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1 Deel 1 Opleiding
1.1

Korte beschrijving

1.1.1

Relatie opleiding – beroep

De beroepsopleiding Schilder-decorateur hoort thuis in het studiegebied BOUW (BW). De opleiding
is afgeleid van een beroepsprofiel (BP Schilder-decorateur van de SERV 1998). De schilderdecorateur behandelt oppervlakten (vooral wanden, plafonds, vloeren) met daartoe geëigende
producten. Hij zorgt voor zowel de voorbehandeling van de te behandelen oppervlakten als de
afwerking waarbij de behandelde oppervlakten hun definitieve uitzicht krijgen. De bedoeling van deze
behandeling ligt in het beschermen en verfraaien van gebouwen en interieurs.
In het beroepsprofiel is geen niveaubepaling opgenomen. In het beroepsprofiel werden ook geen
beroepsdrempels opgenomen.

1.1.2

Inhoud

In de opleiding Schilder-decorateur worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het
uitvoeren van schilderwerken, behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekleding.
Na de opleiding kan de cursist:
 eigen werkzaamheden plannen
 instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
 ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
 basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
 manueel dekkend schilderwerk uitvoeren
 manueel niet- dekkend schilderwerk uitvoeren
 pistoolschilderwerk voor interieur uitvoeren
 decoratief schilderwerk uitvoeren
 speciale schilderstechnieken uitvoeren
 eenvoudig imitatieschilderwerk uitvoeren
 verouderingstechnieken bij schilderwerk uitvoeren
 basistechnieken van behangwerk uitvoeren
 behangwerk uitvoeren
 complex behangwerk uitvoeren
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van soepele vloerbekleding
voorbereiden
 een gelijmde en gespannen plaatsing van soepele vloerbekleding uitvoeren
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding voorbereiden
 een losse plaatsing van soepele vloerbekleding uitvoeren

1.1.3

Modules

De opleiding bestaat uit 12 modules:
 Basis schilder- en behangwerk 40 Lt
 Behangwerk 80 Lt
 Complex behangwerk 120 Lt
 Decoratief schilderwerk 80 Lt
 Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding 120 Lt
 Initiatie imitatieschilderwerk 80 Lt
 Losse plaatsing soepele vloerbekleding 40 Lt
 Manueel dekkend schilderwerk A 40 Lt
 Manueel dekkend schilderwerk B 60 Lt
 Manueel niet- dekkend schilderwerk 60 Lt
 Pistoolschilderwerk interieur 40 Lt
 Speciale schilderstechnieken 80 Lt
De totale opleiding omvat dus 840 Lt.
De modules “Basis schilder- en behangwerk”, “ Manueel dekkend schilderwerk A ”, “ Manueel
dekkend schilderwerk B ”, “Manueel niet- dekkend schilderwerk” , ” Pistoolschilderwerk interieur” ,
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“Losse plaatsing soepele vloerbekleding”, “ Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding”
en “ Behangwerk” zijn instapvrije modules.
De modules “Basis schilder- en behangwerk” en “Behangwerk” zijn de instapvoorwaarden voor de
module “Complex behangwerk “. De modules “Basis schilder- en behangwerk”, “Manueel dekkend
schilderwerk A”, “Manueel dekkend schilderwerk B” en “Manueel niet- dekkend schilderwerk” zijn de
instapvoorwaarden voor “ Decoratief schilderwerk “.
De module “ Decoratief schilderwerk “ is de instapvoorwaarde voor de modules “Initiatie
imitatieschilderwerk” en “ Speciale schilderstechnieken”.

1.1.4

Niveau en soort vak

De opleiding omvat het totaal van 840 Lt:
 170 Lt TV
 670 Lt PV
De opleiding wordt ingedeeld als BSO 3.

1.2
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Plaats van de opleiding in het studiegebied
Opleidingen
Bekister
Betonhersteller
IJzervlechter
Metselaar
Werfbediener
Dekvloerlegger
Stukadoor
Tegelzetter
Behanger
Plaatser soepele
vloerbekleding
Schilder
Schilder-decorateur
Polyvalent dakdekker
Dakdichter
Dakdekker metalen dak
Dakdekker leien en pannen

Code
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW

001
002
003
004
005
006
007
008
009
012

Lestijden
320
180
160
720
320
60
320
240
240
160

Niveau
BSO3
BSO3
BSO2
BSO3
BSO2
BSO2
BSO3
BSO3
BSO2
BSO2

BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW
BO BW

010
011
024
026
027
028

320
840
480
160
240
200

BSO3
BSO3
BSO3
BSO2
BSO3
BSO3

Reglementering

GB

GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

* GB = gereglementeerd beroep

1.3

Studieduur

840 Lt waarvan 170 Lt TV en 670 Lt PV
Certificaat van de beroepsopleiding: SCHILDER-DECORATEUR: 840 Lt
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Modules en leertraject

