Vakbekwaamheidseisen glaszetters/ glasmonteurs t.b.v. GBO-certificering
Algemeen
De GBO-vakbekwaamheidseisen voor glaszetters en glasmonteurs omschrijven aan welke eisen
glaszetters en glasmonteurs minimaal dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor
certificering. Uitgangspunt daarbij is de dagelijkse beroepspraktijk, aansluiting met eisen die gelden in
het reguliere beroepsonderwijs is geen doel geweest.
In de GBO-vakbekwaamheidseisen ligt de nadruk op eisen met betrekking tot vaktechniek en arbo en
milieu. Aspecten zoals bijvoorbeeld communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn daar dus buiten
gelaten. Hetzelfde geldt voor aspecten zoals de complexiteit van de werkzaamheden en het
begeleiden van leerlingen en nieuwe medewerkers.
Op basis van deze vakbekwaamheidseisen is een scholingsaanbod voor zowel glaszetters als
glasmonteurs ontwikkeld.

Glaszetters
Beroepsomschrijving
Een glaszetter plaatst glas in kozijnen. Daarbij gaat het om verschillende glassoorten (producten) en
beglazingssystemen. Het plaatsen betreft zowel renovatie (vervanging) als nieuwbouw.
Een glaszetter werkt op veel verschillende locaties, zowel alleen/ zelfstandig als met meerdere
collega’s samen. Daarnaast heeft een glaszetter contact met (de vertegenwoordigers van)
verschillende opdrachtgevers. De taken van de glaszetter zijn voornamelijk uitvoerend van aard.
Daarbij zijn de vaktechnische aspecten van groot belang. De glaszetter moet zich bij het uitvoeren van
zijn werkzaamheden houden aan normen en (praktijk-) richtlijnen op het gebied van techniek en
veiligheid en milieu.
De werkzaamheden bestaan uit het plannen en voorbereiden van het glasplaatsen, het plaatsen van
verschillende glassoorten (producten) in verschillende soorten kozijnen en vervolgens het controleren
en opleveren van het verrichte werk.
- Voorbereiding
Belangrijke aspecten van deze fase zijn het inventariseren van de werkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd, het verzamelen van de benodigde gereedschappen en hulpmaterialen en het
controleren van de maatvoering van zowel het toe te passen glas als het kozijn (kader).
Bij glasherstel en renovatie zijn belangrijke aspecten het verwijderen van het al aanwezige glas of de
glasresten en het geschikt maken van het kozijn voor de nieuw aan te brengen beglazing.
- Uitvoeren beglazing
De glaszetter plaatst het glas in het kozijn. Toegepaste soorten kunnen bijvoorbeeld zijn: enkel glas,
isolerend dubbelglas, bijzondere isolerende glassoorten (zoals bijvoorbeeld vacuümglas, triple glas,
monumentenglas), veiligheids- en beveiligingsglas en brandwerend glas.
De glaszetter past de te gebruiken methode aan op het product en de daarvoor geldende normen en
richtlijnen.
- Afronding
Na het uitvoeren van de werkzaamheden ruimt de glaszetter de werkplek op, reinigt de gebruikte
gereedschappen en hulpmiddelen en voert afval af.
Bij al deze fasen van zijn werkzaamheden moet de glaszetter in staat zijn eenvoudige problemen zelf
op te lossen, bij complexere problemen kan hij advies vragen bij zijn leidinggevende.
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Benodigde kennis en vaardigheden
- Vaktechnisch
* Productkennis van de meest toegepaste glassoorten (zoals enkel glas, PVB-gelaagd glas,
voorgespannen glas, isolerend dubbelglas, innovaties m.b.t. warmte isolering, brandwerend glas)
* Kennis van de NEN 3576 en NPR 3577
* Kennis van de meest toegepaste beglazingstechnieken
* Kennis van overige veel voorkomende plaatsingsrichtlijnen zoals bijvoorbeeld het Politiekeurmerk
Veilig Wonen en specifieke richtlijnen van leveranciers (zoals bijv. bij brandwerende beglazingen)
* Kennis van de NEN 3569
* Kennis van meetmethoden
* Kennis van de te gebruiken gereedschappen en (hulp-)materialen
* Lezen en beoordelen van eenvoudige tekeningen, product-informatie en aanvullende eisen van
leveranciers.
