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DERDE JAAR DERDE GRAAD BSO 
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Studieprofiel van de richting: 

  Is deze richting iets voor jou? 

 

Zet jouw eigen inschatting van  

jouw studieprofiel af tegenover  

dit van de gekozen richting! 

Dit kan op:  

 

www.sint-michiel.be 

 

1. Toelatingsvoorwaarden 

De houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad, studiegebied 

“bouw” of "hout" bij voorkeur uit de volgende bso-studierichtingen: ruwbouw bso, 

ruwbouwafwerking bso of houtbewerking bso.  

De houders van het diploma secundair onderwijs uit het studiegebied “bouw” of "hout", bij voorkeur 
uit de volgende tso-studierichtingen:  houttechnieken tso of bouwtechnieken tso 

 

2. Eigenheid 

 

Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen: dakwerken ontleden, oordeelkundig 

realiseren en afwerken.  

http://www.sint-michiel.be/
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Dakwerken worden gedifferentieerd in dakdekken (bij hellende daken), dakdichten(bij platte 

daken) en bijhorende gevelbekledingen. Hierin onderscheiden we tal van toepassingen en 

technieken onder meer: dakdoorbrekingen zoals lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapel- en 

schouwaansluitingen, muuraansluitingen, waterafvoer- en gootafwerkingen, dak- en 

gevelbekledingen, dakisoleringen,….. 

Men leert fragmenten van dakwerken voorbereiden (opmeten, schetsen/tekenen, werkmethode, 

kostprijs, ...) en maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de 

mogelijkheden van de toegepaste materialen. 

De ervaringen op de werkvloer (via stages) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijk 

onderdeel in de opleiding. 

De aangeleerde veiligheidsattitude en de specifieke veiligheidsvoorschriften op de werf worden 

verder uitgewerkt en bijgebracht. 

3. Tewerkstellingsmogelijkheden 

 

Na het beëindigen van 7de jaar dakwerken kan men terecht als polyvalent uitvoerder en 

afwerker van dakwerken (dakdichter en dakdekker) zowel bij nieuwbouw, restauratie en 

renovatie van daken….. 

Indien men in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig dakwerker tot de 

mogelijkheden. 

4. Studiebewijzen 

 

Een diploma secundair onderwijs wordt uitgereikt, als het leerjaar met vrucht beëindigd werd. 

Een studiegetuigschrift van dit derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs 

wordt afgeleverd, als het leerjaar met vrucht beëindigd werd en als de leerling al houder is van het 

diploma secundair onderwijs. 

 

LESSENTABEL 7BDA 
 

Vakbenaming Uren/week 

Godsdienst 2 

Engels 2 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Project algemene vakken 4 

Totaal algemene vakken 12 

Dakwerken 4 

Totaal technische vakken 4 

Praktijk/stage dakwerken 18 

Totaal praktische vakken 18 

Totaal 34 

 

 

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps 

secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be 

http://www.vtiroeselare.be/voltijds_dagonderwijs/TechnischOnderwijs
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