
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

BEROEPScOmPEtEntiEPROFiEL

fvb•ffc Constructiv
Koningsstraat 132/5
1000 Brussel
Tel.: +32 2 210 03 33

betonmixerchauffeur



BeroepscompeTenTieprofielen Betonmixerchauffeur
2

BeroepscompeTenTieprofielen Betonmixerchauffeur

© fvb•ffc Constructiv, Brussel, 2013
Alle rechten van reproductie, vertaling 
en aanpassing onder eender welke vorm, 
voorbehouden voor alle landen.

De beroepscompetentieprofielen zijn tot stand gekomen dankzij de bijdrage van de volgende organisaties :



Beroepscompetentieprofielen uitwerken neemt een belangrijke plaats in binnen 
de problematiek van het aanpassen van de opleidingen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt.

Beroepsprofielen zijn immers de belangrijkste inspiratiebron bij het uitwerken 
van opleidingsprofielen, zeker bij de start. in een latere fase komen daar de 
opleidingsprogramma’s bij.

met deze gegevens in gedachten heeft het fonds voor Vakopleiding in de 
Bouwnijverheid (fvb-ffc constructiv) in samenwerking met het Wetenschappelijk 
en Technisch centrum voor het Bouwbedrijf (WTcB) en het nationaal Actiecomité 
voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (navb-cnac constructiv) de bestaande 
beroepsprofielen aangepast. Daarbij werd vooral rekening gehouden met de talrijke 
ontwikkelingen als gevolg van de eisen inzake duurzaam bouwen.

De aangepaste beroepsprofielen hebben betrekking op een groot aantal materies, zowel 
uit de ruwbouw- als de afwerkingssector, en werden goedgekeurd door deskundigen 
uit de sector.

Zo dragen ze bij aan het concretiseren van één van de belangrijkste aspecten van de 
opdracht van het fvb: ze vormen namelijk de link tussen de vraag naar en het aanbod 
van arbeidskrachten en opleiding in de bouwsector.

robert Vertenueil
Voorzitter fvb-ffc Constructiv

VoorWoorD
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Contact
Voor opmerkingen, vragen en suggesties  
kunt u terecht bij:
fvb•ffc Constructiv
Koningsstraat 132/5
1000 Brussel
Tel.: +32 2 210 03 33
fax: +32 2 210 03 99
website : fvb.constructiv.be
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een WoorDje uiTleg

een beroepscompetentieprofiel beschrijft de competenties van een ervaren 
bouwvakarbeider. Dit beroepscompetentieprofiel bevat de competenties van een 
betonmixerchauffeur, met een uitgebreide ervaring. 

Het herwerkte profiel bestaat eerst uit een definitie van het beroep (een beschrijving van de 
activiteiten en een situering binnen de sector), en een oplijsting van de competenties. een 
competentie is een set van “kennis”, “vaardigheden” en “attitudes” die zich uiten in observeerbaar 
gedrag. in dit document wordt deze indeling steeds gehanteerd.

onder “kennis” verstaan we alles wat een betonmixerchauffeur moet kennen om zijn beroep te 
kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld de verschillende hulpstoffen (plastificeerders, bindingsvertragers, 
…), hun toepassingsgebied en hun effecten.

onder “vaardigheden” verstaan we alles wat een betonmixerchauffeur moet kunnen om zijn 
beroep te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld het gewenste toerental en de draairichting voor het 
draaien van de kuip instellen.

“Attitude” verwijst naar de houding, de denkwijze, het gedrag dat een betonmixerchauffeur 
moet hebben om zijn beroep te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld veiligheids- en 
gezondheidsbewust werken.

De activiteiten binnen het beroepscompetentieprofiel worden in vier blokken opgedeeld.

1. Gemeenschappelijke activiteiten eigen aan alle bouwvakarbeiders, zoals bijvoorbeeld 
het inrichten van de werkplek.

2. Basisactiviteiten eigen aan het beroep, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van 
restproducten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door zowel betonmixerchauffeurs 
als betonpompbedienaars. 

3. Specifieke activiteiten van betonmixerchauffeurs, zoals het laden van de mixer.

4. transversale “groene” activiteiten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van isolatiemateriaal, 
kunnen integraal in meerdere beroepsprofielen voorkomen. Deze activiteiten zijn van groot 
belang voor een duurzaam bouwproces. Het beroepsprofiel van de betonmixerchauffeur 
bevat geen dergelijke transversale ‘groene’ activiteitenblokken. De ecologisch duurzame 
activiteiten zijn verspreid in het profiel opgenomen.

Voor sommige activiteiten werken we met een kleurencode. “Groen” staat voor ecologische en 
duurzame activiteiten, “oranje” staat voor activiteiten die handelen over veiligheid en welzijn.

De activiteitenblokken worden ook nog eens opgedeeld in sleutelactiviteiten. per 
sleutelactiviteit worden de kennis, vaardigheden en attitudes benoemd.
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omscHrijVing VAn HeT Beroep

De betonmixerchauffeur is tewerkgesteld binnen de bouwsector. gelet op de bepalingen 
van het KB van 04.03.1975 (Belgisch Staatsblad 19.04.1975), laatst gewijzigd bij KB van 07.05.2007 
(Belgisch Staatsblad 31.05.2007), ressorteert het vervoer van stortklaar beton immers onder het 
paritair comité voor het bouwbedrijf (pc 124). er bestaan ook betonmixerchauffeurs die een 
zelfstandig statuut hebben. 

Vanuit de betoncentrale vervoert elke betonmixerchauffeur per rit een vracht van verscheidene 
kubieke meter beton. De chauffeur draagt ertoe bij dat de klant de gewenste hoeveelheid 
in de vereiste samenstelling op het afgesproken moment ontvangt. Hij voert zijn taken uit 
volgens de instructies en onder supervisie van de verantwoordelijken in de betoncentrale. 

Vóór de chauffeur naar een werf kan vertrekken, wordt de mixer in de centrale geladen onder 
de laadtrechter. per levering geeft de dispatcher aan de chauffeur de nodige informatie door 
om de levering correct te kunnen uitvoeren. 

Afhankelijk van de omstandigheden op de werf brengt de betonmixer-chauffeur het stortklaar 
beton tot aan de definitieve bestemming, en lost het in een recipiënt van de klant of in de 
betonpomp. Het gebruik van een betonpomp maakt het mogelijk om beton te verplaatsen 
over een afstand van meerdere tientallen meters.

Hij noteert de leveringsgegevens op de leveringsbon en zorgt ervoor dat deze afgetekend 
wordt. Hij staat ook in voor het dagelijks onderhoud van de betonmixer. Deze taken moeten 
door een degelijk opgeleide betonmixerchauffeur uitgevoerd kunnen worden. 

Bij het uitvoeren van zijn werk wordt van de betonmixer-chauffeur verwacht dat hij op elk 
ogenblik rekening houdt met de veiligheid, het milieu en de kwaliteit van het werk. Veiligheids-, 
milieu- en kwaliteitszorg lopen als een rode draad door het takenpakket. De drie items nemen 
een belangrijke plaats in binnen het beroepsprofiel van de betonmixer-chauffeur. 
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Zelfstandig werken

Zelf situaties en kansen zoeken om de eigen kennis 
te verhogen.

Nieuwsgierig zijn, leergierig zijn. Openstaan voor 
nieuwigheden voor zover die betrekking hebben op 
zijn eigen beroep en dat van zijn klanten.

Een taak individueel uitvoeren, zonder hulp of 
toezicht.

Autonoom zijn.

Ondanks opduikende moeilijkheden een doel willen 
bereiken.

Doorzettingsvermogen hebben.

Problemen en werk zelf aanpakken, zonder hulp of 
raad van buitenaf.

Zin voor initiatief.

Een taak correct uitvoeren, ondanks beperkingen in 
tijd en budget.

Resultaatgerichtheid - het beoogde resultaat willen be-
reiken, ondanks tijd- en budgetbeperkingen; en zonder 
daarom de kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen.

Op tijd komen. Stiptheid.

Anticiperen. De mogelijke gevolgen van een situatie 
overzien. Rekening houden met nog uit te voeren 
taken. Eventuele problemen opmerken die geen 
direct verband houden met de eigen taak.

Vooruitziend zijn.

Samenwerken

Met anderen samenwerken en hen helpen met hun 
werk.

Teamgericht werken.

Zich aanpassen aan veranderingen (andere gereed-
schappen, andere personen, andere procedures en 
taken).

Flexibiliteit.

Contacten aanknopen. Sociaal vaardig.

De gedragingen in het kader van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Zich onthouden van geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag op het werk.

Respectvolle houding tegenover collega's.

Communiceren

Op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze 
informatie uitwisselen met collega's.

Communicatief vaardig zijn.
Op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze 
informatie uitwisselen met klanten.

Administratieve taken  
uitvoeren

Een werkplanning bijhouden, taken plannen, priori-
teiten bepalen tussen verschillende taken.

Georganiseerd zijn.
Invullen van de eventuele fiches/documenten die de 
ploegbaas overgemaakt heeft.

