
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Leerlingen op de werf 
(opleiding ruwbouw derde graad)  

 

Reeds zes jaren krijgen leerlingen van de 
derde graad ruwbouw praktijk op de werf. 

Werkplekleren 



Waarom samenwerken 
met bedrijven? 

 Weinig beperking materialen en 
gereedschappen 

 Bouwgrond en bouwvergunning aanwezig 
 Onkosten veiligheid en persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
 Kennisoverdracht door het bedrijf 
 Nieuwe en/of aangepaste gereedschappen 
 Projecten zijn realistisch en volledig 
 Grotere motivatie van de leerlingen 
 Leerkracht en leerlingen worden 

bijgestaan door werfleider 



Is elk bedrijf geschikt 
voor deze vorm van 
competentiegericht 
leren? 

KUMPEN Hasselt 



Alleen wanneer in 
samenwerking met de 
school en stage de 
noodzakelijke doelstellingen 
worden bereikt. 



Een voorbeeldproject 
VTIB - AVL 

   Vertrekkend vanuit 
de doelstellingen 
van het leerplan 

Worden de leerinhouden één na 

één uitgevoerd 



Onder begeleiding van de 
leerkracht zelfstandig leren 

Begeleid Zelfstandig Leren 



Zelf initiatieven nemen 

Durven verantwoordelijkheid nemen 



De leerkracht en leerlingen worden technisch 
ondersteund door een werfleider  

Win, win voor 
leerkrachten, 
leerlingen en 
bedrijf 



Alle werken worden door de 
leerlingen zelf uitgevoerd 

Na de 
basisopleiding 
volgt het echte 

werk. 



Het afvoersysteem  

Zeer leerrijk in zijn totale uitvoering  



Af en toe bijsturen 

Begeleid zelfstandig leren 



Insmeren en ondersteunen 

Alles moet perfect functioneren 

Huizen worden 
verkocht. 
 



Machinaal dichten 

Door een machinist van het bedrijf 



Bekisten en betongieten 

Leerlingen zien hoe de zelf gegoten betonnen 
vloer een extra afwerking krijgt. 



Voorbereiden metselwerk  

Praktische toepassing op de werf 



De controle door de leerkracht 
De leerkracht evalueert permanent 



Het metselwerk 
Leren samenwerken is een belangrijk aspect. 



Voegstrippen 
Alle details vormen een belangrijk geheel 



Leerlingen aan 
het werk op de 
werf 

Vakoverschrijdende 
eindtermen komen 
doorlopend aan ‘t 
bod 
 



Alles wordt opgevolgd 

Activiteitenlijst 
Leerplan  
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Op basis van 
uitvoeringsplannen de te 
metselen constructie, 
zelfstandig of in team, 
uitzetten, om deze  
uit te voeren zowel met 
waterpas en rei als langs de 
draad. 
 120 Freddy 

Carremans 

Willy Uitzetten van metselwerk 

        5BB • traceren van de bouwlijnen 

      • referentiepeilen en hoogtes 
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Overkoepelende doelstellingen en leerinhouden

Doelstellingen in verband met voorkennis, voorbereiden en concept

1 Plannen, uitvoeringstekeningen en werkopdrachten lezen om deze uit  te voeren.

2 De uitvoering via schetsen vóór, t ijdens en na de uitvoering toelichten.

3 De juiste begrippen, eigen aan de bouw, in de juiste context gebruiken en verklaren.

4 Voor de eigen werkzaamheden de bestaande toestand opmeten en via schetsen of tekenen 

voorstellen in functie van de uit  te voeren opdracht.

5 Meetkundige constructies, in functie van de uitvoering van bouwconstructies, tekenen.

6 De verschillende onderdelen van bouwconstructies herkennen, benoemen, hun vormgeving en 

functie in het geheel toelichten.

7 Materialen oordeelkundig uitkiezen in functie van de opdracht en beschikbaarheid.

8 De kenmerken van materialen uit  technische documentatie afleiden en toelichten in functie 

van de opdracht.

9 De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken.

10 Gereedschappen, machines en hulpmiddelen oordeelkundig uitkiezen in functie van de 

opdracht.

11 De kenmerken van gereedschappen, machines en hulpmiddelen uit  technische documentatie 

afleiden en toelichten in functie van de opdracht.

12 Voldoende kennis verwerven om de gereedschappen inzichtelijk te gebruiken.

13 De diverse mogelijkheden van verankeren en verbinden onderkennen.

14 Voor de eigen werkplek de diverse bouwwerkzaamheden plannen en organiseren.

15 De kostprijs van de eigen werkzaamheden begroten op basis van uitvoeringstekeningen, 

bestekken, bijkomende opmetingen, opgenomen werktijden, beschikbare eenheidsprijzen.

16 Op basis van plannen en tabellen de nodige materiaalhoeveelheden bepalen en deze bestellen.

17 Met gegeven rendement de uitvoeringstijd begroten.

18 Voor de opgedragen taak, op voorhand, de vermoedelijke uitvoeringstijd schatten.

19 De voorschriften en richtlijnen in verband met basisveiligheid in voldoende mate kennen tot 

het behalen van het VCA.

