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Een tegelzetter lijmt, plaatst en 
zet tegels op wanden en vloeren. 
Uitdagend werk, want tegels zijn 
er in alle soorten en maten. Van 
natuursteen tot glas. Een tegelzetter 
heeft ruimtelijk inzicht en werkt heel 
nauwkeurig. Hij geniet van zijn werk.

(En hij kan natuurlijk net zo goed  
een zij zijn.)   
––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als tegelzetter plaats je m.b.v. de tegels patronen en figuren in een 
ruimte. Tegels hebben namelijk heel verschillende afmetingen en 
moeten heel precies worden ingemeten en gezet. Je vindt het dus  
erg leuk om ruimtes exact op te meten en je werk nauwkeurig voor  
te bereiden. Het resultaat van je werk is heel goed zichtbaar voor 
iedereen, dus je wilt er wel trots op zijn. Tegels worden op verschil-
lende manieren geplaatst met lijm of specie. Bij grote tegels werkt 
dat anders dan bij kleine, en tegels zetten is ander werk dan lijmen. 
Veel variatie dus, daar hou je wel van. in kleine ruimtes werk je meestal 
alleen, grotere en zwaardere tegels zet of leg je samen. Klinkt dat 
goed? BouwSchool Breda maakt van jou de beste tegelzetter! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––  

WAT LEER JE BIJ 
DE OPLEIDING  
TEGELZETTEN 
NIVEAU 2:
1. Een vlakke wand lijmen, een  
 wand met uitwendige hoek  
 lijmen, een wand met muur- 
 opening, penant en neggekanten  
 lijmen en bijzonder tegelwerk  
 lijmen.   
2. Een vlakke vloer lijmen en een  
 vloer in een natte ruimte onder  
 afschot lijmen.
3. Een vlakke vloer leggen, een vloer  
 in een natte ruimte onder afschot  
 leggen, een vloer van natuur- 
 steen leggen en plinten, dorpel,  
 neuten en vensterbanken leggen.
4. Wandtegels op een vlakke wand  
 zetten en tegelwerk herstellen.
–––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––– 

EEN GOEDE  
TEGELZETTER:
– kan goed tekening lezen;
– heeft een goed ruimtelijk inzicht;
– werkt nauwkeurig en precies;
– werkt milieubewust;
– werkt goed zelfstandig, maar ook  
 in teamverband;
– gaat efficiënt met materialen om;
– let op zijn veiligheid en die van  
 zijn omgeving.
––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––   

WAT LEER JE BIJ 
DE OPLEIDING  
TEGELZETTEN   
NIVEAU 3:
1. Een wand met grote tegels lijmen,  
 een wand met verschillende  
 materialen en formaten lijmen,  
 een gebogen wand met inwendige  
 en uitwendige ronding lijmen. 
2. Een vloer met grote tegels en  
 plinten lijmen, een vloer met  
 verschillende materialen en  
 formaten lijmen en een terras/ 
 balkonvloer lijmen.
3. Een vloer met grote tegels leggen  
 en plinten zetten, een vloer met  
 verschillende materialen en  
 formaten leggen en een trap  
 bekleden.
4. Wanden met tegels zetten, een  
 ronde kolom zetten en tegelwerk  
 herstellen.
5. Het organiseren van werkzaam- 
 heden op de bouwplaats, de 
 voortgang, kwaliteit en veiligheid  
 bewaken en administratie voeren.
–––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––

STARTNIVEAU
BouwSchool Breda kan iedere 
deelnemer een gepaste opleiding 
aanbieden. Afhankelijk van je 
ambitie en kwaliteiten kies je voor: 
– BOL 1: Bouwplaatsassistent
– BOL 2/BBL 2: Tegelzetten
– BOL 3/BBL 3: Tegelzetten

Om er zeker van te zijn dat een 
opleiding bij BouwSchool Breda ècht 
iets voor jou is, houden we samen 
met het ROC een uitgebreide intake. 
Dat betekent:
1. We houden een kennismakings- 
 gesprek met jou en je ouders/ 
 verzorgers.
2. We houden een gesprek met de  
 mentor/decaan van je vorige  
 school.
3. Je volgt vier aaneengesloten  
 kennismakingsdagen.
4. Je krijgt een prestatie- en  
 motivatietest.
5. We houden een uitslaggesprek  
 met jou en je ouders/verzorgers.
––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––– 

DOORSTROMING
Als je niveau 3 hebt gehaald, kun  
je doorstromen naar een vervolg-
opleiding niveau 4:
– Middenkaderfunctionaris  
 bouwkunde
– Kaderfunctionaris bouwkunde

DUUR VAN DE 
OPLEIDING:
BOL 1 bouwplaatsassistent: 
1 jaar 
BOL 2/BBL 2 Tegelzetten:  
1,5 tot 2 jaar 
BOL 3/BBL 3 Tegelzetten:  
1,5 tot 2 jaar 
–––––––––––––––––––––––– 
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T (076) 530 60 60
F (076) 530 60 69
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INFO@BOUWSCHOOLBREDA.NL 
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WWW.BOUWSCHOOLBREDA.NL
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