 Kwaliteitsvol werken

Het imago en de kwaliteitsrichtlijnen van het bedrijf 
en de opdrachtgever.

De verwachtingen van de klant begrijpen en er 
efficiënt aan beantwoorden.

Oog hebben voor de tevredenheid van de klant.

Detailwerk zorgvuldig uitvoeren.
Zin voor precisie. Oog voor detail bezitten en het 
geduld om detailwerk zorgvuldig uit te voeren.

Wanneer mogelijk esthetische overwegingen laten 
meespelen bij de uitvoering van het werk.

Zin voor esthetiek.

Het melden als andere slechte kwaliteit afleveren. Professionele houding.

Het eigen werk kwalitatief en kwantitatief evalueren 
en indien nodig bijsturen.

Zin voor zelfcontrole.

Werkzaamheden binnen vooropgestelde parameters 
uitvoeren.

Oog hebben voor rendement.

Zuinig omgaan met materialen, gereedschappen en 
tijd. Verspilling vermijden.

Spaarzame ingesteldheid.

Traceerbaarheid van producten, bewijsstukken van 
wat uitgevoerd werd.

De etiketten en markering van de gebruikte materi-
alen bijhouden.

Werken in een BOUWOnderneming

Zorgen voor kwaliteit
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Rekening houden met  
de regels rond veiligheid, 
gezondheid en preventie  
van ongevallen

Verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever 
en de hiërarchische lijn.

Gevaarlijke situaties signaleren.
Veiligheidsbewust werken - de opmerkingen van 
collega’s omtrent veiligheid aanvaarden.

Hiërarchie van preventiemaatregelen (uitschakelen 
van risico's, collectieve en persoonlijkebescher-
mingsmiddelen).

Opleidingsverplichtingen.

Hygiënebewust werken
Principes van algemene en persoonlijke hygiëne.

Principes van algemene en persoonlijke hygiëne 
toepassen. Bewust zijn van het belang van hygiëne en daar 

actief en pro-actief op gericht zijn.Richtlijnen in de onderneming of organisatie met 
betrekking tot netheid en hygiëne.

Richtlijnen in de onderneming of organisatie met 
betrekking tot netheid en hygiëne toepassen.

Melden van ongevallen,  
incidenten en gevaarlijke 
situaties

De mogelijke bronnen van gevaar op het werk. Herkennen van potentieel gevaarlijke situaties. Oplettend zijn.

De regels die van toepassing zijn bij het recht op 
werkonderbreking (o.a. ernstig en onmiddellijk 
gevaar, direct melden aan de werkgever).

Interne procedures volgen. Communicatief vaardig zijn en het belang begrijpen 
van verplichtingen voor de communcatie die de 
preventie, veiligheid en gezondheid aangaan.

Interne procedures van de onderneming of organi-
satie inzake het melden van: 
•	ongevallen en incidenten (ook incidenten m.b.t. 

agressie en geweld)
•	elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk 

gevaar met zich meebrengt
•	elk geconstateerd mankement in de bescher-

mingssystemen.

Noodnummers (politie, brandweer, ….). De geschikte diensten contacteren bij noodsituaties.

Persoonlijke  
BeschermingsMiddelen 
gebruiken

De PBM's (veiligheidsuitrusting en de kledingver-
eisten) die nodig zijn voor de uitoefening van het 
beroep (gezichts-, gehoors-, hoofd-, hand-, voet- 
en adembescherming). PBM’s dragen wanneer het moet, aanwezigheid van 

PBM’s op de werf controleren.
Aandachtig zijn voor alle situaties waarin het 
dragen van PBM's noodzakelijk is.De situaties waarin persoonlijke beschermingsmid-

delen moeten worden gedragen.

De veiligheidssignalisatie mbt. het dragen van 
PBM’s (blauwe gebodsborden).

Het juiste gebruik, onderhoud en opslag van PBM’s.

De specifieke voorschriften voor de PBM's toepassen 
(handschoenen, bril,...).

Waken over het correcte gebruik van de PBM's.

De aanwezigheid van PBM's op de werf controleren.
Zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijk-
heden bij gebruik en onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

PBM's met de nodige zorg behandelen. 

PBM’s regelmatig onderhouden en controleren.

PBM’s na gebruik correct opbergen.

Collectieve  
beschermingsmiddelen  
toepassen

Kennis van de verschillende collectieve bescher-
mingsmiddelen (bv. vangnetten, valbeveiliging).

Collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen. Het belang van het gebruik van collectieve 
beschermingsmiddelen begrijpen, oplettend zijn 
voor situaties die collectieve beschermingsmiddelen 
vereisen.Instructies opvolgen.

Veilig en gezond werken
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Ergonomisch werken

De risico’s van overbelasting of verkeerde belasting 
van het lichaam.

Juiste hef- en tilbewegingen toepassen.
Veiligheidsbewust werken.Correct hanteren van voorziene hulpmiddelen bij 

heffen en tillen.
Tiltechnieken en tilhulpmiddelen: basisprincipes 
voor het hanteren van lasten zonder risico’s. Hulp bieden aan collega's om ergonomisch werken 

mogelijk te maken.
Respectvolle houding tegenover omgeving en 
collega's.

Omgaan met lawaai

Oorzaken (bronnen) van lawaai voor omgeving. Preventiemaatregelen voor omgeving implemen-
teren.

Respectvolle houding tegenover omgeving en 
collega's.Risico's van hoog geluidsniveau en preventie- en 

beschermingsmaatregelen tegen lawaai en 
gehoorschade. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Veiligheidsbewust werken.

Omgaan met elektriciteit
Basiskennis elektriciteit.

Werken met onbeschadigd en veilig elektrisch 
materieel.

Veiligheidsbewust werken.
Risico's verbonden aan werken met elektriciteit en 
elektrische apparaten.

Voor installeren, herstellingen, wijzigingen en 
onderhoud beroep doen op een bevoegd elektricien.

Omgaan met kwarts- en 
houtstof

De risico's van blootstelling aan hout- en kwarts-
stof en de maatregelen om de stofemissie en de 
blootstelling aan stof te verminderen.

Gebruiken van machines die stofemissie beperken.

Veiligheidsbewust werken.Afzuigapparatuur aansluiten en correct gebruiken.

Correct gebruik van ademhalingsbescherming.

Omgaan met asbest

De verschillende asbesthoudende producten.
Asbesthoudende producten tijdens verschillende 
handelingen herkennen.

Oplettend zijn.

Gezondheidsrisico's bij werken met asbesthou-
dende producten.

De juiste reacties als er asbest aanwezig is (bescher-
ming, verwittigen chef), etc.

Veiligheidsbewust werken.De middelen en technieken die gebruikt worden 
voor het verwijderen van asbesthoudende mate-
rialen.

Omgaan met specifieke risicO’s

Omgaan met 
gevaarlijke producten

De producten met gevaarlijke eigenschappen 
waarmee men op de werkvloer in contact komt.

Veilig gebruiken van gevaarlijke producten.

Veiligheidsbewust werken.

De manieren waarop gevaarlijke stoffen het 
lichaam kunnen binnendringen.

De risico’s en beheersmaatregelen voor het gebruik 
van producten met gevaarlijke eigenschappen.

De regels in verband met de opslag van producten 
met gevaarlijke eigenschappen.

Veilig opslaan van gevaarlijke producten. 

De veiligheidssignalisatie, transportetikettering en 
productetikettering.

De veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen.

Lezen en interpreteren van gevaarsaanduidingen 
en gevaarssymbolen op het etiket van gevaarlijke 
producten.

Maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke 
producten.

Gepaste maatregelen nemen bij ongelukken met 
gevaarlijke producten.

Omgaan met brand en 
explosies

Brand- en explosierisico's en de bijhorende preven-
tiemaatregelen.

Preventiemaatregelen naleven.
Veiligheidsbewust werken.

De soorten branden.
Prioriteiten naleven: alarmeren & evacueren, 
energievoorzieningen afsluiten, toegangswegen 
vrijmaken voor redders, brandhaard afsluiten, 
brandhaard bestrijden.

De vuurdriehoek.

Koelbloedig en snel reageren.
Procedures in geval van brand.

Blusinstructies.

EHBO.

BeroepscompeTenTieprofielen Betonmixerchauffeur10



VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Correct dagelijks gebruiken 
van machines en  
gereedschappen

De werking van de machines en/of gereedschap-
pen.

Machines en gereedschappen enkel gebruiken voor 
het werk waarvoor het gemaakt is.

Oplettend zijn.

Het correcte machines en gereedschap selecteren. Zin voor analyse hebben.

De risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik 
van machines en gereedschappen.

Veiligheidsinstructiekaarten lezen en begrijpen.

Veiligheidsbewust werken.

Nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften kunnen 
toepassen.

De gepaste PBM's dragen.

Nooit machinebeveiliging willekeurig wegnemen of 
uitschakelen.

Controleren van machines en 
gereedschappen

De normale werkingstoestand van de machines en 
de gereedschappen.

