten. 

 Het opstellen van materiaalstaten, planning van de werkzaamheden, meetstaten… komen steeds aan bod binnen de opdrachten (projecten). 

 Maak leerlingen bewust van het belang van teamwerk (samenstelling van een bouwteam, verantwoordelijkheden, taken…) 

 Bedrijfs-, beurs- en werfbezoeken zijn in het kader van werforganisatie, werfinrichting, veiligheid, milieu, hedendaagse materialen en technieken… zeker 
aan te raden.  

 Maak de leerlingen bewust van “levenslang leren”. Hiervoor kunnen externe opleidingen/bezoeken aangewend worden (sector aanbod, samenwerkingen 
met bedrijven, VDAB, RTC, bouwbeurzen…). 

 Veiligheid en veilig gedrag op een werf zijn aspecten die nooit uit het oog verloren mogen gaan. Maak leerlingen bewust van gevaren en mogelijke gevaren 
(VCA opleiding, werken op hoogte…) 

 Maak de leerlingen bewust van het aspect milieu en de eisen die daar tegenwoordig aan gesteld worden (afvalbeheer, sorteren, recyclage, 
waterzuivering…) 

 Bekijk een inrichtingsplan van een grote werf voor de juiste inplanting van (toren)kranen, werfkeet, materieelstockage 

 Heb extra aandacht bij het aanslaan van lasten: De lasten moeten aangeslagen worden door een bevoegd persoon: 

 die opgeleid en geïnformeerd is (werkinstructies); 

 die minstens 18 jaar oud is;  

 die de vereiste medische geschiktheid heeft (verplicht gezondheidstoezicht / veiligheidsfunctie) 
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4. Minimale materiële vereisten1 

Persoonlijk gereedschap 
 Gereedschapskoffer; 

 Vouwmeter en potlood; 

 Metselaarstruweel; 

 Waterpas; 

 Metselaarspriemen; 

 Metseldraad; 

 Schietlood; 

 Voegers 10-12mm; 

 Voegbord; 

 Handborstel; 

 Vlechttang. 
 

Veiligheid 
 PBM in functie van de risicoanalyse 

 CBM in functie van de risicoanalyse 
 

Gemeenschappelijke gereedschappen en machines 
 Laserapparatuur: rotatieve laser, buizenlaser; 

 Waterpastoestel; 

 E-baken; 

 Baakstokken en baakstokrichter (jalonniveau); 

 Digitale afstandsmeters; 

 Profielen; 

 Reilatten; 

 Winkelhaak; 

 Zwaaihaak; 

 Schietlood; 

 Steekpasser; 

 Slangwaterpas; 

 Metselaarspriemen; 

 Metseldraad; 

 Puntbeitel; 

 Platte beitel; 

 Metselaarshamer; 

 Klein poliertruweel; 

 Profielklemmen; 

 Plaktruweel; 

 Mortelkuipen; 

 Kruiwagens; 

 Grote winkelhaak; 

 Emmers; 

 Zachte en harde borstels; 

 Zandschop; 

 Betonmolen; 

 Boormachine; 

 Slijpschijfmachine; 

 Steenzaagmachine; 

 Boormachine; 

 Klauwhamer; 

 Sint-jozefzaag; 

 Bekistingsgordel; 

 Cirkelzaag; 

 Puntlood; 

 Koevoet; 

 Metalen balkklemmers; 

 Metalen schoorklemmers; 

 Schoren; 

 Boutenschaar; 

 Handknipschaar. 

                                                           

1 Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex 
- ARAB 
- AREI 
- Vlarem 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: 
- De uitrusting en inrichting van lokalen; 
- De aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 
- Duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- Alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- De collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 

- De persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. 
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Extra machines in functie van: 
Ijzervlechten 

 Elektrische knipmachine voor wapenstaal; 

 Automatische buigmachine met elektrische aandrijving, plooivermogen tot  20mm. 
 
Betonstorten 

 Kleine triltafel, tafeloppervlak ongeveer 80 x 80cm; 

 Trilnaald met toebehoren; 

 Elektrische bekistingstriller – handmodel; 
 
Sloop- en renovatiewerken 

 Elektrische handslijpmolen met toebehoren (voor het inslijpen van muren); 

 Elektrische sloophamer (voor eenvoudige sloopwerkzaamheden). 
 
Noot: alle machines moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en door de preventiedienst in 
dienst gesteld zijn. 

Bouwmaterialen 
 Afstandhouders voor betonwapening; 

 Betonblokken; 

 Betonstaal; 

 Bevestigingssystemen; 

 Cement; 

 Gevelsteen; 

 Granulaten; 

 Isolatiematerialen; 

 Kalk; 

 Spijkers; 

 Plaatmaterialen; 

 Prefablateien; 

 Snelbouwstenen; 

 Spouwhaken; 

 Waterkerende folies; 

 Zand; 

 Zavel. 
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5. Evaluatie 

Doelstelling 

Evaluatie wordt beschouwd als de waardering van het werk waarmee leraar en leerlingen samen bezig 
zijn. Het is de bedoeling dat zowel de leraar als de leerling informatie krijgen over het bereiken van de 
doelstellingen en over het leerproces. De leraar gebruikt deze informatie bij toekomstige besluiten over 
de manier van lesgeven. 

Daarenboven is evaluatie – de evaluatie- en rapporteringspraktijk – een belangrijke pijler binnen de 
kwaliteitszorg van de school en als dusdanig spoort de evaluatie met de schoolvisie op leren. Omdat 
evaluatie naar de leerlingen toe eenvormigheid moet vertonen over de vakken en de leerjaren heen, is 
het logisch dat: 

 de school hierover haar visie ontwikkelt; 

 de betrokken leerkrachten deze visie concretiseren voor hun vak in de vakgroepwerking. 
 
