DBSO

Bekister
Deeltijds onderwijs

Bekister
LESSENTABEL
Vak

Type

Totaal
Vak

Type

Module

Praktijk

PV

5

Project Algemene Vakken

AV

5

Technische vakken en labo

TV

2.5

workshop computer/creativi-

AV

2.5

teit/sport
Totaal

15

De praktijk Bouw betreft de principes van het bekisten.Daarnaast krijgen de jongeren ook een gedeelte theoretische vorming in verband met het bekisten.

Er wordt ook een cursus VCA voorzien.

De projecten zijn algemeen vormend. Ze kunnen slaan op het milieu, politiek, arbeid, zelfredzaamheid, actualiteit, relaties ,enz.

De workshops worden gegeven in blokken van anderhalf uur en komen om de drie weken aan bod.
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Bekister
WAT LEER JE IN DE RICHTING?

VOOR WIE IS DEZE RICHTING?

Als bekister sta je in voor het monteren van gemoduleerde bekistingspanelen of het zelf timmeren
en samenstellen van houten mallen of bekistingen
waarin beton gestort wordt. De wapening voor
het storten van beton wordt voorzien door een ijzervlechter. Je werkt op basis van plannen en
werktekeningen. In de bekisting breng je de vereiste stutten aan om het geheel voldoende stevigheid te verlenen zodat het aan de druk van het
beton kan weerstaan. Eens het beton gestort en
verhard, staat de bekister ook in voor de ontkisting. Hij voert ook basismetselwerk uit en plaatst
funderingen. Hij legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie.

Elke jongere met interesse voor bouw en het werken met beton. Je hebt het nodige technisch inzicht en de juiste arbeidsattitudes.
Om aan deze opleiding te kunnen beginnen moet
je minimaal 15 jaar zijn en de eerste twee jaren
van het secundair onderwijs achter de rug hebben (geslaagd of niet geslaagd).

WAT NA DEZE OPLEIDING?
Na de opleiding bekister ga je normalerwijze werken. Met een certificaat van het beroep bekister
sta je sterk op de arbeidsmarkt en vind je snel een
job. Meestal kom je terecht op grotere tot reusachtige werven. Vaak kan je na de opleiding meteen van start in het bedrijf waar je al werkte met
een overeenkomst alternerende opleiding tijdens
je opleiding.
Vele ondernemers verkiezen een jongere die tijdens de opleiding al werkervaring heeft opgedaan.

CONTACT
Sint Jozef Geel
Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
Tel. 014 57 85 50
sjg@kogeka.be
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