Controleren van machines en gereedschappen op 
hun goede werking.

Een kritische blik hebben.
De verschillende onderdelen en de werking van de 
machines en gereedschappen. Relevante werkingsparameters (peil, druk, tempera-

tuur,…) aflezen.Basiskennis van hydraulica, mechanica, materialen-
leer en elektriciteit.

Onderhouden van machines 
en gereedschappen

Onderhoudstechnieken en de producten (oliën,…) 
en materieel (sleutels, vetpomp,…) gebruikt bij 
klein onderhoud.

Olie bijvullen.

Handig zijn.Draaiende onderdelen smeren.

Kleine vervangingen (bvb lampjes of zekeringen) 
doorvoeren.

Reinigen van machines en 
gereedschappen

De technieken voor het reinigen van het materieel.
Toepassen van de technieken voor het reinigen van 
het materieel.

Ordelijk en net kunnen werken.De benodigde producten (reinigings-, ontsmet-
tingsproducten) en materieel (spriet, hogedruk-
reiniger, ...).

Gebruiken van de benodigde producten (reinigings-, 
ontsmettingsproducten) en materieel (spriet, 
hogedrukreiniger, ...).

Machines en gereedschappen gebruiken

De werkplek inrichten

Signalisatie aanbrengen

De verschillende middelen om een werf af te 
sluiten.

Afsluitingen installeren.
Veiligheidsbewust werken.

De verschillende veiligheidsborden, markeringen en 
pictogrammen.

Signalisatie respecteren.

Elektriciteitsvoorziening 
realiseren

Basiskennis van elektriciteit.

Veilig aansluiten van elektrisch materieel op het 
stroomnet.

Veiligheidsbewust werken.
Opstarten van de werfgeneratoren indien er geen 
stroomnet aanwezig is.

Materialen en  
gereedschappen opslaan

Voor elk soort materiaal en gereedschap de plaats 
en opslagwijze.

Materialen en gereedschappen in goede en veilige 
omstandigheden bewaren, tijdens en na de werken.

Zin voor orde.

De geschikte beschermingsmiddelen tegen vallen 
van opgeslagen materiaal en gereedschap.

Geschikte beschermingsmiddelen tegen de val van 
gereedschappen en materiaal plaatsen. Verantwoordelijkheidszin, niet werken als de 

bescherming afwezig is.Materialen ook op hoogte met de nodige omzichtig-
heid behandelen en stapelen.

Orde en netheid bewaren

Vrijhouden van doorgangen.

Zin voor orde en netheid.Het materieel en de producten gebruikt bij het 
reinigen van de werf.

Afval verwijderen.

De werkplek opkuisen na de werkzaamheden.
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VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW  
WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN0

SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

Het afvalbeheer respecteren

Onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke 
producten en afvalstoffen.

Het milieu beschermen tegen de schadelijkheid van 
bepaalde materialen en substanties.

Zich bewust zijn van het ecologische belang en van 
de mogelijkheden tot dwangsommen als gevolg 
van een slecht afvalbeheer.

Zichzelf en collega's beschermen tegen de schade-
lijkheid van bepaalde materialen en substanties.

Veiligheidsbewust werken.

De sorteercategorieën (recycleerbare producten, 
te storten producten - categorieën van storten en/
of specifieke evacuatierichtingen, speciaal geval 
van asbest). Het sorteren organiseren (in bakken, containers, …) 

en het afval sorteren.

Systematisch verzamelen van afval.

Motivatie om afvalstoffen te sorteren.

Belang van de rol van de onderneming bij het 
sorteren en recycleren van sommige afvalstoffen, 
en de voordelen daarvan voor het bedrijf zelf en 
het milieu.

Zich informeren in geval van twijfel over de bestem-
ming van afvalstoffen.

Zorgvuldig werken.

Actie ondernemen wanneer container vol is.

De risico's van behandeling en de reglementaire 
bepalingen inzake de verwijdering van asbesthou-
dend en ander gevaarlijk afval.

Asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalpro-
ducten identificeren, apart houden van de andere 
afvalstromen, op een veilige manier verpakken en 
verwijderen.

Veiligheidsbewust werken.

Werken op hoogte

Milieubewust werken

Ladders gebruiken

Regelgevingen, normen en veiligheidsvoorschriften 
omtrent ladders.

Een ladder correct opstellen.
Zichzelf en anderen niet in gevaarlijke situaties 
brengen.

Voorwaarden voor gebruik van ladders: enkel 
voor lichte werken van korte duur en op beperkte 
hoogte.

Voor langdurige werken op hoogte andere arbeids-
middelen gebruiken (hoogwerker, schaarlift,…).

Veiligheidsbewust werken.

Waterverbruik beperken
De regels omtrent lozen van water. Eindigheid van 
drinkwater.

Efficiënt gebruiken van water voor taken & 
schoonmaak. 

Economisch en ecologisch bewustzijn. 
Streven naar zuinigheid bij gebruik van water.

Energieverbruik  
optimaliseren

Milieubewustzijn - eindigheid van fossiele 
energiebronnen. Energieverbruikers op de werf 
(generatoren, transport, machines, werfkeet).

Efficiënt gebruik machines en gereedschappen.
Reflex & verantwoordelijkheidszin (uitschakelen 
energieverbruikers wanneer niet nodig: verlichting, 
verwarming, koeling, …; passief ipv actief koelen; ).

Steigers opbouwen en 
demonteren 

Regels voor de opbouw en vrijgave van steigers.
De regels voor de opbouw en vrijgave van steigers 
toepassen.

Elke tekortkoming aan de beschermingsinrichtingen 
aan de rechtstreekse leidinggevende melden.

Regels voor de demontage van steigers.
De regels voor de demontage van steigers toepassen. Zichzelf en anderen niet in gevaarlijke situaties 

brengen.Een geschikte toegang tot de werkplek voorzien.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

BASISACTIVITEITEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK zIJN  
VOOR DE BETONPOMPBEDIENAAR EN DE BETONMIxERCHAUFFEUR 1

De werkzaamheDen voorbereiDen

Geschikte werkkledij en  
PBM’s gebruiken

Voorschriften van de werkgever over werk- en 
veiligheidskledij. Aangepaste werk- en veiligheidskledij en andere 

PBM's aandoen of verzamelen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

De functie van werk- en veiligheidskledij en wan-
neer ze moet worden aangetrokken.

Een algemene zin voor orde en netheid aan de dag 
leggen om gevaarlijke situaties (vallen, struikelen, 
uitglijden) te voorkomen.

Schoenen en laarzen vrijhouden van aanklevende 
modder om het risico op uitglijden en vallen te 
beperken.

De te volgen route plannen

Geografisch inzicht hebben.

Kunnen omgaan met informatie.

Kaartlezen.

Een korte en snelle route uitstippelen, rekening 
houdend met de toestand van het wegennet (file-
gevaar, slecht aangelegd wegdek,…) en eventuele 
restricties voor uitzonderlijk vervoer (bij pompen).

Werking en toepassing van Global Positioning 
Systems (GPS).

Instellen van GPS.

Persoonlijke documenten 
verzamelen en controleren

De persoonlijke documenten, hun inhoud en hun 
geldigheid.

De verschillende documenten onderscheiden.

Kunnen omgaan met informatie.De inhoud van de documenten begrijpen.

De documenten controleren op hun geldigheid.

Boorddocumenten  
verzamelen en controleren

De verschillende boorddocumenten, hun inhoud en 
hun geldigheid.

De verschillende documenten onderscheiden.

Kunnen omgaan met informatie.De inhoud van de documenten begrijpen.

De documenten controleren op hun geldigheid.

Dagrapport/rittenblad  
opvragen en invullen

De nodige gegevens voor een dagrapport/rit-
tenblad: 
•	 identificatiegegevens centrale, voertuig en chauf-

feur (naam en adres van centrale, naam chauffeur, 
nummer voertuig,…)
•	vervoersgegevens (kilometerstand, vertrektijd)
•	 leveringsgegevens (klant, leveringsadres,…).

Dagrapporten /rittenbladen opvragen en ze op 
voorgeschreven wijze invullen.

Inzicht in de arbeidsorganisatie.

Werfgebonden veiligheids-
voorschriften ontvangen en 
respecteren

Werfgebonden veiligheidsvoorschriften ontvangen 
van de werfverantwoordelijke. Veiligheids- en milieubewustzijn.
Werfgebonden veiligheidsvoorschriften naleven.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

BASISACTIVITEITEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK zIJN  
VOOR DE BETONPOMPBEDIENAAR EN DE BETONMIxERCHAUFFEUR1

Controleren van het voertuig

Controleren van het voertuig 
in stilstand

Inzicht in de normale toestand van het voertuig.
Visueel controleren van de algemene staat van het 
voertuig: eventuele afwijkingen vaststellen en de 
gevolgen ervan inschatten.

Kritische ingesteldheid.

De nodige veiligheidsvoorzieningen (verbandkoffer, 
brandblusser, gevarendriehoek) en de plaats ervan 
in het voertuig.

