
 

 
 

Schilderen en decoratie 
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Voor wie?  
 
 
Hou je van kleur en schilderen? Hou je van vakmanschap?  

Heb je oog voor detail en een passie voor decoratie?  

Het schilderen en verfraaien van een interieur is voor jou een uitdaging?  

Ben je niet bang van een stevige portie praktijk?  

Wil je via de praktijk de theorie onder de knie krijgen? Wil je kleurenstudies maken?  Interieurornamenten 

schilderen? Een kamer opmeten, schilderen en behangen?   

 

 Dan is de arbeidsgerichte finaliteit Schilderen en decoratie echt iets voor jou! 

 

Een ideale richting met veel arbeidsmogelijkheden. Na de derde graad Schilderen en decoratie kan je zo 

terecht op de arbeidsmarkt. 

 
 

Inhoud  
 
• Deze praktische opleiding is bedoeld voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken en later 

nieuwbouw en bestaande gebouwen willen afwerken en verfraaien. 

Je leert behangen, schilderen, wand- en vloerbekleding plaatsen. 

• Schilder- en decoratieopdrachten begrijpen, voorbereiden, uitvoeren en afwerken; 

• Netjes en nauwkeurig werken is essentieel; 

• Je leert opmeten, verf samenstellen en de ondergrond voorbehandelen; 

• Je leert ondergronden onderzoeken en bepaalt de staat van de ondergrond; 

• Je leert het juiste gereedschap en de aanbrengmethode toepassen volgens de producteigenschappen; 

• Grootheden en eenheden moet je kennen en kunnen toepassen; 

• Je kan kleurtonen en kleurstalen maken; 

• Digitale kleurenstudie maken; 

• Je kan je eigen ontwerp of een onderdeel in 3D modelleren; 

• Kostprijsberekening en digitaal dossier kunnen opmaken; 

• Aandacht voor preventie, milieu en ergonomie; 

• Veilig leren werken met duurzame materialen, chemische stoffen en biologische systemen; 

• Organiseren van een veilige en ordelijke werkplaats; 

• Natuurlijke en technische systemen leer je onderzoeken; 

• Kenmerken van je eigen project in relatie met historische en hedendaagse interieurinrichtingen kunnen 

onderzoeken; 

• Je maakt kennis met verschillende soorten verf, papier, lijmen, plamuren, vernissen en vulmiddelen. 



• Je leert niet alleen schilderen met rol en borstel maar ook krijgt ook training in decoratief schilderen, 

tekenen en schetsen. 

• In het schoolatelier  leer je veilig werken en worden schilder- en decoratietechnieken al doende 

ingeoefend; 

• Leren werken op hoogte; 

• Leren werken met machines, toestellen en hulpmiddelen; 

• Eenvoudige decoratieve schilderwerken worden aangeleerd; 

• Ornamenten en sierlijsten aanbrengen; 

• Restmateriaal leren sorteren volgens de gekregen instructies; … 

 

 

 

Hou er rekening mee dat een allergie voor stof, bepaalde verven en/of chemische producten het 

uitoefenen van een beroep in deze sector kan bemoeilijken. 

 

 
 

Lessentabel 
 
 

Basisvorming/Specifiek gedeelte 3° jaar 4° jaar 

Godsdienst 2 2 

Engels/Frans 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Maatschappelijke vorming 3 3 

Nederlands 3 3 

Wiskunde  1 1 

Natuurwetenschappen 1 1 

TV Schilderen en decoratie 5 5 

PV Schilderen en decoratie 12 12 

Complementair gedeelte 1 1 

 32 32 

 


