
EVALUATIEFORMULIER

Beroep: Toelichting bij de beoordeling:

Jaar: kwam niet aan bod: de competentie kwam deze periode niet aan bod

Leerjongere: onvoldoende: de leerling beheerst deze competentie niet

Mentor: voldoende: de leerling beheerst deze competentie maar hij heeft nog begeleiding en aansturing nodig

Evaluatieperiode: goed: de leerling beheerst deze competentie

zeer goed: de leerling blinkt uit in deze competentie. Hij doet beter dan wat gevraagd wordt
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De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe

Dakafdichter

Commentaar

De leerling werkt in alle omstandigheden veilig, hygiënisch en 

milieubewust.

De leerling werkt met zin voor precisie

2e jaar

Gedragscompetenties

De leerling kan zelfstandig en efficiënt een opgelegde taak uitvoeren.

De leerling voert opgelegde taken uit

De leerling houdt er een goed werktempo op na.

De leerling gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen correct
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De leerling neemt initiatief.

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

De leerling gedraagt zich in alle omstandigheden als een volwaardig lid 

van het team.

De leerling werkt economisch

De leerling speelt in op wisselende werkomstandigheden

De leerling komt op tijd.

De leerling hanteert een correcte houding naar collega’s. 

De leerling denkt na over zijn eigen handelen.

De leerling kan voldoende reflecteren over het eigen functioneren en 

kan omgaan met feedback.

De leerling is leergierig en luisterbereid.

De leerling komt op een respectvolle manier op voor zijn mening.

De leerling kan doorzetten.

De leerling staat open voor feedback.   

De leerling houdt zich aan gemaakte afspraken.
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Beroepsspecifieke competenties

De werf inrichten en onderhoud

Klaarzetten gereedschap en materiaal op de meest geschikte plaats

De werf proper achterlaten, het gereedschap reinigen en beveiligen, de werf 

afsluiten

Commentaar

Uitladen en tijdelijk stockeren van materiaal op de bouwwerf

Materiaal op de juiste plaats aanbrengen – de nodige gegevens van plan 

kunnen afleiden

Materiaal in functie van een logische verwerkingsvolgorde oordeelkundig 

sorteren en stapelen, indien voor de materie noodzakelijk: beschermen tegen 

ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval

Uitvoeren van de nodige opmetingen en controle van de ruwbouw – 

maken en lezen van werktekening – uitlijnen van de dakvlakken

Opmeten, noteren, berekenen en controleren van de maten en hoeken voor 

dakbeddekingswerken

Op basis van plan mee helpen bepalen van de te gebeuren bewerkingen en 

de werkvolgorde en plannen van de werkzaamheden rekening houdende met 

beschikbare tijd, plaats, machines en gereedschappen
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Isoleren van opgaande kanten

Op maat snijden van de scheidingslagen

Op maat snijden en aanbrengen ( kleefmethode, gietmethode of lasmethode) 

van lucht- en/of dampscherm

De materialen op dakhoogte met de nodige omzichtigheid kunnen 

behandelen en stapelen

Isolatie en scheidingslagen plaatsen

Op maat snijden en diverse technieken (kleven, schroeven, verdeelplaatjes, 

…) voor het aanbrengen van isolatie uitvoeren

De lagen afdichtingsmateriaal op maat snijden

De verschillende lagen van de afdichting vasthechten met warm bitumen

Koudlijm uitsmeren over de gehele of gedeeltelijke oppervlakte en er het 

dichtingsmateriaal op kleven

Ondergrond behandelen met primer of hechtvernis

Afdichtingslagen plaatsen

Uitleggen en uitlijnen van de rollen op de ondergrond

De lagen bevestigen met geschikte nagels en schroeven
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Voorgelijmde banden of zelfklevende banden en/of kleefstrippen aanbrengen

Plaatsen van ballast met grint of tegels

De afdichting losliggend op de ondergrond plaatsen

Overlappingen verbinden met hete lucht, met een brander of met koudlijm

Contactlijm aanbrengen voor het lassen van de overlappingen

De opkanten afdichten en de opstand afwerken met de lasmethode, de 

kleefmethode, of met warm bitumen

Hoeken afwerken met een afschuining of hoeklat of met een extra strook 

hoekversterking bij bitumineuze afdichtingen

Plaatsen en inwerken van koepelopstanden, lichtkoepels

De verschillende methoden van naadverbindingen kennen en toepassen

Afwerken van de opgaande kanten met een dakrandprofiel

Afwerken van de opgaande kant met lodenbanden

Maken van uitzettingsvoeg

Bitumineuze afdichtingslagen uitvoeren
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Handtekening + Datum

De laag bevestigen met schroeven en verdeelplaatjes

Synthetische afdichtingslagen uitvoeren

De overlappingen verbinden, rekening houdend met de voorschriften van de 

fabrikant (zelfklevende overlapping, tweezijdige zelfklevende tape, …)

De kleefstof aanbrengen over een deel van de oppervlakte (in noppen of 

streepgewijs) of over de volledige oppervlakte (gietmethode, / warm bitumen 

of lasmethode / hete lucht)

Plaatsen van tapbuizen, spuwers

Plaatsen van afvoerbuizen (is eigenlijk domein metalen daken)

Dakgoten uitvoeren (voor zover het gaat om uitvoeren van niet-metalen 

dakgoten)

De kleefstof aanbrengen over een deel van de oppervlakte of over de 

volledige oppervlakte door warmlijmen (branden, lassen), met hete lucht / met 

koudlijm

De laag bevestigen met schroeven en/of nagels

Daktoebehoren
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