Controleren van de aanwezigheid van veiligheids-
voorzieningen, onvolledigheden en gebreken 
vaststellen en de gevolgen ervan inschatten.

De vereiste olie- en waterstanden, de te gebruiken 
producten en juiste procedures om de vloeistoffen 
toe te voegen.

Visueel controleren van de brandstof- en oliestanden 
(motor, eventuele hulpmotor, hydraulisch systeem), 
indien nodig brandstof of olie toevoegen.

Visueel controleren van het koelwatercircuit, indien 
nodig water toevoegen.

De vereiste toestand voor wielen en vering.
Controleren van de wielen (bandenspanning, staat 
van de banden en wielbouten) en vering. Afwijkin-
gen vaststellen en de gevolgen ervan inschatten.

De normale werking van de bedieningsorganen.
Controleren van de bedieningsorganen (water-
kranen, bediening kraan,…). Afwijkingen eraan 
vaststellen en de gevolgen ervan inschatten.

Controleren bij het starten 
van de motor

De werking van de verschillende controlesystemen 
die afwijkingen aangeven.

Systeeminformatie interpreteren en de gevolgen van 
eventuele afwijkingen inschatten.

Kritische ingesteldheid.
De normale werking van de onderdelen.

Afwijkingen aan de onderdelen vaststellen en de 
gevolgen ervan inschatten.

Controleren van de elektrische installaties.

Controleren van de oliedruk.

Controleren van de werking van de batterij.

Controleren van de luchtdruk en de werking van de 
remmen.

Controleren van het brandstofpeil, indien nodig 
brandstof toevoegen.

Controleren van de toestand van de koppeling.

Controleren van de netheid 
van het voertuig

De richtlijnen op vlak van netheid.

De richtlijnen op vlak van netheid toepassen.

Zin voor orde en netheid.

Controleren van de netheid van de laadruimte, 
de cabine, de buitenkant van de kuip, ladders en 
platformen.

De risico’s van gladheid op vuile en/of natte ladders 
en platformen.

De gevolgen van gladheid op vuile en/of natte 
ladders en platformen inschatten.

De achtergrond van richtlijnen rond netheid (veilig-
heid en imago).

Rekening houden met de achtergrond van richtlijnen 
rond netheid (veiligheid en imago).
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

BASISACTIVITEITEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK zIJN  
VOOR DE BETONPOMPBEDIENAAR EN DE BETONMIxERCHAUFFEUR 1

Met een betonMixer of -poMp rijden

Veilig in en uit de cabine 
stappen

De 3-puntsmethode bij in- en uitstappen.

Inzicht hebben in de risico’s bij het in- en uitstappen 
(vallen, struikelen,…), de gevolgen ervan inschat-
ten (kneuzingen, breuken,…) en daar rekening 
mee houden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

Toezicht houden op het  
functioneren van het voertuig

De normale toestand van het voertuig (wegligging, 
oliepeil, temperatuur,…).

Eventuele afwijkingen in de normale toestand 
van het voertuig vaststellen en de gevolgen ervan 
inschatten.

Kriitische ingesteldheid.

Een betonmixer of  
betonpomp besturen

Bedienen van stuur, koppeling, remmen, spie-
gels,…

Veiligheids- en milieubewustzijn.

De invloed van de weersomstandigheden, de 
toestand van het wegdek en de verkeersdrukte op 
de bestuurbaarheid van het voertuig.

Rekening houden met de invloed van de weers-
omstandigheden, de toestand van het wegdek en 
de verkeersdrukte op de bestuurbaarheid van het 
voertuig.

De verkeersregels (voorrangsregels, snelheidsbe-
perkingen,…).

Toepassen van de verkeersregels (voorrangsregels, 
snelheidsbeperkingen,…).

De aard en beperkingen van het voertuig (afmetin-
gen, dode hoek, stabiliteit,…).

Rekening houden met de aard en beperkingen van 
het voertuig.

Bijtanken in een pompstation

De voor het voertuig vereiste brandstofsoort.
De brandstofreserve controleren en eventueel bijvul-
len: het brandstofpeil aflezen, de voor het voertuig 
vereiste brandstofsoort toevoegen.

Kunnen omgaan met informatie.

De risico’s bij het tanken.
De risico’s bij het tanken kennen, de gevolgen ervan 
inschatten en daar rekening mee houden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.De veiligheidsvoorschriften voor het bijtanken (in 
een pompstation):
•	rookverbod
•	 in de nabijheid van het voertuig blijven.

De voorschriften voor het bijtanken opvolgen (in een 
pompstation).

Zuinig rijden

De invloed van de rijstijl op het brandstofverbruik 
en hier rekening mee houden.

Rekening houden met de invloed van de rijstijl op 
het brandstofverbruik.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
De invloed van de weg, weer- en verkeersomstan-
digheden op het brandstofverbruik.

Rekening houden met de invloed van de weg, weer- 
en verkeersomstandigheden op het brandstofverbruik.

Volgen van  
de uitgestippelde route

Wegenkaarten lezen en hanteren.

Kunnen omgaan met informatie.
Zich oriënteren op basis van planning, wegwijzers en 
wegenkaarten.

Instructies van het GPS begrijpen en opvolgen.

Defensief rijden

Vermijden van fouten en rekening houden met 
fouten van anderen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Onder controle houden van het voertuig.

Manoeuvreren met het voertuig.

Het traject afleggen binnen 
een beperkte tijdsduur

De duur van de af te leggen route berekenen.

Flexibiliteit.
Inschatten van vertragingen en het gevolg van de 
vertraging voor de lading .

Bij ernstige vertragingen de route bijstellen.

Het adres controleren

Er zich van vergewissen dat het adres van de werf 
overeenstemt met het adres op de leveringsbon.

Kunnen omgaan met informatie.
Zichzelf lokaliseren en lokalisatiegegevens vergelij-
ken met adresgegevens op de leveringsbon.
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SLEUTELACTIVITEIT
COMPETENTIES

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

BASISACTIVITEITEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK zIJN  
VOOR DE BETONPOMPBEDIENAAR EN DE BETONMIxERCHAUFFEUR1

Buitengewone omstandigheden opvangen

Gepast reageren  
bij ongevallen  
op de openbare weg

De door het verkeersreglement voorgeschreven 
maatregelen (veiligheidsdriehoek, knipperlich-
ten,…) bij stilstand op de openbare weg.

Indien het voertuig op de weg staat de voorgeschre-
ven maatregelen nemen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

De ernst van de situatie en de gevolgen ervan 
inschatten.

Elementaire kennis van EHBO-technieken - zoals 
in het algemeen geldend verkeersreglement 
omschreven -

Elementaire kennis van EHBO-technieken toepassen.

Indien nodig eerste hulp toedienen en de spoed-
dienst oproepen.

De procedures voor het verwittigen van hulpdien-
sten.

De procedures voor het verwittigen van hulpdien-
sten toepassen.

De centrale in kennis stellen en instructies opvolgen.

Verwerken en uitvoeren van instructies in kritieke 
omstandigheden.

De nodige gegevens voor het aangifteformulier 
(indien er geen gekwetsten zijn).

De nodige gegevens voor het aangifteformulier 
invullen (indien er geen gekwetsten zijn).

De voorschriften voor het hanteren van een 
brandblusser.

Het volgens de voorschriften hanteren van een 
brandblusser.

Namen en adressen van mogelijke getuigen noteren. Contactvaardigheid.

Gepast reageren bij panne 
van het voertuig

De veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorschriften naleven. Veiligheids- en milieubewustzijn.

Het voertuig stilleggen bij gebreken die tot ernstige 
schade kunnen leiden.

Verantwoordelijkheidszin.

De door het verkeersreglement voorgeschreven 
maatregelen (veiligheidsdriehoek, knipperlich-
ten,…) bij stilstand op de openbare weg.

Indien het voertuig op de weg staat de voorgeschre-
ven maatregelen nemen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

Afwijkingen in de normale werking vaststellen en de 
ernst ervan inschatten.

Beslissingsvermogen.

De meest voorkomende defecten, hun oorzaak en 
hun gevolgen.

De meest voorkomende defecten, hun oorzaak en 
hun gevolgen identificeren.

Kunnen omgaan met informatie.

Elementaire kennis van automechaniek.
Voorbereidende taken uitvoeren en assisteren bij 
herstellingen.

Zin voor samenwerking.

Via de centrale de pechverhelpingsdienst oproepen 
bij ernstige defecten en de herstelling voorbereiden.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Gepast reageren als schadevrij 
werken niet gegarandeerd 
kan worden

De werfverantwoordelijke of de klant een document 
van overdracht van verantwoordelijkheid laten 
tekenen wanneer het vermijden van schade (aan 
voetpaden, gebouwen, interieurs, …) niet gegaran-
deerd kan worden.

Verantwoordelijkheidszin.

Gepast reageren bij olieverlies

Olieverlies (door leidingbreuk, lekken,…) in de 
centrale, op de weg of op de werf vaststellen.

Kritische ingesteldheid.

Inzicht hebben in de mogelijke oorzaken van oliever-
lies (leidingbreuk, lekken,…).