1.4.1

Modules

Naam
Basis schilder- en
behangwerk

Code
M BW G018

Behangwerk

M BW G019

Complex behangwerk

M BW G020

Decoratief schilderwerk

M BW G021

Gelijmde en gespannen
plaatsing soepele
vloerbekleding

M BW G022

Initiatie imitatieschilderwerk

M BW 023

Losse plaatsing soepele
vloerbekleding
Manueel dekkend
schilderwerk A
Manueel dekkend
schilderwerk B
Manueel niet- dekkend
schilderwerk
Pistoolschilderwerk
interieur
Speciale
schilderstechnieken

M BW G024
M BW G025 A
M BW G025 B
M BW G026
M BW G027
M BW 028

1 september 2008

Lestijden
10 Lt TV
30 Lt PV
20 Lt TV
60 Lt PV
20 Lt TV
100 Lt PV
10 Lt TV
70 Lt PV

Vak
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie

20 Lt TV
100 Lt PV

schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie

20 Lt TV
60 Lt PV
10 Lt TV
30 Lt PV
10 Lt TV
30 Lt PV
10 Lt TV
50 Lt PV
10 Lt TV
50 Lt PV
10 Lt TV
30 Lt PV
20 Lt TV
60 Lt PV

schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
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Leertraject
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Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid
Accuratesse
Doorzettingsvermogen
Leergierigheid
Problemen
onderkennen en
oplossen
Resultaatgerichtheid
Zin voor esthetiek

Specificatie
In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien
In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel
gericht te blijven
In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn
competentie te verbreden en te verdiepen
Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is
en er een oplossing voor aanreiken
In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een
vooropgesteld resultaat te bereiken met in acht name van
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden
Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen
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2 Deel 2 Modules
2.1
2.1.1

Module Basis schilder- en behangwerk (G018)
Situering van de module in de opleiding

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van schilder- en
behangwerk. Het voorbereiden van ondergronden voor schilder- en behangwerk zit ook in deze
module.

2.1.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.1.3

Studieduur

40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

2.1.4

Basiscompetenties

Module Basis schilder- en behangwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 werktekeningen gebruiken
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
 ondergronden voor schilder- en behangwerk reinigen
 oude verf en bekledingsmaterialen verwijderen
 houten en bepleisterde ondergronden voor schilder- en behangwerk
herstellen en plamuren
 ondergronden voor schilder- en behangwerk schuren
 grondlagen voor schilder- en behangwerk aanbrengen
Basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
 kleurtonen voor schilderwerk aanmaken
 een kleursysteem voor schilderwerk gebruiken
 oppervlakken voor schilderwerk aflijnen
 verf voor schilderwerk aanmaken
 verflagen met rol en borstel schilderen
Basistechnieken van behangwerk uitvoeren
 lijm voor behangwerk aanmaken
 behangpapier zonder motief op maat snijden
 behangpapier inlijmen
 behangpapier zonder motief op een wand aanbrengen
 behangwerk passnijden

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Bouw – Schilder-decorateur
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Module Behangwerk (G019)
Situering van de module in de opleiding

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van behangwerk van
haaks op elkaar staande verticale wanden met eenvoudig aan te brengen behangpapier.

2.2.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.2.3

Studieduur

80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV

2.2.4

Basiscompetenties

Module Behangwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Behangwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 ondergrond in functie van het behangwerk voorbereiden
 lijm voor behangwerk aanmaken
 behangpapier op maat snijden
 behangpapier en muren inlijmen
 behangpapier op een wand aanbrengen
 behangwerk passnijden
 behangwerk afwerken
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Situering van de module in de opleiding
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De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van complex behangwerk
in ruimtes met verschillende plafondhoogtes niet haaks op elkaar staande wanden en specifieke
hindernissen. Het bekledingsmateriaal kan behangpapier met patronen, kunststof wandbekleding,
glasvezelbehang zijn.

2.3.2

Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis schilder- en behangwerk” en
“Behangwerk”

2.3.3

Studieduur

120 Lt waarvan 20 Lt TV en 100 Lt PV

2.3.4

Basiscompetenties

Module Complex behangwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Complex behangwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 ondergrond in functie van het complex behangwerk voorbereiden
 lijm voor complex behangwerk aanmaken
 bekledingsmateriaal voor complex behangwerk op maat snijden
 bekledingsmateriaal voor complex behangwerk, wanden en plafonds
inlijmen
 bekledingsmateriaal bij complex behangwerk aanbrengen
 bekledingsmateriaal voor complex behangwerk passnijden
 bekledingsmateriaal voor complex behangwerk afwerken
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De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van verschillende
technieken van decoratief schilderwerk.

