Ik kies voor de opleiding
schilder-decorateur
omdat...
 Ik creatief ben en ervan hou om dingen mooi te
maken
 Ik wil kiezen voor een vak met toekomst
 Ik wil waar maken waar anderen van dromen

Als ik afgestudeerd ben als
schilder-decorateur dan...
 Werk ik steeds op verschillende plaatsen, buiten in
de zomer en binnen in de winter
 Heb ik een job met veel variatie en kan ik mijn oog
voor detail dagelijks gebruiken
 Werk ik in de bouw wat een goed betaalde job is
 ...En nog zoveel meer...

SCHILDERDECORATEUR

Als ik afgestudeerd ben als
schilder-decorateur
moet ik kunnen...
 eigen werkzaamheden plannen
 eigen werkzaamheden op de werkplek
organiseren
 werkzaamheden voorbereiden
 een administratie bijhouden
 materialen en grondstoffen herkennen
 onderhoudsvoorschriften naleven
 zelfstandig en in team werken
 met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn,
veiligheid en milieu omgaan, vooral afval en
 restproducten sorteren en verwijderen en met
gevaarlijke stoffen weten om te gaan

ter zee
School voor individueel begeleid en
aangepast secundair beroepsonderwijs
M. Sabbestraat 8

8400 Oostende

059 70 34 68

info@terzee.be

Ik krijg volgende vakken in mijn
opleiding
schilder-decorateur

Lessentabel
1ste jaar
Opleidings
Fase

2de jaar
Opleidings
Fase

1ste jaar
Kwalificatie
Fase

2de jaar
Kwalificatie
Fase

GASV

6u

6u

5u

5u

BGV

19u

19u

21u

21u

LO

3u

3u

2u

2u

LBV

2u

2u

2u

2u

ICT

2u

2u

2u

2u

GASV = Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
(taal - wiskunde - maatschappelijke vorming)
BGV = BeroepsGerichte Vorming
LO = Lichamelijke Opvoeding (sport-spel - zwemmen)
LBV = LevensBeschouwelijke Vakken
ICT = Informatica & multimedia
In de kwalificatiefase wordt ook stage voorzien
Er bestaat mogelijkheid tot een 6de ABO jaar

In mijn opleiding schilderdecorateur
leer ik...
Schilderen
 ondergronden voorbehandelen
 verf gebruiksklaar maken
 muren en plafonds schilderen
 houten, houtachtige kunststoffen en
metalen ondergronden schilderen
Manueel dekkend schilderwerk uivoeren
 verf aanmaken en met borstel of rol
aanbrengen
 geschilderde oppervlakken afwerken
Manueel niet-dekkend schilderwerk uitvoeren
 vernis en transparante afwerkingsproducten
aanmaken en met borstel of rol aanbrengen
 behandelde oppervlakken afwerken
Decoratief schilderwerk
 structuurschilderwerk uitvoeren
 tamponneerwerk uitvoeren
Pistoolschilderwerk interieur
 verf en transparante afwerkingsproducten
aanmaken en met pistool aanbrengen
 geschilderde oppervlakken afwerken
Soepele vloerbekleding
 egaliseren
 soepele vloertegels los leggen of lijmen
 soepele vloerbekleding plaatsen
 onderhoudswerk uitvoeren
Behangwerk
 behangwerk voorbereiden
 grondpapier aanbrengen
 bekledingsmateriaal met patronen
aanbrengen
 afwerkingsfriezen aanbrengen
Plaatsen van raambekleding
 ophangsystemen plaatsen
 haken steken en plooien maken
 gordijnen ophangen
 accessoires bevestigen