Kunnen omgaan met informatie.

De verantwoordelijke in de centrale informeren. Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Instructies van de verantwoordelijke in de centrale 
verwerken en opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.

Gepast reageren bij  
een moeilijk te vinden werf

Duidelijk de eigen positie weergeven.
Productieve taalvaardigheid moedertaal.

De verantwoordelijke in de centrale informeren.

Instructies van de verantwoordelijke in de centrale 
verwerken en opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.

Zie volgende pagina  ➠
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SLEUTELACTIVITEIT
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KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

BASISACTIVITEITEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK zIJN  
VOOR DE BETONPOMPBEDIENAAR EN DE BETONMIxERCHAUFFEUR 1

Buitengewone omstandigheden opvangen

OnderhOuden en verzOrgen van het vOertuig

➠

Gepast reageren wanneer  
er geen overeenkomst  
wordt bereikt met  
de werfverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de centrale informeren 
wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt met 
de werfverantwoordelijke over: 
•	de veiligheid en toegankelijkheid van de werf 
•	de inhoud en/of bestemming van de lading.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Instructies van de verantwoordelijke in de centrale 
verwerken en opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.

De onderhoudsvoorschriften 
van het voertuig opvolgen

De onderhoudsvoorschriften voor het voertuig.

Opvolgen wanneer het voertuig een onderhouds-
beurt nodig heeft en de onderhoudsverantwoorde-
lijke hier tijdig van op de hoogte stellen.

Verantwoordelijkheidszin.
Opvolgen wanneer het voertuig naar de automobiel-
inspectie moet en de onderhoudsverantwoordelijke 
hier tijdig van op de hoogte stellen.

Gepast reageren wanneer 
het voertuig zich heeft vast 
gereden op de werf

De betreffende instructies voor het voertuig.

De betreffende instructies voor het voertuig toepas-
sen.

Verantwoordelijkheidszin.

Het blokkeringssysteem van de differentieel 
inschakelen indien de constructeur van het voertuig 
dit voorschrijft.

Controleren of op de werf middelen voor handen zijn 
om het probleem te verhelpen. Indien nodig hulp 
vanuit de centrale inroepen.

Ervoor zorgen dat de kabel of trekstang goed veran-
kerd is indien het voertuig getrokken moet worden.

Voorkomen dat het voertuig omslaat.

De verankeringpunten voor kabels en trekstang. De mogelijkheden voor depanneren inschatten.

De stabiliteit van het voertuig en de voorwaarden 
die deze in het gedrang brengen.

Rekening houden met de stabiliteit van het voertuig 
en de voorwaarden die deze in het gedrang brengen.

Periodieke controles en 
onderhoud uitvoeren

Veiligheidsvoorschriften bij onderhoudstaken.

Toepassen van veiligheidsvoorschriften bij onder-
houdstaken.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Alle veiligheidsuitrustingen in de oorspronkelijke 
staat houden en ze niet verwijderen.

De voorschriften voor periodiek onderhoud. Onderhoudsinstructies opvolgen.

Verantwoordelijkheidszin.
Basiskennis van het uitvoeren van kleine herstel-
lingen.

Batterij controleren.

Kleine vervangingen doorvoeren, eventueel op 
telefonische instructies vanuit het bedrijf (leidingen 
en bochten, lampjes, zekeringen, … ).

Reinigingsmiddelen, –technieken en hun toepas-
singsgebied.

Platformen, ladders en leuningen reinigen in functie 
van de veiligheid (slipgevaar).

Bijtanken in de centrale

De voor het voertuig vereiste brandstofsoort.
De brandstofreserve controleren en eventueel bijvul-
len: het brandstofpeil aflezen, de voor het voertuig 
vereiste brandstofsoort toevoegen.

Verantwoordelijkheidszin.

De risico’s bij het tanken.
De risico’s bij het tanken kennen, de gevolgen ervan 
inschatten en daar rekening mee houden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
De veiligheidsvoorschriften voor het bijtanken 
(indien brandstoftoevoer in de centrale):
•	rookverbod
•	bijtanken in een open ruimte
•	 in de nabijheid van het voertuig blijven.

De voorschriften voor het bijtanken opvolgen (indien 
brandstoftoevoer in de centrale).

Zie volgende pagina  ➠
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OnderhOuden en verzOrgen van het vOertuig

RestpRoducten veRweRken of veRwijdeRen

De onderhoudsverantwoorde-
lijke in de centrale informeren 

Inzicht hebben in de normale werking van het 
voertuig en afwijkingen ervan vaststellen.

Kritische ingesteldheid.

De eigen mogelijkheden en bevoegdheden correct 
inschatten en bepalen wanneer de hulp van de 
onderhoudsdienst van het bedrijf moet worden 
ingeroepen.

Kritische ingesteldheid.

De onderhoudsverantwoordelijke duidelijk briefen 
over (al dan niet verholpen) defecten die onderweg 
of bij het laden en lossen gebleken zijn.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Symptomen en oorzaken van een technische 
storing duidelijk en nauwkeurig omschrijven aan de 
onderhoudsdienst van het eigen bedrijf, zodat de 
storing snel gesitueerd en eventueel via telefonische 
bijstand verholpen kan worden.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Onderhoudswerkzaamheden 
aan de hogedrukslangen 
uitvoeren

De risico’s van slechte staat van hogedrukslangen.

De gevolgen van een slechte staat van hogedruk-
slangen inschatten en daar rekening mee houden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Regelmatig controleren van de staat van de 
hogedrukslangen.

De techniek voor het vervangen van hogedruk-
slangen.

Vervangen van hogedrukslangen. Verantwoordelijkheidszin.

De cabine controleren  
op netheid

De richtlijnen op vlak van netheid. De richtlijnen op vlak van netheid toepassen.
Kritische ingesteldheid.De cabine op regelmatige ogenblikken een reini-

gingsbeurt geven.

Restbeton verwerken
30 minuten-regel.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Bedrijfs- en productgebonden milieuprocedures.

Restbeton in de mate van het mogelijke wegspoelen 
in de recyclage-installatie van de betoncentrale.

Spoelwater verwijderen
Bedrijfs- en productgebonden milieuprocedures.

Spoelwater storten waar toegelaten door de 
werfverantwoordelijke of de verantwoordelijke van 
de betoncentrale. Veiligheids- en milieubewustzijn.
Spoelwater enkel lozen als voldaan wordt aan de 
vigerende milieuregels.

Controleren en onderhoud 
uitvoeren bij vorst

Basiskennis van de werking van het hydraulisch 
systeem.

Kritische ingesteldheid.De invloed van vorst op het functioneren van de 
betonmixer en -pomp en de onderhoudstechnieken 
die negatieve invloeden van vorst voorkomen.

Toepassen van de onderhoudstechnieken die 
negatieve invloeden van vorst voorkomen:
•	koelsysteem voorzien van voldoende antivriesmiddel
•	dagelijks alle water uit het waterreservoir verwij-

deren. Controleren of alle water uit de watermeter 
verdwenen is
•	dagelijks purgeren van luchtdrukreservoirs en 

remcircuit.

➠

Spoelwater verwerken Bedrijfs- en productgebonden milieuprocedures. Spoelwater opvangen en verwerken. Veiligheids- en milieubewustzijn.

Zie volgende pagina  ➠
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RestpRoducten veRweRken of veRwijdeRen

AdministrAtieve tAken uitvoeren

Gebruik van reGistratie- en communicatiesystemen (Gsm, radioverbindinG,…)

Restbeton storten

Bedrijfs- en productgebonden milieuprocedures.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Voorwaarden voor het storten van restbeton.

Restbeton storten waar toegelaten door de 
werfverantwoordelijke of de verantwoordelijke van 
de betoncentrale.

Inzicht in de invloed van vers beton op grondwater 
en leefmilieu. Geen restbeton lozen in rioleringen of waterafvoeren.
Inzicht in de invloed van betonresten in rioleringen.

Administratief afhandelen De nodige administratieve gegevens.

Controleren van de instructies voor de volgende 
werkdag.

Inzicht in de arbeidsorganisatie.

In geval van ongeval het aangifteformulier overhan-
digen aan de verantwoordelijke in de centrale.

Dagrapport/rittenblad aan het einde van de dag ver-
volledigen (vervoersgegevens, werkuren, getankte 
aantal liters brandstof, toegevoegde motorolie,…) 
en indienen.

De communicatieapparatuur 
gebruiken

De gebruiksaanwijzingen van de producent.
De gebruiksaanwijzingen uit de handleiding 
toepassen.

Kunnen omgaan met informatie.

De door de werkgever voorgeschreven richtlijnen: 
beperkingen t.a.v. het gebruik van de communica-
tieapparatuur.

Zich beperken tot communicatie met de centrale of 
communicatie met anderen waarvoor de centrale 
toestemming gaf. Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Zich beperken tot korte boodschappen.

➠

Ander afval verwijderen
Bedrijfs- en productgebonden milieuprocedures.