2.4.2

Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis schilder- en behangwerk”
“Manueel dekkend schilderwerk A” “Manueel dekkend schilderwerk B” en “Manueel niet-dekkend
schilderwerk ”

2.4.3

Studieduur

80 Lt waarvan 10 Lt TV en 70 Lt PV

2.4.4

Basiscompetenties

Module Decoratief schilderwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
Decoratief schilderwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor decoratief schilderwerk gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor decoratief schilderwerk
namaken
 producten voor decoratief schilderwerk aanmaken
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor decoratief schilderwerk
aanbrengen
 biezen bij decoratief schilderwerk trekken
 het sjabloneren bij decoratief schilderwerk uitvoeren
 letters en cijfers bij decoratief schilderwerk zetten
 het tamponneren bij decoratief schilderwerk uitvoeren
 het patineren bij decoratief schilderwerk uitvoeren
 decoratief schilderwerk afwerken
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2.5

Module Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding (G022)

2.5.1

Situering van de module in de opleiding

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het lijmen en het spannen van soepele
vloerbekleding. Het bekleden van trappen, delen van wanden en hellingen zit ook in deze module.

2.5.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.5.3

Studieduur

120 Lt waarvan 20 Lt TV en 100 Lt PV

2.5.4

Basiscompetenties

Module Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 uitvoeringsplannen gebruiken
 technische informatie gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van soepele
vloerbekleding voorbereiden
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van
soepele vloerbekleding evalueren
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van
soepele vloerbekleding reinigen
 oude vloerbekleding verwijderen
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van
soepele vloerbekleding herstellen
 voorstrijk voor een gelijmde en gespannen plaatsing van soepele
vloerbekleding aanbrengen
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van
soepele vloerbekleding egaliseren
 ondergronden voor een gelijmde en gespannen plaatsing van
soepele vloerbekleding schuren
Een gelijmde en gespannen plaatsing van soepele vloerbekleding
uitvoeren
 soepele vloerbekleding voor een gelijmde en gespannen plaatsing
op maat snijden
 lijm voor een plaatsing van soepele vloerbekleding aanbrengen
 soepele vloerbekleding gelijmd plaatsen
 soepele vloerbekleding gespannen plaatsen
 trappen, delen van wanden en hellingen met soepele vloerbekleding
bekleden
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een gelijmde en gespannen soepele vloerbekleding afwerken
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2.6

Module Initiatie imitatieschilderwerk (023)

2.6.1

Situering van de module in de opleiding

1 september 2008

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig
imitatieschilderwerk zoals marmer- en houtimitatie. Het uitvoeren van een verouderingstechniek bij
schilderwerk zit in ook deze module.

2.6.2

Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Decoratief schilderwerk ”

2.6.3

Studieduur

80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV

2.6.4

Basiscompetenties

Module Initiatie imitatieschilderwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 werktekeningen schetsen
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
Eenvoudig imitatieschilderwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 hout- en marmerstructuren voor imitatieschilderwerk schetsen
 staal- en kleurkaarten voor imitatieschilderwerk gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor imitatieschilderwerk
namaken
 producten voor imitatieschilderwerk aanmaken
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor eenvoudig
houtimitatieschilderwerk aanbrengen
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor eenvoudig
marmerimitatieschilderwerk aanbrengen
 imitatieschilderwerk afwerken
Verouderingstechnieken bij schilderwerk uitvoeren
 de verouderingstechniek craqueleren uitvoeren
 de verouderingstechniek decoratief patineren uitvoeren
 de verouderingstechniek glaceren uitvoeren
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2.7

Module Losse plaatsing soepele vloerbekleding (G024)

2.7.1

Situering van de module in de opleiding

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het uitvoeren en het
afwerken van losse plaatsing van soepele vloerbekleding.

2.7.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.7.3

Studieduur

40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

2.7.4

Basiscompetenties

Module Losse plaatsing soepele vloerbekleding
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 legplannen schetsen
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
voorbereiden
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
evalueren
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
reinigen
 oude vloerbekleding verwijderen
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
herstellen
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
egaliseren
 ondergronden voor een losse plaatsing van soepele vloerbekleding
schuren
Losse plaatsing van soepele vloerbekleding uitvoeren
 soepele vloerbekleding voor een losse plaatsing op maat snijden
 soepele vloerbekleding los plaatsen
 een losse plaatsing van soepele vloerbekleding afwerken
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2.8

Module Manueel dekkend schilderwerk A (G025 A)

2.8.1

Situering van de module in de opleiding

1 september 2008

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig manueel
dekkend schilderwerk met een rol en borstel.

