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Beroepsopleiding 

7de jaar 

DAKWERKER DUAAL 

Domein  

STEM 

WAT NA DAKWERKER DUAAL? 

 Je beschikt over de beroepskwalificaties 
“dakafdichter” en “dakdekker niet-
metalendakbedekking”.  

 Je behaalt het diploma secundair onderwijs mits 

je reeds geslaagd was voor de derde graad BSO. 

 Tewerkstelling in de bouwsector (paritair comité 
124) biedt uitstekende loon– en arbeidsvoor-
waarden. 

 
 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 



DAKWERKER DUAAL 

STUDIEPROFIEL 

In de opleiding dakwerker duaal leert men daken in 
al hun details op een correcte manier isoleren, af-
dichten en bedekken met leien, pannen, platen, 
stroken en prefabelementen met als doel de gebou-
wen wind– en waterdicht te maken.  

De leerling werkt in twee contexten, namelijk dakaf-
dichting bij platte daken en niet-
metalendakbedekking bij hellende daken. 

De school werkt nauw samen met opleidingscentra 
van leveranciers (Derbigum, Eternit, …) en VDAB. 

De leerling moet geen geïntegreerde proef afleg-
gen. De werkgever maakt echter wel deel uit van de 
delibererende klassenraad. 

Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maxi-
maal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal 
socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben 
nog recht op kindergeld.  

In duaal leren wordt de schoolvakantieregeling ge-
volgd. Er zijn wel lessen op woensdagnamiddag op 
de werkplek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSENROOSTER 

DAKWERKER DUAAL 

 

 

 

 

 

WIE KAN STARTEN? 

Voor leerlingen uit het studiegebied bouw (BSO 
ruwbouw en TSO bouwtechnieken) is deze opleiding 
een logisch vervolg.  

Je kan ook uit een andere richting overstappen naar 
dakwerken duaal als je over de nodige interesse en 
vaardigheden beschikt. 

In het bijzonder kunnen leerlingen uit het studiege-
bied hout (BSO houtbewerking en TSO houttech-
nieken) en de studierichting sanitair & CV vlot in-
stromen dankzij hun voorkennis en vaardigheden. 

Profiel: 
 

 Je hebt een minimum aan technisch inzicht en 
praktische aanleg en kan nauwkeurig werken. 

 Je bent enthousiast om leren en werken te com-
bineren. 

 Je hebt geen hoogtevrees en bent medisch ge-
schikt. 

 Je kan zelfstandig en in team werken. 
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