Ander afval (olie en oliefilters, versleten onderdelen, 
lege vetpatronen, verpakkingen, …) afvoeren.

Veiligheids- en milieubewustzijn.Basis van relevante begrippen uit de milieuwet-
geving.
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De werkzaamheDen voorbereiDen

Controleren van het voertuig

Voorbereiding Van het laden

De leveringsbon opvragen en 
checken

De informatie over de klant (naam, werfadres, …) 
lezen, begrijpen en controleren.

Kwaliteitsbewustzijn.

Een algemeen begrip van de betonsamenstelling 
(cementsoorten, granulaten, toevoegsels ..) karak-
teristieken van beton (W/C factor, ..), betonspeci-
ficaties (druksterkte-, omgevings- en consisten-
tieklassen, Dmax) , hoeveelheden, hulpstoffen en 
vezels... De gebruikelijke symbolen.

Controleren van de volledigheid van de leveringsbon.

De gebruikelijke symbolen interpreteren.

Algemene eigenschappen van en eisen voor speci-
fieke betonsoorten (zelfverdichtend, wegenbeton, 
printbeton, uitgewassen beton, …).

Het maximaal toegelaten gewicht.
Op basis van het opgegeven volume het gewicht 
inschatten.

Het effect, de gevolgen en risico's van overlading. Overlading en de gevolgen ervan voorkomen.

De vervoersgegevens (kilometerstand,  
vertrektijd, …).

De nodige vervoersgegevens op voorgeschreven 
wijze invullen.

Zich aanmelden en  
het voertuig stationeren

Zich aanmelden om geladen te worden. Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Het circulatieplan van de centrale.

Het voertuig tijdens de wachtperiode stationeren 
op de door het circulatieplan voorgeschreven 
parkeerruimte.

Verantwoordelijkheidszin.

Inzicht hebben in het trafiekverloop op de centrale.

De risico’s van het besturen van de betonmixer in 
de centrale.

Rijgedrag aanpassen bij het besturen van het 
voertuig in de centrale.

Veiligheids- en milieubewustzijn.Snelheid aanpassen.

Anticiperen op de aanwezigheid van collega’s, 
materieel, andere voertuigen,…

Tachograaf gebruiken
De regelgeving omtrent rij- en rusttijden en het 
gebruik van analoge en digitale tachografen.

De instellingen van de tachograaf aanpassen (instellen 
van de tijdgroepen, instellen van het uurwerk, …).

Nauwkeurigheid.Tachograafschijf opvragen, invullen en in de 
tachograaf plaatsen.

Instellen van een digitale tachograaf.

Controleren van het voertuig 
in stilstand

De vereiste toestand van beschermingsrasters.

Controleren van beschermingsrasters (beschermings-
gril ter hoogte van platform achteraan de mixer). 
Afwijkingen eraan kunnen vaststellen en melden aan 
de onderhoudsverantwoordelijke.

Kritische ingesteldheid.

De vereiste stabiliteit van ladders, leuningen en 
platformen, ...

Controleren van de algemene staat van ladders, leu-
ningen en platformen. Afwijkingen eraan vaststellen 
en de gevolgen ervan inschatten.

Kritische ingesteldheid.

Controleren bij het starten 
van de motor

De normale werking van de onderdelen.
Controleren van de aandrijving van de mixer.

Kritische ingesteldheid.
Controleren van het meedraaien van de looprollen.

Controleren van de kuip
De richtlijnen op vlak van netheid en corrigerende 
maatregelen.

Er zich van vergewissen dat alle spoelwater of 
restbeton uit de kuip verwijderd is.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
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Laden van de mixer

De laaDactiviteiten afronDen

Het voertuig onder  
de laadinstallatie opstellen 

Nauwkeurige manoeuvres uitvoeren bij het besturen 
van het voertuig.

Accuratesse.

Hulpstoffen en vezels inslaan

De verschillende hulpstoffen (plastificeerders, 
bindingsvertragers en -versnellers, luchtbelvor-
mers, …) en vezels, hun toepassingsgebied en 
hun effecten.

Tijdens het laden hulpstoffen en vezels inslaan. Kwaliteitsbewustzijn.

De buitenkant van de kuip 
reinigen

Waarom de buitenkant van de kuip te reinigen 
tijdens het laden: voorkomen van betonsluier.

De spuitinstallatie snel en efficiënt hanteren zonder 
overdreven waterverbruik en zonder andere activitei-
ten in de centrale te hinderen.

Kwaliteitsbewustzijn.

Vergelijken van het te leveren 
beton met de gegevens op  
de leveringsbon

Een algemeen begrip van de betonsamenstel-
ling (cementsoorten, granulaten, toevoegsels 
..) karakteristieken van beton (W/C factor, ..), 
betonspecificaties (druksterkte-, omgevings- en 
consistentieklassen, Dmax) , hoeveelheden, 
hulpstoffen en vezels... 

Nagaan of de lading overeenstemt met de gegevens 
op de leveringsbon (hoeveelheid en vloeibaarheid).

Kwaliteitsbewustzijn.
Signaleren van visueel vaststelbare afwijkingen zoals 
bvb. aan de homogeniteit, maximale korrelgrootte 
en consistentie.

Meetmethodes ter controle van de vloeibaarheid.
Controle uitvoeren van de vloeibaarheid.

Hanteren van de manometer.

De mixer verplaatsen en 
stationeren

Het circulatieplan van de centrale.

De mixer verplaatsen en stationeren op de door het 
circulatieplan voorgeschreven plek voor het verdere 
reinigen van het voertuig. Verantwoordelijkheidszin.

Inzicht hebben in het trafiekverloop op de centrale.

De risico’s van het besturen van de betonmixer in 
de centrale.

Rijgedrag aanpassen bij het besturen van het 
voertuig in de centrale.

Veiligheids- en milieubewustzijn.Snelheid aanpassen.

Anticiperen op de aanwezigheid van collega’s, 
materieel, andere voertuigen,…

Het draaien van de kuip 
instellen

De vereiste draaisnelheid en draairichting van de 
kuip bij het laden.

Het gewenste toerental en draairichting voor het 
draaien van de kuip instellen. Kwaliteitsbewustzijn.
De instellingsapparatuur bedienen.

Het waterreservoir vullen
De noodzakelijke hoeveelheid water in het reservoir.

Tijdens het laden het waterreservoir vullen. Kwaliteitsbewustzijn.
De toevoermechanismen van het reservoir.

De draaisnelheid van de kuip 
aanpassen voor het vervoer

De vereiste draaisnelheid en draairichting van de 
kuip bij het laden.

Het gewenste toerental en draairichting voor het 
draaien van de kuip instellen. Kwaliteitsbewustzijn.
De instellingsapparatuur bedienen.

Verifiëren of het voertuig niet 
overladen werd

Op basis van visuele controle het volume inschatten.
Verantwoordelijkheidszin.

Het effect van overlading op het transport.
Het gevolgen van overlading op het transport 
inschatten.

De vultrechter en  
het achterste gedeelte  
van de mixer afspuiten

De spuitinstallatie snel en efficiënt hanteren zonder 
overdreven waterverbruik en zonder andere activitei-
ten in de centrale te hinderen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
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Met een betonMixer rijden

Beton afleveren op de werf – het lossen voorBereiden

Vergelijken van het geleverde 
beton met de gegevens op  
de leveringsbon

Een algemeen begrip van de betonsamenstel-
ling (cementsoorten, granulaten, toevoegsels 
..) karakteristieken van beton (W/C factor, ..), 
betonspecificaties (druksterkte-, omgevings- en 
consistentieklassen, Dmax) , hoeveelheden, 
hulpstoffen en vezels... 

Nagaan of de lading overeenstemt met de gegevens 
op de leveringsbon (hoeveelheid en vloeibaarheid).

Kwaliteitsbewustzijn.
Signaleren van visueel vaststelbare afwijkingen zoals 
bvb. aan de homogeniteit, maximale korrelgrootte 
en consistentie.

Meetmethodes ter controle van de vloeibaarheid.
Controle uitvoeren van de vloeibaarheid.

Hanteren van de manometer.

Op instructie van de centrale 
hulpstoffen en vezels  
toevoegen en doormengen

De verschillende hulpstoffen (plastificeerders, 
bindingsvertragers en -versnellers, luchtbelvor-
mers, …) en vezels, hun toepassingsgebied en 
hun effecten. De verschillende hulpstoffen en vezels volgens de 

voorschriften toevoegen en doormengen.
Kwaliteitsbewustzijn.

De doseringen voor de verschillende hulpstoffen 
en vezels.

De nodige tijden voor het doormengen van 
hulpstoffen en vezels.

Verbod op heffen en tillen van hulpstoffen en vezels 
via de ladder van de mixer.

Veiligheid- en milieubewustzijn.

De toestand van de werf 
controleren en inschatten

Eisen aan de toegankelijkheid van de werf en de 
staat van de toegangsweg (voldoende draagkracht, 
doorrijhoogte en obstakels).

