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Diploma secundair onderwijs  en certificaat

Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

DE KUNST VAN TEGELEN
In de opleiding Vloerder-tegelzetter leer je de basiscompetenties om oppervlakken zoals 
vloeren, muren, trappen, terrassen, … met tegels af te werken om zowel te beschermen 
als te verfraaien.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik HIER:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/tegelzetter


EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Of je nu een absolute beginner of 
juist helemaal ervaren bent, we hebben voor jou de ideale module. Deze modules worden 
gegeven door gedreven leerkrachten die jou alle kneepjes van het vak leren. 

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je 
het deelcertificaat van deze module. 

De opleiding Vloerder-tegelzetter bestaat uit 5 modules. Bijkomend kies je minimaal één 
van de volgende modules om het certificaat te kunnen behalen: 

 ¥ Werken op hoogte
 ¥ Werken op hoogte met hoogtewerker
 ¥ Voorbereiding VCA-examen voor werknemers

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
 ¥ Het certificaat Vloerder-tegelzetter leidt in combinatie met het certificaat AAV 
(Aanvullende algemene vorming) tot een diploma secundair onderwijs.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair


IN DE MODULE BEVLOERING IN MORTELBED LEER JE: 
 ¥ te betegelen oppervlakken voorbereiden
 ¥ tegels volgens patroon uit leggen.
 ¥ rekening houdend met de vloerhoogte en tegeldikte, de tegels in het mortelbed 
plaatsen

 ¥ de tegels invoegen en de plinten plaatsen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

BEVLOERING IN MORTELBED BUITENBEVLOERING

IN DE MODULE BUITENBEVLOERING LEER JE: 
 ¥ specifieke materialen en technieken toepassen
 ¥ rekening houden met de afwatering, ontkoppelingsmatten, bewegingsprofielen en 
vorstgevoeligheid

 ¥ de vloer plaatsen met lijm, mortel of op tegeldragers en afwerken

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter/uurrooster-en-prijs


LIJMEN VAN VLOER- EN WANDTEGEL

IN DE MODULE LIJMEN VAN VLOER- EN WANDTEGELS LEER JE: 
 ¥ te betegelen oppervlakken voorbereiden en afwerken
 ¥ de tegels volgens patroon uit leggen
 ¥ zowel op vloeren als wanden tegels lijmen
 ¥ plinten plaatsen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

PLAATSEN TEGELS  
IN VERSE DEKVLOER

IN DE MODULE PLAATSEN TEGELS IN VERSE DEKVLOER LEER JE: 
 ¥ de nodige voorbereidingen treffen en de tegels volgens patroon uitleggen 
 ¥ tegels op een verse dekvloer plaatsen
 ¥ tegels in voegen
 ¥ plinten plaatsen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter/uurrooster-en-prijs


TEGELEN IN SPECIFIEKE SITUATIES 

IN DE MODULE TEGELEN IN SPECIFIEKE SITUATIES LEER JE: 
 ¥ om in specifieke situaties zoals trappen, inloopdouche, bogen, bijzondere patronen, 
mozaïeken, … tegels lijmen of in mortelbed plaatsen

Voorkennis
 ¥ lijmen vloer- en wandtegels.
 ¥ bevloering in mortelbed.
 ¥ indien je de  basiscompetenties al beheerst, kan je dat tijdens de eerste les door middel 
van een instapproef bewijzen.

 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

VOORBEREIDING VCA EXAMEN  
WERKNEMERS

IN DE MODULE VOORBEREIDING VCA EXAMEN WERKNEMERS LEER JE: 
 ¥ na het volgen van deze module ben je voldoende voorbereid om het examen VCA voor 
werknemers af te leggen

 ¥ de basisprincipes van veilig werken op een werkplek.

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter/uurrooster-en-prijs


WERKEN OP HOOGTE 

IN DE MODULE WERKEN OP HOOGTE LEER JE: 
 ¥ veilig werken op hoogte
 ¥ correct gebruikmaken van ladders en steigers
 ¥ een veilige steiger opbouwen, controleren, beveiligen en betreden
 ¥ de nodige beschermingsmiddelen selecteren en gebruiken

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

WERKEN OP HOOGTE  
MET EEN HOOGTEWERKER

IN DE MODULE WERKEN OP HOOGTE MET EEN HOOGTEWERKER LEER JE: 
 ¥ veilig werken met een hoogtewerker
 ¥ de juiste hoogtewerker kiezen, controleren en bedienen
 ¥ de nodige beschermingsmiddelen selecteren en gebruiken

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH
Alle lessen gaan door op onze Campus Mechelen.

MODULE LESTIJDEN

Bevloering in mortelbed 80

Buitenbevloering 40

Lijmen van vloer- en wandtegels 80

Plaatsen tegels in verse dekvloer 40

Tegelen in specifieke situaties 80

Voorbereiding VCA examen werknemers 20

Werken op hoogte 1+2 20

Werken op hoogte met een hoogtewerker 20

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
5+3

jaartraject

avond- 
onderwijsCampus 

Mechelen
Techniek

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl?s=vloerder
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/vloerder-tegelzetter/uurrooster-en-prijs


CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
015 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be
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