WERKEN IN-stagegidsen

WERKEN IN DE BOUW
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Wil jij werken in de bouw?
Werken in de bouw moet je natuurlijk

je voet valt. Handschoenen zijn handig

leuk vinden. Maar je moet ook een

als je hout moet tillen. Ze voorkomen dat

aantal dingen kunnen. Hieronder staan

je splinters in je handen krijgt.

een paar voorbeelden.

Discipline
Veiligheid

Je moet ook op tijd op je werk komen.

Je moet altijd veilig werken op een

Daarom moet je discipline hebben.

bouwplaats. Draag op een bouwplaats

Bouwvakkers beginnen meestal vroeg

bijvoorbeeld een helm. Zodat je je hoofd

met werken. Vaak staan ze al om 8 uur

niet bezeert als er iets op valt.

’s ochtends op een bouwplaats.

Draag tijdens je stage ook schoenen met

Ze stoppen ook eerder. Om 4 uur

stalen neuzen. Zodat je je tenen niet

’s middags. Discipline betekent ook dat je

bezeert als er bijvoorbeeld een hamer op

niet te lang pauze neemt.

Collega’s
Je collega’s helpen met opruimen hoort
ook bij discipline. Ook al vind je opruimen

niet zo leuk. In de bouw werken
verschillende mensen. Zoals schilders
en timmermannen. Metselaars en
stukadoors. Samen vorm je een team.
Dit team moet goed met elkaar kunnen
samenwerken. Collega’s moeten elkaar
bijvoorbeeld niet in de weg lopen.
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Netjes

binnenloopt. Maak je tijdens je werk een

In de bouw moet je ook netjes werken.

beetje troep? Ruim het dan zelf op.

Stel, je moet iets repareren bij iemand

Laat bijvoorbeeld niet overal schroefjes

thuis. Dan is het belangrijk om eerst je

liggen. Als je goed en netjes werkt, dan

voeten te vegen voordat je het huis

blijven de klanten tevreden.
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DE STAGE VAN ROY

‘Ik knoei graag met specie’
Roy Geurts (15 jaar) zit op praktijkschool

Specie

’t Wildveld in Venlo. Hij loopt stage

‘Ik maak vaak specie. Je gooit eerst water

bij tegelzetbedrijf Van Elderen, ook in

bij de specie. Daarna moet je goed roeren.

Venlo. Roy klust er 2 dagen per week.

De specie mag niet te droog zijn. Maar
ook niet te nat. Ik snijd ook tegels op maat.

Busje

Dat doe ik met een speciaal apparaat.

‘Mijn stagedag begint om half 8.

Het is belangrijk dat je goed afmeet.

In de kantine drinken we eerst koffie.

Een tegelzetter moet veel rekenen.’

Daarna rijden we in een busje naar de
plaats waar geklust moet worden. In

Moeilijk

de bus en op de aanhangwagen liggen

‘Een tegelvloer leggen is best moeilijk.

alle materialen. Zoals tegels, emmers en

Je moet eerst een vlakke ondervloer

zakken specie.’

hebben. Bijvoorbeeld van beton. Daar giet
je water over. En dan smeer je tegellijm

Keuze

op de vloer. De tegels leg je precies naast

‘Ik wilde graag stage lopen in de bouw.

elkaar. De voeglijnen moeten even dik

Je werkt dan veel buiten. En je werkt

zijn. De voeglijn is de ruimte tussen de

met leuke materialen. Vroeger speelde ik

tegels. Daartussen doe je de specie.’

altijd in het zand. Nu vind ik het heerlijk
om te knoeien met specie.’

Schoonmaken
‘Na een klus maken we alles goed schoon.

Betegelen

Ik vind dat heel belangrijk. Overal ligt

‘De klussen zijn heel verschillend.

namelijk cement en gruis. We gaan pas

We hebben een keer de vloer van een

weg als de tegels glimmen. Voor mij is de

café opnieuw betegeld. Dat was een grote

keuze niet moeilijk. Ik word tegelzetter.’

klus. Het hele team werkt dan samen.
Bij een kleine klus werk ik alleen met
collega Ron. We hebben bijvoorbeeld
eens bij iemand thuis de tegelvloer
verhoogd. Die klant wilde er een
wasdroger op zetten.’
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‘Voor mij is de keuze niet
moeilijk. Ik word tegelzetter.’

