P E T R U S E N P A U L U S W E S T
SCHILDERWERK EN DECORATIE
Stuiverstraat 108
8400 OOSTENDE

tel. 059 55 64 74

west@petrusenpaulus.be
https://west.petrusenpaulus.be

7de specialisatiejaar: Decoratie en Restauratie
Schilderwerk

Imitatie van hout en marmers, specifieke technieken,
“Trompe l’Oeuil”, “Painture de Paris”, bladgoud …
Vervolmaking tot volwaardig huisschilder & decarateur.
Na 7de specialisatie: diploma secundair onderwijs

3de graad

(14-16 jaar)

2de graad

(12-14 jaar)

1ste graad

22 uur Realisaties schilderwerk en decoratie met 2
weken bedrijfsstage in het 5de jaar en 6 weken in het
6de jaar

(16-19 jaar)

5SD / 6SD: Schilderwerk en Decoratie

Specialisatiejaar

18 uur decoratie en restauratie schilderwerk
4 uur bedrijfsbeheer (levert vestigingsattest).
6 weken bedrijfsstage.

Doorgedreven opleiding op vlak van: behang, lijstwerk,
lakwerk, vloerbekleding, stijloefeningen, projectwerk,
kleurleer,
perspectief,
ontwerp,
materialenkennis,
werkmethoden …

3SD / 4SD: Schilderwerk en Decoratie
21 uur realisaties schilderwerk en decoratie
Basisvaardigheden: doorzetting en volharding, zin voor
perfectie,
beroepsernst,
materialenen
gereedschapskennis, nauwkeurigheid, zin voor afwerking en stijl .

Elk eerste en tweede jaar
Zowel vanuit de beroepsvoorbereidende klas (2B) als
vanuit een A-stroom kunnen leerlingen in de afdeling
Schilderwerk en Decoratie stappen.
Het is aanbevolen om in de eerste graad een richting te
kiezen waar plastische opvoeding aan bod komt.

Lessentabel tweede graad Schilderwerk en decoratie
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Algemene vakken
Godsdienst
Frans
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Specifieke vakken
Realisaties schilderwerk en decoratie

Doorstromingsmogelijkheden na tweede graad
Schilderwerk en Decoratie

Derde graad:
7de specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerk
5de en 6de jaar Schilderwerk en Decoratie

Tweede graad Schilderwerk en Decoratie

Lessentabel derde graad Schilderwerk en decoratie
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Algemene vakken
Godsdienst
Project algemene vakken
Engels
Lichamelijke opvoeding

Specifieke vakken
Realisatie Schilderwerk en decoratie
(TV; PV; Stage)
Realisatie Schilderwerk en decoratie
(TV; PV; GIP; Stage)

Lessentabel derde graad Schilderwerk en decoratie

7DR

Algemene vakken
Godsdienst
Project algemene vakken
Wiskunde
Engels
Lichamelijke opvoeding

2
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Specifieke vakken
Decoratie en restauratie schilderwerk
(TV; PV; GIP; Stage)
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Leerlingenprofiel
De 2de graad is uiterst belangrijk voor wie later wil uitgroeien tot een ‘bekwaam
vakman’ of ‘bekwame vrouw’.
De 3de graad wordt voltooid na een 7de specialisatiejaar. In deze graad wordt
zelfstandig werken erg belangrijk.
We verwachten jongens en meisjes die:
 bereid zijn zich met volle overgave in te zetten bij de theoretische en
praktische opleiding;
 hun algemeen vormende en hun technische vakken regelmatig en grondig
studeren;
 oog hebben voor nauwkeurigheid, afwerking en stijl;
 niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken;
 zelfstandig een opgelegde opdracht kunnen uitvoeren en die bovendien
bereid zijn om in een groep ernstig te werken;
 steeds alle nodige veiligheidsmaatregelen na leven;
 eerbied hebben voor grondstof en voor gereedschap;
 in de bouwnijverheid een mooie toekomst weggelegd zien en die zich met
overgave voor hun opleiding willen inzetten.
De afdeling is aangewezen voor jongens en meisjes met vaardige handen en
praktische ingestelde geest. Ook algemene vakken worden serieus genomen, zelfs al
ben je er niet zo sterk in.

Vormingsinhouden van de afdeling
In de 2de graad leer je basisvaardigheden. Er wordt ruim aandacht besteed aan
technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt voor op een
volwaardige deelname aan de samenleving.
In de 3de graad worden de basisvaardigheden van de 2de graad verder uitgediept.
Maar je leert ook speciale technieken die gebruikt worden in de bedrijfs- of
dienstenwereld.
In het specialisatiejaar wordt de restauratie- en renovatievakman/vakvrouw opgeleid
die schilderwerk en bekledingen kan herstellen, imitatietechnieken kent en enkele
spuittechnieken. Alle mogelijkheden van goudbehandeling (met voorbereiden van de
ondergrond) komen aan bod, naast andere bladmetalen (zilver, koper, brons).
Andere belangrijke aspecten van de opleiding betreffen het hout- en
marmerschilderen, imitatietechnieken, naschilderen van decoratieve panelen,
bijwerken van stucwerk, restaureren van sierlijsten, kennis van chemische producten.
Hoewel de theoretische vorming een belangrijke vormingscomponenten blijft, ligt de
klemtoon op uitvoering.
Je leert vooral via projecten, waarin theorie en praktijk gebundeld worden. Je hebt
geen examens, maar wordt voor alle vakken permanent geëvalueerd.
Als je slaagt in het 3de jaar van de derde graad (7de jaar), dan heb je een diploma van
het secundair onderwijs. Hiermee kun je terecht op de arbeidsmarkt. Met het behalen
van het getuigschrift bedrijfsbeheer bestaat de mogelijkheid om je te vestigen als
zelfstandige.
(versie 15 03 2015)