- Arbo en milieu
* Kennis van de relevante regelgeving
* Kennis van rechten en plichten als werknemer
* Kennis van de te nemen maatregelen om veilig te kunnen werken
* Kennis van de persoonlijke beschermingsmiddelen, klimmateriaal, tilhulpmiddelen

Glasmonteurs
Beroepsomschrijving
Een glasmonteur monteert constructies van installatieglas. Veel voorkomende constructies zijn deuren
en puien, douche-opstellingen, binnenwanden, trappen en balustrades. Hiervoor worden verschillende
montagetechnieken gebruikt. Nadruk ligt hierbij op nieuwbouw maar bij met name deuren en puien
kan ook sprake zijn van renovatie (vervanging).
Een glasmonteur werkt op veel verschillende locaties, zowel alleen/ zelfstandig als met meerdere
collega’s samen. Daarnaast heeft een glasmonteur contact met (de vertegenwoordigers van)
verschillende opdrachtgevers. De taken van de glasmonteur zijn voornamelijk uitvoerend van aard.
Daarbij zijn de vaktechnische aspecten van zeer groot belang. Gezien de diversiteit van de
toepassingen en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden zijn deze vaktechnische
aspectenbelangrijker dan bij de glaszetter.
De glasmonteur moet zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houden aan normen en (praktijk-)
richtlijnen op het gebied van techniek en veiligheid en milieu.
De werkzaamheden bestaan uit het plannen en voorbereiden van het monteren, het monteren van de
constructie en vervolgens het controleren en opleveren van het verrichte werk.
- Voorbereiding
Belangrijke aspecten van deze fase zijn het inventariseren van de werkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd, het verzamelen van de benodigde gereedschappen en hulpmaterialen, het
controleren van de maatvoering van zowel het toe te passen glas als de plaats waar de constructie
moet worden gemonteerd.
Bij herstel en renovatie zijn belangrijke aspecten het verwijderen van het al aanwezige glas, het
eventuele glasbeslag etc. en het geschikt maken van de locatie voor de nieuw aan te brengen
constructie.
- Uitvoeren montage
De glasmonteur monteert de constructie op de daarvoor aangewezen locatie. Qua glas wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van thermisch gehard veiligheidsglas.
De glasmonteur past de te gebruiken montagemethode aan op de constructie die moet worden
aangebracht en de daarvoor geldende normen en richtlijnen. In het algemeen geldt dat specificaties
van leveranciers van bijvoorbeeld bepaalde constructiesystemen, van beslag en/of hang- en sluitwerk
hierbij een grote rol spelen. Daarbij moet rekening worden gehouden met een relatief grote diversiteit
aan producten en mogelijkheden.
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Benodigde kennis en vaardigheden
In het algemeen gelden voor een glasmonteur in vergelijking met een glaszetter hogere eisen wat
betreft kennis en vaardigheden. De monteur moet verschillende soorten constructies kunnen
monteren, waarbij ook weer per soort meerdere uitvoeringsmogelijkheden bestaan.
De hogere eisen gelden vooral wat betreft productkennis (beslag, hang- en sluitwerk, hulpmaterialen,
gereedschappen etc) als het lezen/ beoordelen van werktekeningen en het kunnen opmeten van
diverse constructies.
- Vaktechnisch
* Productkennis van thermisch versterkt glas
* Kennis van de meest toegepaste constructies zoals: deuren, puien, douche-opstellingen, wanden,
balustrades en trappen
* Kennis van beslag, hang- en sluitwerk en overige materialen toegepast in de diverse constructies
* Kennis van specifieke richtlijnen van leveranciers
* Kennis van meetmethoden
* Kennis van de te gebruiken gereedschappen en (hulp-)materialen
* Lezen en beoordelen van werktekeningen en detailtekeningen, product-informatie en specifieke
eisen van leveranciers.
Arbo en milieu
* Kennis van de relevante regelgeving
* Kennis van rechten en plichten als werknemer
* Kennis van de te nemen maatregelen om veilig te kunnen werken
* Kennis van de persoonlijke beschermingsmiddelen, klimmateriaal, tilhulpmiddelen
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