De toegankelijkheid van de werf en de staat van de 
toegangsweg beoordelen en nagaan of deze risico’s 
inhoudt en gepaste maatregelen toepassen.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

Bij lossen van de mixer vanop de openbare weg er 
zich van vergewissen dat de nodige signalisatie is 
aangebracht.

Bij een onvoldoende signalisatie of andere onveilige 
situaties weigeren te leveren en de centrale con-
tacteren.

Bestaande schade aan de werf samen met de 
werfverantwoordelijke vaststellen en desgeval-
lend de toestand van de werf in duidelijke termen 
omschrijven op de leveringsbon.

Zie volgende pagina  ➠

Een geladen betonmixer 
besturen

De aard en beperkingen van het voertuig (omvang, 
draaiende kuip, dode hoek, oplegger, stabiliteit,…).

Rekening houden met de aard en beperkingen van 
het voertuig.

Veiligheids- en milieubewustzijn.De invloed van de lading (hoog, variërend 
zwaartepunt) op de bestuurbaarheid van de mixer 
(bochten, inhalen, manoeuvres, remmen,…).

Rekening houden met de invloed van de lading 
(hoog, variërend zwaartepunt) op de bestuurbaar-
heid van de mixer (bochten, inhalen, manoeuvres, 
remmen,…).

Toezicht houden op de lading

De gewenste draaisnelheid en draairichting van 
de kuip.

Controleren dat de kuip aan de gewenste snelheid en 
in de gewenste richting blijft draaien.

Kwaliteitsbewustzijn.
Aanwijzingen van ladingverlies en de gevolgen 
ervan.

Controleren dat er geen verlies van lading optreedt: 
aanwijzingen van ladingverlies onderscheiden en de 
gevolgen ervan inschatten.

De noodzakelijke informatie 
uitwisselen en controles 
uitvoeren met  
de werfverantwoordelijke

De ontvangen werfgebonden veiligheidsregels 
begrijpen en toepassen.

Veiligheid- en milieubewustzijn.

De mogelijke risico’s van lichaamscontact met vers 
beton (de H- en P-zinnen op de betonfiche).

De werfverantwoordelijke briefen over de mogelijke 
gevolgen van lichaamscontact met vers beton. De 
risico’s duidelijk formuleren.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.
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Beton afleveren op de werf – het lossen voorBereiden

Beton afleveren op de werf – lossen

➠

Zie volgende pagina  ➠

Het voertuig stabiel opstellen 
op de door de klant  
aangeduide plaats

De stabiliteit van het voertuig en de risico’s op 
kanteling.

De risico’s op kanteling inschatten.

Veiligheid- en milieubewustzijn.

De bodemgesteldheid in de nabijheid van de 
bouwput of uitgraving beoordelen en daar rekening 
mee houden.

Voldoende veilige afstand tot de rand van de 
bouwput voorzien.

De verlenggoten monteren

De montagetechnieken. De montagetechnieken toepassen.

Risico’s bij het installeren van verlenggoten kennen 
(klemming).

Rekening houden met de risico’s bij het installeren 
van verlenggoten (klemming), de gevolgen ervan 
inschatten en daar rekening mee houden (veilig-
heidshandschoenen dragen).

Veiligheid- en milieubewustzijn.
De geldende veiligheidsmaatregelen bij het 
monteren van de verlenggoten.

De stortgoot met eventuele 
verlenggoten kuisen  
met water

De invloed van de valhoogte op betonspecie 
(ontmenging).

Rekening houden met de invloed van de valhoogte 
op betonspecie (ontmenging).

Kwaliteitsbewustzijn.

Redenen voor het afspuiten: het lossen van de 
lading en het reinigen van de schuiven na het 
lossen vergemakkelijken.

De stortgoot met eventuele verlenggoten afspuiten 
met water.

Veiligheid- en milieubewustzijn.
De invloed van betonresten op de werfomgeving 
en milieu.

Droog reinigen indien geen toestemming voor het 
spoelen of geen geschikte plaats (openbare weg, 
boven riolering,…).

Toevoegen en doormengen 
van hulpstoffen en vezels  
op vraag van de klant

De verschillende hulpstoffen (plastificeerders, 
bindingsvertragers en -versnellers, luchtbelvor-
mers, …) en vezels, hun toepassingsgebied en 
hun effecten.

De verschillende hulpstoffen en vezels volgens de 
voorschriften toevoegen en doormengen.

Kwaliteitsbewustzijn.
Gevolgen voor betonkwaliteit (BENOR) bij 
toevoeging van hulpstoffen of vezels op vraag van 
de klant.

Schrappen van BENOR-merk op leveringsbon.

Toevoegen van water  
op vraag van de klant

Invloed van watertoevoeging op W/C verhouding. Schrappen van BENOR-merk op leveringsbon. Kwaliteitsbewustzijn.

Gevolgen voor betonkwaliteit (BENOR) bij toevoe-
ging van water op vraag van de klant.

De klant waarschuwen voor de gevolgen van 
toevoeging van water.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Bij lange lostijden de centrale 
op de hoogte stellen

De vereiste lossnelheid. Afwijkingen van de lossnelheid vaststellen. Kwaliteitsbewustzijn.

De centrale contacteren voor bijkomende instructies 
bij lange lostijden.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Ervoor zorgen dat de lading  
zo snel mogelijk gelost  
kan worden

Het belang van korte wachttijden.
Het belang van korte wachttijden duidelijk maken 
aan de werfverantwoordelijke.

Kwaliteitsbewustzijn.

Assisteren bij de eventuele 
opstelling van  
een betonpomp

Elementaire kennis van de werking van beton-
pompen.

De instructies van de pompist begrijpen en 
uitvoeren.

Zin voor samenwerking.

Lossen volgens de instructies 
van de werfverantwoordelijke 
(tempo, volgorde,…)

Instructies van de werfverantwoordelijke in verband 
met het lossen (tempo, volgorde,…) begrijpen en 
opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.

 Instaan voor een vlotte  
communicatie met  
het werfpersoneel

Instructies van derden in verband met het lossen 
begrijpen en opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.
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Beton afleveren op de werf – lossen

Beton afleveren op de werf – afronden van de losactiviteiten

➠

Lossen op de juiste wijze en 
aan aangepaste snelheid 

Preventieve maatregelen die beschermen tegen 
mogelijk lichaamscontact met vers beton.

Preventieve maatregelen nemen die beschermen 
tegen lichaamscontact met vers beton.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

De instellingsapparatuur bedienen. Kwaliteitsbewustzijn.

Uit de uitlaatgassenstroom 
blijven van voertuigen met 
draaiende motor

Gezondheidsrisico’s van inhalatie van uitlaatgassen.
De gevolgen van de inhalatie van uitlaatgassen 
inschatten en daar rekening mee houden. Veiligheids- en milieubewustzijn.
Verse luchttoevoer voorzien in gesloten ruimten.

Toezicht houden op  
het voertuig

Vermijden dat anderen zichzelf toegang verschaffen 
tot de cabine.

Verantwoordelijkheidszin.De cabine afsluiten en de sleutel bij zich houden.

Zich zo opstellen dat de cabine niet aan het zicht 
onttrokken wordt.

Monsternames door derden 
registreren

Het moment waarop monstername door een derde 
partij kan gebeuren.

Eventuele monsternames van het vers beton door 
derden noteren op de leveringsbon.

Kwaliteitsbewustzijn.

Draairichting en -snelheid van 
de kuip opnieuw aanpassen

De invloed van draaisnelheid en -richting op het 
restbeton in de kuip.

De instellingsapparatuur bedienen. Kwaliteitsbewustzijn.

Gepast reageren als er  
restbeton in de kuip blijft

Inschatten van hoeveelheden.

Verantwoordelijkheidszin.
Berichten over kwaliteit.

De centrale contacteren om de hoeveelheid door te 
geven en bijkomende instructies te ontvangen.

Achterste gedeelte van  
de mixer en schuiven snel 
en efficiënt reinigen, zonder 
andere werfactiviteiten te 
hinderen

De richtlijnen op vlak van netheid. De richtlijnen op vlak van netheid toepassen. Veiligheids- en milieubewustzijn.

De op de werf geldende voorschriften i.v.m. 
reinigen.

Afspoelen met een minimale hoeveelheid water 
mits toestemming van de werfverantwoordelijke op 
de door hem aangeduide plaats.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
Droog reinigen indien geen toestemming voor het 
spoelen of geen geschikte plaats (openbare weg, 
boven riolering,…).

De invloed van betonresten op de werfomgeving en 
milieu kennen en hier rekening mee houden.

Rekening houden met de invloed van betonresten 
op de werfomgeving en milieu.

Controleren en aanvullen  
van de leveringsbon

Een algemeen begrip van de betonsamenstelling 
(cementsoorten, granulaten, toevoegsels ..) karak-
teristieken van beton (W/C factor, ..), betonspeci-
ficaties (druksterkte-, omgevings- en consisten-
tieklassen, Dmax) , hoeveelheden, hulpstoffen en 
vezels... De gebruikelijke symbolen.

De geldende symbolen gebruiken.

Kwaliteitsbewustzijn.