De leerling en zijn ouders vinden in de rapportering (score, commentaar, remediëring) bruikbare 
informatie over de doelmatigheid van de gevolgde studiemethode. 

Kwaliteitsvol evalueren 

De leraar houdt rekening met verschillende criteria die bijdragen tot kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie: 

Geïntegreerde evaluatie  
De leraar stemt de doelstellingen, het lesgeven en de evaluatie op elkaar af. Er zijn verschillende vragen 
of opdrachten voorzien voor verschillende doelstellingen. De lat ligt voldoende hoog voor iedereen. De 
leerlingen weten wat ze moeten doen. Het is ook nuttig om eventueel de evaluatietaak te maken voor je 
de les uitwerkt.  

Representativiteit/validiteit 
De leraar ontwerpt een evaluatietaak die de competenties die hij wil beoordelen goed weerspiegelt. 
Daarvoor moet wat de leraar wil meten geëxpliciteerd zijn en moet hij meten wat hij wil weten. 

Transparantie 
De leraar maakt aan de leerlingen duidelijk wat hij evalueert, hoe hij evalueert en welke 
beoordelingscriteria hij gebruikt. 

Reproduceerbaarheid/betrouwbaarheid 
De leraar zorgt dat evaluatieresultaten niet worden beïnvloed door toevalligheden en storende 
factoren. De vragen zijn onderling onafhankelijk en er zijn voldoende vragen voorzien. Een leerling moet 
steeds een vergelijkbaar resultaat halen, ongeacht wie de evaluatietaak afneemt en beoordeelt of in 
welke omstandigheden de evaluatietaak wordt afgenomen. Bij twijfel kan per twee beoordeeld worden.  

Eerlijkheid 
De leraar zorgt ervoor dat de evaluatie fair is voor alle leerlingen (ongeacht geslacht, etnische 
achtergrond, sociaaleconomische status, beperking …). 

Betrokkenheid 
De leraar laat leerlingen mee participeren in het evaluatieproces (voor, tijdens (bv. via zelf-, peer of co-
evaluatie) en/of na de evaluatie). 
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Authenticiteit 
De leraar gaat in de evaluatietaak uit van levensechte, reële situaties. 

Cognitieve complexiteit 
De leraar daagt leerlingen uit om in de evaluatietaak hogere cognitieve vaardigheden toe te passen (bv. 
probleemoplossend denken, kritisch denken, redeneren …). 

Verantwoording 
De leraar rechtvaardigt de beoordeling van de evaluatietaak. 

Impact 
De leraar houdt rekening met de invloed die de evaluatie heeft op het leergedrag van de leerlingen en 
op de eigen onderwijspraktijk. 

Differentiatie 
In de evaluatie kan de leraar differentiëren door keuzevragen te voorzien, voorbeeldvragen uit de les als 
toetsvragen aan te bieden, verschillende wijzen van toetsen toe te laten voor dezelfde doelstellingen, te 
variëren in toetsmateriaal … 

Feedback  geven (mondeling en schriftelijk) is een goede manier om via evaluatie gedifferentieerd te 
werken met leerlingen. Door feedback te geven stimuleert en motiveert de leraar het leerproces van de 
leerlingen zodat ze de vooropgestelde doelstellingen kunnen bereiken. Feedback geven kan op 
taakniveau (juist of fout), op procesniveau (het leerproces, de  gebruikte strategie), zelfregulatie (gericht 
op zelf evalueren en zelfstandig werken) en op persoonlijk niveau. Effectieve feedback beantwoordt 
volgende  vragen: hoe doet de leerling het, wat is het doel van de leerling en wat nu?  

Soorten 

Er bestaand verschillende evaluatievormen: observeren, co-evaluatie (waarbij leerling en leraar samen 
evalueren), peerevaluatie (waarbij leerlingen elkaars werk beoordelen), zelfevaluatie, portfolio, toets, 
projectwerk …  Het gaat niet zozeer om welke evaluatievorm de beste is, wel om afwisseling te brengen 
in de evaluatiepraktijk gezien de verscheidenheid aan leerlingen. Het kiezen van de juiste evaluatievorm 
hangt bovendien af van het doel van de evaluatie (bv. vaststellen, rapporteren, remediëren, 
onderwijsaanpak evalueren, vaardigheden evalueren …) en het moment waarop je evalueert. 
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6. Bibliografie 

Bouwonderwijs 

www.buildingyourlearning.be  

"BUILDINGyourLEARNING" is een digitale en interactieve bouwbibliotheek. Het is een initiatief van het 
fvb-ffc Constructiv, en is gericht op de bevordering van een actueel, innovatief, interactief en vooral 
inspirerende bouwonderwijs. 

Je kan hier verschillende les- en opleidingsondersteunende inhouden vinden, die aansluiten op de 
bouwrealiteit en op de huidige leermethode van de jongere. 

Tijdschriften en websites van sectoren 

Beton  www.febe.be  
Bouwen met baksteen www.baksteen.be  
WTCB-contact www.wtcb.be  
Bouwnieuws www.bouwunie.be  
Roof Belgium www.confederatiebouw.be  
Confederatie bouw www.confederatiebouw.be  

Websites in verband met bouwen en verbouwen 

www.livios.be  
www.verstandigbouwen.be  
www.bouwindex.be  
www.energiesparen.be/bouwenenverbouwen  
www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen  
www.ikgabouwen.be  
www.beterbouwenenverbouwen.be  
www.ruimtelijkeordening.be  
www.casacaritas.be/dewerf: filmpjes over elke fase in de bouw 
www.joostdevree.nl: alfabetische lijst van bouwkundige begrippen met afbeeldingen en extra links 
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