20 De essentiële maatregelen die men dient te treffen bij een ongeval op de werf kennen.

21 Voldoende inzicht verwerven waar en hoe men bij het uitvoeren van werkzaamheden dient te 

stutten en te schoren.

Uitvoeringsgerichte leerplandoelstellingen en leerinhouden

22 De eigen werkplek inrichten met aandacht voor efficiëntie en veiligheid.

23 Op basis van plannen de eigen werkzaamheden uitzetten.

24 De eigen en gemeenschappelijke gereedschappen, machines en hulpmiddelen oordeelkundig 

klaarzetten, gebruiken, onderhouden en wegbergen in functie van de opdracht en volgens de 

25 Volgens de gestelde eisen verankeren en verbinden.

26 Bij het aanmaken en verwerken van materialen de voorschriften van de producent en 

leverancier naleven.

27 Materialen oordeelkundig opslaan en stapelen.

28 Maatregelen nemen om op een milieuvriendelijke wijze met materialen om te gaan.

29 In functie van de vordering van de werken materialen en gereedschappen klaarzetten.

30 Seintekens en aanwijzingen geven en opvolgen.



Leerlingen op de werf is een 
initiatief van VTI Beringen in 
samenwerking met enkele 
bouwbedrijven in Beringen. 

 Dit initiatief is mogelijk dank zij de goedkeuring 
van het ministerie van onderwijs. 

 Dank zij de ervaringen met andere bedrijven. 
 Dank zij de bereidwilligheid en inzet van de 

leerkrachten derde graad ruwbouw. 
 Dank zij de motivatie van de leerlingen. 
 Dank zij de goede samenwerking met de 

bedrijven. 



Wat moet er juist geregeld 
worden en waar: lokaal of 
centraal? 

 Sociale inspectie 
  - Toestemming vragen aan de sociale 

     inspecteur-diensthoofd. 

  - Gestelde eisen door de sociale inspectie: 

 - de leerlingen moeten verzekerd zijn. 

 - een bewijs van schoolse opdracht moet  voorgelegd 
   worden. 

 - de schooltijden moeten worden gerespecteerd. 

 - klas en leraar moeten op klaslijsten staan aanwezig 
   op de werf. 

 



Leerlingen moeten 
verzekerd zijn: 

 Op de werf door de school: 

 - lichamelijke schade 

 - stoffelijke schade 

 - burgerlijke aansprakelijkheid    

   toevertrouwde voorwerpen 

 Verzekering van het voertuig: 

 - omnium voertuig 

 - B.A. 

 



Wat moet er geregeld 
worden en waar: lokaal of 
centraal? 

 Veiligheid 

 - risicoanalyse 

 - werkpostfiche 

 - bezoeken op de werf door de       
   veiligheidsverantwoordelijke van de school. 

 Medisch onderzoek 
 - Lln. volgens risicoanalyse 

 - Lkr. medische controle rijbewijs 



Hoe kunnen scholen en bedrijven 
garanderen dat er wat geleerd 

wordt? 

 Goede opvolging via:  

 - activiteitenlijst  die dagelijks wordt 
   ingevuld. 

 - controle of de leerplandoelstellingen 
   zijn bereikt via kruistabellen. 

 - aanvullende activiteiten stage, TV, 
   PV en GIP afstemmen op de te    
   behalen competenties. 



Wat zijn hefbomen en 
valkuilen? 

 Hefbomen op lokaal vlak 

 - goede samenwerking met het bedrijf 

 - instructeur-werfleider met voldoende  

       competenties op: 

 - sociaal vlak 

 - didactisch vlak 

 - vakkundig gebied. 



Wat zijn hefbomen en 
valkuilen 

 Op lokaal vlak: 
◦ - motivatie van de leerkrachten 

◦ - openheid van het bedrijf 

◦ - samenwerking met het bedrijf 

◦ - toekomstige tewerkstelling van leerlingen 

◦ - ter beschikking stellen van grondstoffen 



Wat zijn hefbomen en 
valkuilen? 

 Hefbomen centraal te 
regelen 

◦ - de grootte van de 
klasgroepen (max. 8 lln.) 

 - om de leerlingen goed te 
kunnen begeleiden 

 - om de leerlingen te 
kunnen verplaatsen 

Dit vraagt meer omkadering dan nu voorzien 



Wat zijn hefbomen en 
valkuilen? 

        Valkuilen 
 

 - te grote groepen brengen    
   het systeem uit evenwicht. 

 - het project is afhankelijk      

   van vervoer 

 - financieel rendement mag       

   geen rol spelen. 



Hoe worden de leerlingen 
geëvalueerd? 

 - Evaluatie blijft altijd een taak van de 
   leerkracht. 

 -We kiezen voor permanente evaluatie: 

   elke dag wordt geëvalueerd door  
   de leerkracht en doen de   
   leerlingen aan zelfevaluatie. 

   De ouders volgen wekelijks op. 

 



Recente projecten 

Project met AVL  



Bezoek van de zaakvoerder 

Weer drie jongens aannemen dit jaar ?  



Leerlingen verwerven de juiste 
competenties. 



Na zes jaar projectwerking 
(leerlingen op de werf) is de 
motivatie nog steeds hoog.   


