
K/BWI/15 glaszetten  BB KB GL 

Taak: 

o glas snijden en verwerken 
o enkelglas plaatsen 
o dubbelglas plaatsen 

   

K/BWI/15.1    
Deeltaak: 
glas snijden en verwerken. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de grondstoffen voor en de productiemethode van vlak glas beschrijven  x x 
2. materialen en gereedschappen op een veilige wijze en volgens de voorschriften 

gebruiken 
x x x 

3. bestaande enkele beglazing verwijderen x x  
4. verschillende glassoorten snijden, met name vlak-, figuur- en gekleurd glas x x x 
5. een ontwerp maken voor een eenvoudig glas-in-lood object x x x 
6. een eenvoudig glas-in-lood object maken x x x 
K/BWI/15.2    
Deeltaak: 
het plaatsen van enkelglas voorbereiden en enkelglas plaatsen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken  x x 
2. een kostencalculatie maken  x x 
3. enkelglas inmeten en de juiste omtrekspeling bepalen x x x 
4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen x x  
5. sponningen voorbehandelen om enkel glas te plaatsen in een houten kader x x  
6. enkelglas op maat snijden x x x 
7. enkelglas plaatsen als natte beglazing in een houten kader met stopverf en/ of 

kit  
x x  

8. glaslatten op maat maken in een houten kader en plaatsen volgens 
voorschriften 

x x  

9. materialen en gereedschappen op een veilige wijze volgens voorschriften 
gebruiken 

x x x 

10. afval afvoeren volgens de voorschriften x x x 
K/BWI/15.3    
Deeltaak: 
het plaatsen van dubbelglas voorbereiden en dubbelglas plaatsen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken   x x 
2. isolatiewaarden berekenen    x 
3. een kostencalculatie maken   x 
4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen x x  
5. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen x x x 
6. dubbel glas inmeten met de juiste omtrekspeling x x x 
7. sponningen voorbehandelen om dubbelglas te plaatsen in een houten kader x x  
8. dubbel glas plaatsen als natte beglazing in een houten kader, volgens de NPR 

3577 systeem K 
x x x 

9. glaslatten op maat maken en in houten kozijnsponningen of raamsponningen 
plaatsen volgens voorschriften 

x x x 

10. glas in een raam stellen  x x x 
11. glas veilig vervoeren met glaszuigers x x x 



12. materialen en gereedschappen volgens de voorschriften op een veilige wijze 
gebruiken 

x x x 

13. volgens voorschriften verwerken en restanten afvoeren x x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