Gegevens over hoeveelheid en samenstelling van 
het beton aan de werfverantwoordelijke voorleggen.

De betekenis van het BENOR-merk en de geldigheid 
ervan kennen.

Invullen van leveringsgegevens (toevoeging van 
hulpstoffen en vezels, al dan niet BENOR-merk 
schrappen,…).

De nodige vervoersgegevens (kilometerstanden, 
aankomst- en vertrektijden,…).

De nodige vervoersgegevens op de voorgeschreven 
wijze invullen.

Weten welk exemplaar van de leveringsbon 
bestemd is voor de werfverantwoordelijke.
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Buitengewone omstandigheden opvangen

Inspelen op weersomstandIgheden

Gepast reageren bij lange 
wachttijden bij de werf

Toegestane lostijden.
De verantwoordelijke in de centrale informeren bij 
lange wachttijden op de werf.

Productieve taalvaardigheid moedertaal.

Effect van toevoegen van hulpstoffen (vertragers). 
Instructies van de verantwoordelijke in de centrale 
verwerken en opvolgen.

Receptieve taalvaardigheid moedertaal.

Een oponthoud opvangen

De mogelijke gevolgen van een oponthoud (file, 
panne, defect van de mixer, ongeval,…).

De duur van de vertraging inschatten.

Kwaliteitsbewustzijn.

De centrale contacteren voor bijkomende instructies.

De verschillende hulpstoffen (plastificeerders, 
bindingsvertragers, …), hun toepassingsgebied en 
hun effecten.

Op instructie van de centrale vertragers toevoegen 
aan de lading volgens de door de centrale voorge-
schreven hoeveelheden.

De verschillende hulpstoffen volgens de voorschrif-
ten toevoegen.

Op de leveringsbon melding maken van de vertra-
ging en de toevoeging van hulpstoffen.

De techniek voor noodlediging.
Op instructie van de centrale de noodlediging 
voorbereiden.

Een noodlediging uitvoeren.

Maatregelen nemen  
bij warm weer

De verschillende cementtypes, klassen en 
bindingstijden. Gevolgen van warm weer inschatten.

Kwaliteitsbewustzijn.

De toegestane lostijden.

De verschillende hulpstoffen (bindingsvertragers en 
superplastificeerders), … hun toepassingsgebied, 
doseringen en hun effecten.

Op instructie van de centrale vertragers en/of super-
plastificeerders toevoegen aan de lading volgens de 
door de centrale voorgeschreven hoeveelheden.

De verschillende hulpstoffen volgens de voorschrif-
ten toevoegen.

Maatregelen nemen  
bij koud weer

De verschillende cementtypes, klassen en 
bindingstijden. Gevolgen van koud weer inschatten.

Kwaliteitsbewustzijn.

De toegestane lostijden.

De verschillende hulpstoffen (bindingsversnellers, 
superplastificeerders), … hun toepassingsgebied, 
doseringen en hun effecten.

Op instructie van de centrale versnellers en/of super-
plastificeerders toevoegen aan de lading volgens de 
door de centrale voorgeschreven hoeveelheden.

De verschillende hulpstoffen volgens de voorschrif-
ten toevoegen.

Controleren van mixer of pomp op vorst.
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OnderhOuden en verzOrgen van het vOertuig

Dagelijks reinigen van  
de mengtrommel/mixerkuip

De reinigingsvoorschriften. De reinigingsvoorschriften toepassen. Verantwoordelijkheidszin.

Inzicht in de mogelijke gevolgen van betonresten in 
riolering en grondwater.

De mixerkuip reinigen, eventuele betonresten 
vermijden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
De kuip spoelen.

Wegspoelen van restbeton in de recyclage-installatie.

Het verbod op het gebruik van zoutzuur en oplos-
sing van zwavelzuur. Zorgvuldig gebruiken van reinigingsproducten 

volgens de voorschriften.
Veiligheids- en milieubewustzijn.

De vervangproducten voor zoutzuur en zoutzuur-
oplossingen.

Onderhoudswerkzaamheden 
ter hoogte van  
de trommelaandrijving

De risico’s bij werkzaamheden ter hoogte van de 
trommelaandrijving.

De gevolgen van de risico’s bij werkzaamheden ter 
hoogte van de trommelaandrijving inschatten en 
daar rekening mee houden.

Veiligheids- en milieubewustzijn.
De motor buiten werking stellen en de contactsleu-
tels persoonlijk bewaren.

De techniek voor het veilig verwijderen van de 
cardanasbescherming.

De cardanasbescherming veilig verwijderen, na 
uitschakelen van de motor.

De techniek voor het veilig monteren van de 
cardanasbescherming.

De cardanasbescherming onmiddellijk na het beëin-
digen van werkzaamheden terug monteren.

Periodiek onderhouden  
van de kuip

Werkzaamheden (verwijderen van verhard beton, 
herstellingen) uitvoeren onder toezicht van een 
tweede persoon.

Veiligheids- en milieubewustzijn.

Risico’s bij de toegang tot de trommel (uitglijden, 
vallen, stoten, klemmen).

De gevolgen van de risico’s bij de toegang tot de 
trommel inschatten en daar rekening mee houden 
(controle van ladder, platform, afschermingsrooster, 
gebruik van handgrepen).

De toegang tot de trommel via werkplatform en 
ladder met veilige op- en afstapinrichting (ladder 
en werkplatform in goede staat, voorzien van 
antislip en vetvrij, opening tussen vultrechter en 
spiralen afgeschermd door beschermingsrooster).

Het risico op onvoorziene kuipbewegingen.

De gevolgen van onvoorziene kuipbewegingen 
inschatten en hier rekening mee houden.

Voorzorgsmaatregelen nemen tijdens de werkzaam-
heden om kuipbewegingen te voorkomen (sleutel 
uit het contact nemen en persoonlijk bewaren, 
batterijsleutel afkoppelen, de kuip blokkeren).

Techniek voor het blokkeren van de kuip. Blokkeren van de kuip.

De procedure voor het veilig verlichten van de kuip.
Voldoende verlichting voorzien.

Veilig verlichten van de kuip.

De techniek voor het veilig gebruik van een 
pneumatische hamer. Veilig gebruiken van een pneumatische hamer bij 

het verwijderen van verhard beton.Verbod op verwijderen van verhard beton boven 
schouderhoogte.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmid-
delen (in het bijzonder gehoorbescherming en 
veiligheidsbril).

Gebruiken van persoonlijke beschermingsmid-
delen (in het bijzonder gehoorbescherming en 
veiligheidsbril).

Het risico op rondspringende deeltjes.
Gevolgen van rondspringende deeltjes inschatten en 
daar rekening mee houden.

Het risico op elektrocutie.
Gevolgen van elektrocutie inschatten en daar 
rekening mee houden.

Correct gebruik van laagspanning (24 V) of 
veiligheidstransformator bij werken met elektrische 
apparatuur.

Correct gebruiken van laagspanning (24 V) of 
veiligheidstransformator bij werken met elektrische 
apparatuur.
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AdministrAtieve tAken uitvoeren

Administratief afhandelen De nodige administratieve gegevens.

Bedrijfsinterne richtlijnen i.v.m. tachograafschijf en 
outprints digitach opvolgen.

Inzicht in de arbeidsorganisatie.
Leveringsbon controleren, vervolledigen (vervoers-
gegevens,…) en indienen.

Innen bij contante betalingen
De bedrijfsprocedures in verband met contante 
betalingen.

De bedrijfsprocedures in verband met contante 
betalingen toepassen.

Inzicht in de arbeidsorganisatie.
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Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

BEROEPScOmPEtEntiEPROFiELEn
Ruwbouw Machinale beroepen Bagger Werktuigkundige voor baggervaart

Baggerwerker 
Kraanbestuurder Torenkraanbestuurder

Bestuurder mobiele kraan
Betonmixerchauffeur Betonmixerchauffeur

Betonpompbedienaar
Weg- en waterbouw Boormeester horizontale boringen

Boormeester verticale boringen
Chauffeur 
Bouwplaatsmachinist

Steen Plaatser nutsleidingen
Wegenwerker 
Stratenmaker 
Asfalteerder 
Rioollegger 

Steenhouwer / Marmerbewerker
Ruwbouw Metselaar 

Bekister - betonneerder 
IJzervlechter 
Werfbediener ruwbouw
Asbestverwijderaar
Betonhersteller 
Prefab-monteerder 
Spoorwerker 

Afwerking Afwerking ruwbouw Dekvloerlegger 
Tegelzetter
Stukadoor 

Dak Monteur metalen gevel- en dakelementen
Dakdekker 
Dakafdichter
Daktimmerman

Hout Houtskeletbouwer
Buitenschrijnwerker 
Binnenschrijnwerker 
Interieurbouwer 

Glas Glaswerker
Metaal Stellingbouwer

Industrieel isolatiewerker
Chauffagist 
Sanitarist
Plaatser van ventilatiesystemen

Verf Schilder-decorateur
Industrieel schilder

transversale beroepen Magazijnier 
Heftruckbestuurder 

volgens info op 07/05/2013


