#100310

#BOUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BASISOPLEIDING SCHILDERWERKEN

€ 441,65 incl. BTW

EENVOUDIG SCHILDER- EN BEHANGWERK IN DE PRAKTIJK

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Na het volgen van deze opleiding kan je de voorbereiding en uitvoering van een eenvoudig schilder- en behangwerk realiseren, met aandacht voor een goede keuze
van materiaal en gereedschap. Vervolgens kan je nieuwe en reeds geschilderde ondergronden voorbehandelen, schilderen en afwerken. De werkvoorbereiding,
eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering komen telkens aan bod tijdens deze opdrachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die de basiskennis en basisvaardigheden van schilderen en behangen willen kennen en uitvoeren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze basisopleiding heb je de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject "Aannemer schilderwerken" te vervolledigen.
Klik op onderstaande link:
https://syntrawest.be/opleiding/bouw/aannemer-schilderwerken
Dit ondernemerschapstraject start van zodra er 10 deelnemers zijn.

PROGRAMMA
Basis werkvoorbereiding en schilder- en behangtechniek [13 SESSIES]
Inleiding en persoonlijke uitrusting
Bouwwerf (atelier): kennis en gebruik machines/gereedschap, onderhoud gereedschap
Technologie: ondergronden en materialenkennis
Kennis werktekeningen en -documenten
Praktijkopdrachten:
schilderen van een vlakke schilderdeur
schilderen en met vlies behandelen van wanden en plafonds
Werkvoorbereiding en manueel dekkend schilderwerk [22 SESSIES]
Inleiding en persoonlijke uitrusting
Technologie: controle ondergronden en kleurenleer
Kennis werktekeningen en -documenten: lastenboek
Praktijkopdrachten:
Manueel schilderen van (on)behandelende ondergronden
Aanbrengen van een renovatievlies
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Bedrijfsspecifieke activiteiten: administratie, leveringen en voorraad

Op het einde van iedere module wordt er een moduleproef afgenomen.

PRAKTISCH

Begindatum
24/01/2020
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Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be
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