
De Praktijkcursus metalen gevels en daken is bestemd voor uitvoerenden op de bouwplaats: voormannen,  
monteurs en aankomend monteurs. De cursus is de door de Stichting Oom (scholingsinstituut van de Metaalunie) 
erkende opleiding op het gebied van metalen gevels en daken. De Dumebo DWS (grootste branchegroep op het 
gebied van de metalen gevels- en dakenbouw) heeft de cursus opgenomen in haar opleidingsprogramma.

Praktijkcursus metalen 
gevels en daken

Doelstellingen
•  De kwaliteit van montagewerkzaamheden te verhogen.
•  Van beplatingsmonteur een erkend vak te maken.
•  Er voor zorg te dragen dat uitvoerenden in staat zijn teke- 

ningen correct te lezen en maten correct uit te zetten.
•  Uitvoerenden te instrueren over eenduidige, correcte en in de 

branche geaccepteerde montage-instructies.
•  Uitvoerenden bewust te maken van de risico’s, indien wordt 

afgeweken van goedgekeurde tekeningen/details.
•  Uitvoerenden bewust te maken van de risico’s van materiaal-

gebreken en/of van montagefouten.

Cursusinhoud praktijk
•  knippen van vlakke en geprofileerde plaatjes;
•  knippen/op maat maken van schetsplaatjes;
•  knippen van lekdorpels (diverse verstekken en hoeken);
•  knippen van dakkappen (diverse verstekken en hoeken);

•  afwerken van doorbrekingen (ramen/deuren) in diverse gevel-
opbouwen, zoals bij binnendozen met horizontale of verticale 
trapezium beplating, sinus beplating en sandwichpanelen.

Cursusinhoud theorie
•  materiaalkunde;
•  tekening lezen en inmeten; 
•  maattoleranties van achterconstructies, toegepaste  

mate-rialen en montage;
•  montage en bevestiging van binnendoos-systemen, sandwich-

panelen, platte en hellende daken etc.; 
- bouwfysica: 
- warmte-isolatie en vochthuishouding; 
- sterkte stijfheid en stabiliteit; 
- water- en winddichtheid; 

•  duurzaamheid.

O.a. de volgende zaken worden in de cursus 
behandeld:
•  Wat is het verschil tussen stalen en aluminium beplating en 

wat betekent dit voor de montage.
•  Hoe beoordeel je de op de bouwplaats aangevoerde materialen 

en wat moet je doen bij gebreken en/of afwijkingen.
•  Waar moet je op letten bij het inmeten van zetwerk.
•  Wat moet je controleren aan de achterconstructie en wat moet 

je doen als deze niet correct is geplaatst.
•  Wat zijn correcte bevestigingspatronen van binnendozen,  

omegaprofielen, buitenbeplating, gevel- en dakpanelen, koud-
dakplaten, dragende dakplaten etc.

•  Hoe worden opbouwsystemen met binnendozen gemonteerd.

•  Hoe worden gevel- en dakpanelen gemonteerd.

•  Hoe worden dragende dakplaten (platdak) en kouddakplaten 
(hellend dak) gemonteerd.

•  Hoe worden pakketten en afzonderlijke elementen op de 
bouwplaats getransporteerd.

•  Wat is een koudebrug, wat doet deze en hoe voorkom/beperk 
je een koudebrug.

•  Hoe/bij welke omstandigheden kan condens ontstaan en hoe 
kun je dit voorkomen.

•  Wat is de functie van een dampremmende laag en hoe breng  
je deze aan.

•  Hoe maak je zetwerk correct op maat.
•  Hoe werk je doorbrekingen correct, waterdicht en lucht- 

stromingsdicht af.
•  Wat zijn veel gemaakte montagefouten.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand van een door Nieman-
Kettlitz Gevel- en Dakadvies geschreven dictaat. Nadruk ligt 
op direct bruikbare, praktijkgerichte informatie. 
De inhoud is getoetst door een Dumebo DWS-commissie en 
door toeleveranciers.
De montagelessen worden gegeven aan de hand van diverse 
modellen op ware grootte. Er worden verschillende zetstukken 
verwerkt zoals: lekdorpels, dakkappen en afwerkstukken.

Overige cursusgegevens
•  De cursus kan intern worden verzorgd. 
•  De groepsgrootte bedraagt 7 – 15 personen.
•  De lessen kunnen (in overleg) worden gespreid en zoveel  

mogelijk op individuele wensen worden afgestemd.
•  Het programma omvat 9 lessen (dagdelen) van drie uren plus 

een examen.
•  De verhouding theorie/praktijk is ongeveer 40/60. Een ieder 

heeft het recht op één herkansing voor het theorie-examen.
•  Geslaagden ontvangen een officieel diploma.
•  Docenten zijn materie-deskundigen. De lessen worden 

verzorgd door docenten met vele jaren montage-ervaring en 
-kennis.

De locatie waar de cursus wordt gegeven
•  De cursus kan bij bedrijven intern plaatsvinden. Voor het intern 

laten plaatsvinden van de cursus dient er een minimum aantal 
van 8 cursisten te zijn (maximaal 15 cursisten).

•  Hiervoor is er een ruimte nodig waarin deze cursisten aan 
werktafels kunnen werken (1 meter werkruimte per cursist).

•  Indien men wel over een ruimte maar niet over voldoende  
cursisten beschikt, kan de cursus alleen aangevuld met  
cursisten van andere bedrijven, intern plaatsvinden.

•  Indien u geen ruimte beschikbaar heeft zal in overleg naar een 
geschikte locatie worden gezocht.

Kosten
•  De kosten van de ‘Praktijkcursus metalen gevels en daken’– 

theorie’ bedragen € 875,- exclusief B.T.W. Inbegrepen zijn 
dictaten, zetwerk en meetmaterialen.

•  Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt. De cursuskosten 
kunnen hierdoor volledig worden vergoed. Meer informatie 
betreffende subsidies kunt u vinden op www.oom.nl

Aanmelden en inlichtingen
Voor nadere inlichtingen en of aanmeldingen kunt u contact  
opnemen met MetaalTech, telefoon 030 3032650 en vraagt u 
naar Peter van der Velden of stuurt een e-mail naar:  
info@metaaltech.nl of pve@gvelsendaken.nl

www.metaaltech.nl
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