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#BOUW

AANNEMER SCHILDERWERKEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 895,40 incl. BTW

CREATIEF IN STIJL EN KLEUR!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Ben je creatief? Alert en sociaal? Hou je van kleuren en kan je probleemoplossend denken?
In het beroep van schilder zijn deze competenties zeker toepasbaar! Schilderen, behangen, sierlijsten plaatsen en buitenschilderwerk uitvoeren, zorgen voor een grote
diversiteit binnen je takenpakket. Eigen creaties uitwerken op maat van de klant zorgt bijkomend voor de nodige uitdaging. Gewoonweg: de klant gelukkig maken. Dit
is toch de doelstelling waar we allen naar streven?
Wat leer je gedurende de opleiding? Je start met een theoretische basiskennis over de verschillende soorten ondergronden en het gebruik van de diverse grondstoﬀen,
materialen, gereedschappen en handmachines. Je leert een plan lezen en een ruimte opmeten. Hierna ga je de verschillende ondergronden voorbereiden en afwerken.
Hierbij zijn een goede werkvolgorde en het opmaken van een materialenstaat en bestelbon essentieel. Vervolgens ga je de voorbehandelde ondergronden verder
behandelen en afwerken: schilderen van deuren en wanden & plafonds, behangen met vliesbehang en sierlijsten aanbrengen. Tot slot ga je ook buitenschilderwerk
uitvoeren. Dit betekent dat je de ondergrondproblemen van buitengevels en buitenschilderwerk leert kennen en de diverse behandelingswijzen kan toepassen.
In het tweede jaar start je met kleurenleer en kleuradvies. Doelstelling is om in een woning een kleuradvies te presenteren. De toepassing van kleuren in het interieur
zijn hier van cruciaal belang. Tot slot leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve
formatiliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van schilder willen uitoefenen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Personen met voorkennis van de modules:
Basistechnieken schilderwerk
Ondergrondvoorbereiding
Manueel dekkend schilderwerk
Buitenschilderwerk
kunnen vrijgesteld worden op basis van een kwalificatiebewijs (diploma/getuigschrift - erkend door Syntra Vlaanderen) of op basis van aantoonbare ervaring.
Contacteer een campusmedewerker voor meer informatie.

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.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 4

#110944

Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
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PROGRAMMA
De opleiding Aannemer schilderwerken kan in campus Brugge en campus Roeselare gevolgd worden.
1ste JAAR
Basistechnieken schilderwerk [10 SESSIES]
Gereedschap en handmachines
Milieu en veiligheid
Technologie
Ondergrond
Materiaalkennis
Samenstelling uitvoeringsgegevens:
Planlezen
Opmeting
Materiaalstaat en bestelbon
Voorraad en levering

Ondergrondvoorbereiding [13 SESSIES]
Werkvoorbereiding
Ondergrondvoorbereiding:
Voorbereiding ondergrond
Opdrachten: schilderdeuren, wanden en plafonds uit gipskarton en rennovatieopdrachten

Manueel dekkend schilderwerk [10 SESSIES]
Gebruiksklaar maken van verven
Schilderen: schilderdeuren, wanden en plafonds uit gipskarton, wanden met vliesbehang
Sierlijsten aanbrengen
Behangen met vliesbehang/renovatievlies
Afwerking en beëindigen van de werken

Werken op hoogte - gebruik van stellingen en steigers [1 SESSIE]
Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]
2e JAAR
Buitenschilderwerk [13 SESSIES]
Technologie: ondergronden en materiaalkennis buitenafwerking
Praktijkopdrachten:
Buitenschrijnwerkelementen (her)schilderen of afwerken met (semi)transparante afwerkingslagen
Buitengevels (her)schilderen
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Kleurenleer en kleuradvies [10 SESSIES]
Kleurenleer
Kleurgebruik in het interieur
kleuradvies

Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw [9 SESSIES]
Toekomstvisie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en marketing
Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
Wetgeving en administratieve formaliteiten
Overheidsopdrachten

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]

Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

PRAKTISCH
2.5 jaar vanaf dinsdag 27/09/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 27/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschri van 'Eindafwerkingsactiviteiten - aannemer schilderwerken '. Dit getuigschri is erkend door de
Vlaamse Gemeenschap.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Roeselare vanaf woensdag 28/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8800 Roeselare
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschri van 'Eindafwerkingsactiviteiten - aannemer schilderwerken '. Dit getuigschri is erkend door de
Vlaamse Gemeenschap.
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DOCENT
Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je echter in het bijspijkeren van je vakkennis en ondernemerschapszin.
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