2.8.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.8.3

Studieduur

40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

2.8.4

Basiscompetenties

Module Manueel dekkend schilderwerk A
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Manueel dekkend schilderwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor manueel dekkend schilderwerk
gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor manueel dekkend
schilderwerk namaken
 verf voor manueel dekkend schilderwerk aanmaken
 een grondlaag in functie van het manueel dekkend schilderwerk
aanbrengen
 houten en houtachtige ondergronden manueel dekkend schilderen
 stenen en steenachtige ondergronden manueel dekkend schilderen
 tussenlagen voor manueel dekkend schilderwerk aanbrengen
 manueel dekkend schilderwerk afwerken
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2.9

Module Manueel dekkend schilderwerk B (G025 B)

2.9.1

Situering van de module in de opleiding

1 september 2008

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van manueel dekkend
schilderwerk met een rol en borstel.

2.9.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.9.3

Studieduur

60 Lt waarvan 10 Lt TV en 50 Lt PV

2.9.4

Basiscompetenties

Module Manueel dekkend schilderwerk B
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Manueel dekkend schilderwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor manueel dekkend schilderwerk
gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor manueel dekkend
schilderwerk namaken
 verf voor manueel dekkend schilderwerk aanmaken
 een grondlaag in functie van het manueel dekkend schilderwerk
aanbrengen
 houten en houtachtige ondergronden manueel dekkend schilderen
 stenen en steenachtige ondergronden manueel dekkend schilderen
 tussenlagen voor manueel dekkend schilderwerk aanbrengen
 manueel dekkend schilderwerk afwerken
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2.10

1 september 2008

Module Manueel niet- dekkend schilderwerk (G026)

2.10.1 Situering van de module in de opleiding
De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van manueel nietdekkend schilderwerk met een rol en borstel.

2.10.2 Instapvereisten
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.10.3 Studieduur
60 Lt waarvan 10 Lt TV en 50 Lt PV

2.10.4 Basiscompetenties
Module Manueel niet- dekkend schilderwerk
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Manueel niet- dekkend schilderwerk uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor manueel niet- dekkend schilderwerk
gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor manueel niet- dekkend
schilderwerk namaken
 producten voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanmaken
 een grondlaag in functie van het manueel niet- dekkend
schilderwerk aanbrengen
 lagen voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanbrengen
 manueel niet- dekkend schilderwerk afwerken
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2.11

1 september 2008

Module Pistoolschilderwerk interieur (G027)

2.11.1 Situering van de module in de opleiding
De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van pistoolschilderwerk
voor interieurs. Het pistoolschilderen gebeurt zowel met dekkend (verf) als met niet- dekkend product
(vernis en houtveredelingsproducten).

2.11.2 Instapvereisten
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.11.3 Studieduur
40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

2.11.4 Basiscompetenties
Module Pistoolschilderwerk interieur
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
Pistoolschilderwerk voor interieur uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 spuitpistolen voor schilderwerk interieur gebruiksklaar maken
 staal- en kleurkaarten voor pistoolschilderwerk voor interieur
gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor pistoolschilderwerk voor
interieur namaken
 producten voor pistoolschilderwerk voor interieur aanmaken
 een grondlaag in functie van het pistoolschilderwerk voor interieur
aanbrengen
 spuitpistolen voor schilderwerk interieur aansluiten en afstellen
 houten en houtachtige ondergronden pistoolschilderen
 stenen en steenachtige ondergronden pistoolschilderen
 lagen voor pistoolschilderwerk voor interieur aanbrengen
 pistoolschilderwerk voor interieur afwerken
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2.12

1 september 2008

Module Speciale schilderstechnieken (028)

2.12.1 Situering van de module in de opleiding
De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van speciale
schilderstechnieken zoals rol-, spaan-, klop-, kwast-, spons- en wikkeltechnieken. Het sjabloneren en
biezen trekken zit ook in deze module.

2.12.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Decoratief schilderwerk”

2.12.3 Studieduur
80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV

2.12.4 Basiscompetenties
Module Speciale schilderstechnieken
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
 werktekeningen schetsen
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
Speciale schilderstechnieken uitvoeren
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor speciale schilderstechnieken gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor speciale
schilderstechnieken namaken
 producten voor speciale schilderstechnieken aanmaken
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor speciale
schilderstechnieken aanbrengen
 de roltechniek uitvoeren
 de spaantechniek uitvoeren
 de kloptechniek uitvoeren
 de kwasttechniek uitvoeren
 de sponstechniek uitvoeren
 de wikkeltechniek uitvoeren
 het sjabloneren als speciale schilderstechniek uitvoeren
 biezen bij speciale schilderstechnieken trekken
 verschillende speciale schilderstechnieken combineren
 ontmoetingen van verschillende wanden met speciale
schilderstechnieken in een decoratieve context uitvoeren
 lijsten en rozetten bij speciale schilderstechnieken plaatsen
 speciale schilderstechnieken afwerken
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