
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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Dakdekker metalen daken

Commentaar

De leerling werkt in alle omstandigheden veilig, hygiënisch en 

milieubewust.

De leerling werkt met zin voor precisie

1e 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

De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe
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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 neemt initiatief.

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

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

Uitvoeren van de nodige opmetingen en controle van de ruwbouw – 

maken en lezen van werktekening – uitlijnen van de dakvlakken

De vlakverdeling en de afschrijving uitvoeren voor een roevenstelsel

Een rechte hoek kunnen inzetten op het dakvlak

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

Afschrijven en controleren van loodrechte hoeken op het dakvlak

De vlakverdeling en de afschrijving uitvoeren voor een bedekking met 

staande naad

Van de lengtematen voor de uitvoering van dak- en hanggoten en rechtlijnige 

slabben

De ontwikkeling opmeten voor het vervaardigen van dak- en hanggoten
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Meten van hoeken en afstanden met geschikte meetinstrumenten 

(hellingsmeter)

De verticale uitlijning van de dakvlakken uitvoeren

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

Afschrijven en griffen op metalen bladen – elementen combineren op metalen 

bladen

Afschrijven en griffen van bladlood

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

Isolatie plaatsen

De materialen op dakhoogte met de nodige omzichtigheid kunnen 

behandelen en stapelen

Onderdak leggen bij hellende daken

De plaatsingstechnieken voor een onderdak of dakbeschot uitvoeren
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Op maat snijden en aanbrengen van lucht- en/of dampscherm

Op maat snijden en diverse technieken voor het aanbrengen van isolatie 

uitvoeren

Metalen platen voor dakbedekking plooien

De rechtlijnige afdekbanden (loketten) uitvoeren

Plooien van haken voor hanggoten

Op maat snijden van de scheidingslagen

Metalen dakbedekkingen maken, verbinden en plaatsen

Snijden van metalen bladen voor dakbedekking

Solderen van bladzink, bladkoper, gepatineerd zink, gelakt zink

Bevestigen van zink met vast klangen en schuifklangen

Snijden van bladlood voor verschillende waterdichte verbindingen

Vervaardigen van kralen

Bewerken van zinken bladen voor goten, kilgoten en hoekkepers
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Afwerken van dakranden en opstanden

Roevenstelsel plaatsen

Bedekking met staande naad plaatsen

Plaatsen van zinken bedekking voor plat dak

Metalen dakbedekkingen maken, verbinden en plaatsen

Plaatsen van gevelbekleding in zink

Solderen van verticale naden

Berekenen van doorsnede regenafvoer in functie van oppervlakte dak

Kunnen vervaardigen van gootdetails zoals: broekstukken, eindstukken, 

verstek, uitzettingen

Kennis van de kenmerken van diverse types dakgoten (bakgoot, overhoekse 

goot, zakgoot, kielgoot, verholen goot)

Het opkanten van felsen van de bladen, hetzij manueel, hetzij met een 

elektrische machine

Felsen (verticale aanhaking met dubbele vouwnaad)

Dakgoten en hemelwaterafvoeren maken en plaatsen
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Handtekening + Datum

Verbindingselementen vervaardigen en aanbrengen (bv. Steekpijpje)

Waterdicht kunnen uitvoeren van verbindingen

Kunnen monteren van sifons

Kennis van werkingsprincipes van verschillende types sifons

Dakgoten in metaal kunnen vervaardigen

Aanbrengen en bevestigen goten op een houten draagconstructie of op 

verzinkte stalen beugels

Uitvoeren van hemelwaterafvoeren met verschillende doorsneden (cirkel, 

vierkant, rechthoek of combinatie van de drie)
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