OPLEIDINGSFICHE
Studiegebied
Opleiding

Afwerking bouw

Module
Basis schilder- en
behangwerk
Decoratief schilderwerk

Aantal lestijden
40

Officiële module-code
M BW G018

Vereiste voorkennis
Geen

80

M BW G021

-

Manueel dekkend
schilderwerk A
Manueel dekkend
schilderwerk B
Manueel niet-dekkend
schilderwerk
Pistoolschilderwerk
interieur
Decoratief schilderwerk

40

M BW G025 A

Basis schilder- en
behangwerk
Manueel dekkend
schilderwerk A
Manueel dekkend
schilderwerk B
Manueel nietdekkend
schilderwerk
Geen

60

M BW G025 B

Geen

60

M BW G026

Geen

40

M BW G027

Geen

80

M BW G021

-

Behangwerk
Complex behangwerk
Losse plaatsing soepele
vloerbekleding
Gelijmde en gespannen
plaatsing soepele
vloerbekleding
Speciale
schilderstechnieken
Initiatie imitatieschilderwerk

80
120
40

M BW G019
M BW G020
M BW G024

Basis schilder- en
behangwerk
Manueel dekkend
schilderwerk A
Manueel dekkend
schilderwerk B
Manueel nietdekkend
schilderwerk
Geen
Behangwerk
Geen

120

M BW G022

Geen

80

M BW 028

-

80

M BW 023

-

Schilder-decorateur

Aandeel lestijden in afstandsonderwijs
geen

Evaluatie en certificering

Decoratief
schilderwerk
Decoratief
schilderwerk

Omdat wij het belangrijk vinden dat je ook nadenkt over je eigen functioneren vragen wij je na het uitvoeren
van een opdracht je eigen kunnen in te schatten volgens vooropgestelde criteria.
De lesgever geeft hierop feedback en stuurt bij waar nodig.
Bij aanvang van de module zal de lesgever het gehanteerde evaluatiesysteem uitgebreid toelichten.
Het certificaat Schilder geldt als bewijs voor het aantonen van de beroepsbekwaamheid.
Zie hiervoor https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/bewijs-vanberoepsbekwaamheid-voor-gereglementeerde-beroepen
De technieken en vaardigheden (of competenties) die je in een module leert en oefent, zijn vast omschreven
door het Ministerie van Onderwijs en vorming.
Elke module omvat een aantal opdrachten die opgebouwd zijn rond het verwerven van een aantal
competenties.
Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je het deelcertificaat van
deze module. De opleiding leidt tot het certificaat van de beroepsopleiding Schilder-decorateur.
Het certificaat van Schilder-decorateur + certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leidt tot
het diploma secundair onderwijs.
Let wel: de modules Losse plaatsing soepele vloerbekleding en Gelijmde en gespannen plaatsing soepele
vloerbekleding worden niet in Crescendo CVO aangeboden.
Om alle competenties te kunnen behalen is het belangrijk dat je altijd aanwezig bent tijdens de lessen, dat je
niet te laat komt en dat je de les niet vroegtijdig verlaat.

Basiscompetenties
Op het einde van de module Basis schilder- en behangwerk kan je:
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

Op het einde van de module Decoratief schilderwerk kan je:
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
eigen werkzaamheden plannen
Op het einde van de module Manueel dekkend schilderwerk A kan je:
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

Op het einde van de module Manueel dekkend schilderwerk B kan je:
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
Op het einde van de module Manueel niet-dekkend schilderwerk kan je:
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

Op het einde van de module Pistoolschilderwerk interieur kan je:
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
Op het einde van de module Decoratief schilderwerk kan je:
Op het einde van de module Behangwerk kan je:
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

Op het einde van de module Complex behangwerk kan je:
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
Op het einde van de module Speciale schilderstechnieken kan je:
Op het einde van de module Initiatie imitatie-schilderwerk kan je:
Op het einde van de module Losse plaatsing soepele vloerbekleding kan je:
Op het einde van de module Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding kan je:

Doorheen de opleiding wordt er tevens bijzondere aandacht besteed aan:
het nauwkeurig kunnen uitvoeren van een taak binnen een voorgeschreven tijd
het op een doel gericht kunnen blijven, ondanks moeilijkheden
het actief kunnen zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen
het kunnen lokaliseren van een probleem en hiervoor een oplossing voor aanreiken
het kunnen bereiken van een vooropgesteld resultaat binnen een bepaalde tijd en budget, rekening
houdend met gedefinieerde kwaliteitsstandaarden
bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen kunnen laten meespelen

Kosten cursusmateriaal en verbruiksgoederen
Module
Basis schilder- en
behangwerk +
Manueel dekkend
schilderwerk A
Decoratief schilderwerk
Manueel dekkend
schilderwerk B

Cursusmateriaal
€3

Verbruiksgoederen
€ 34

€3
€3

€ 34
€ 25

Manueel niet-dekkend
schilderwerk
Pistoolschilderwerk
interieur

€3

€ 25

€3

€ 17

Het cursusmateriaal zijn nota’s door de lesgever ter beschikking gesteld.
Bij inschrijving wordt een vaste kost aangerekend voor het gebruik van materiaal tijdens de lessen.

