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SCHILDER - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1107,15 incl. BTW

WONINGEN EN BOUWWERKEN BESCHERMEN EN VERFRAAIEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze 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 behandelingswijzes kan toepassen.
Wist je dat een goede ondergrond de kwaliteit van je creatie bepaalt?

Omschrijving
Ben je creatief? Werk je graag met je handen en hou je van kleuren? Wil je in een korte tijd een beroep aanleren en leer je graag vanuit de praktijk? Dan is deze
dagopleiding - met een mix van theorie en praktijk - echt jouw ding.
Tijdens een stage krijg je bovendien de kans om aan de slag te gaan in het beroep waarvoor je kiest.
Naast praktijkkennis willen we ook je ondernemingszin aanscherpen. Werkgevers zijn immers op zoek naar ondernemende medewerkers. Initiatief, durf, creativiteit en
zelfsturing zijn hierbij cruciaal! Een ondernemende medewerker hee ook het doorzettingsvermogen en de verantwoordelijkheidszin om ideeën in daden om te zetten.
Deze ondernemingszin helpt je om als medewerker een reële bijdrage te leveren bij je toekomstige werkgever en om de kansen te grijpen die zich aanbieden.
En als je toch zelfstandig wil starten? Dan is de stap van ondernemingszin naar ondernemerschap bij Syntra West ook zo gezet.
Je hebt dus alles in de hand voor een vliegende start op de arbeidsmarkt!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die schilder willen worden.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in de loop van het cursusjaar waarin de opleiding van start gaat.

Bijkomende info
Behoud van het groeipakket
Jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de voorwaarden voor het
behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag). Informeer naar de voorwaarden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Je zorgt voor niet loshangende kledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, nitrilhandschoenen en een stofmasker P2.
Competentiegericht opleiden
Word straks een krak in je vak met de juiste attitude! Wij helpen je in het bijspijkeren van je vakkennis en je ondernemerschapszin. Samen maken we van jou een
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succesvolle ondernemer of de gedroomde medewerker.
HOE?
Zowel jij zelf als je docent en je stagementor maken doorheen het jaar een online inschatting over jouw bruikbare vakkennis en gedrag. Hoe goed scoor jij als
toekomstig ondernemer/medewerker? Met onze ondersteuning stel jij een echt competentiedossier op, met aandacht voor jouw talenten en werkpunten.
WAAROM?
Op die manier krijg jij een beter beeld over jezelf. Wij op onze beurt kunnen beter inspelen op jouw noden en je ontwikkeling beter ondersteunen. Daarnaast heb je,
dankzij deze aanpak, meteen een profiel op zak dat je misschien wel kunt gebruiken tijdens je eerste sollicitatiegesprek.
Stage
Gedurende het cursusjaar loop je stage bij een stagebedrijf. De stage is verplicht, onbezoldigd en maakt deel uit van de opleiding. Je gaat zelf op zoek naar een
stageplaats.
Examens
De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar.

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

PROGRAMMA
Basistechnieken schilderwerk
Gereedschap en handmachines
Milieu en veiligheid
Technologie
Samenstelling uitvoeringsgegevens:
Planlezen
Opmeting
Materiaalstaat en bestelbon
Voorraad en levering
Ondergrondvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Ondergrondvoorbereiding:
Voorbereiding ondergrond: schilderdeuren, wanden en plafonds uit gipskarton en renovatieopdrachten
Manueel dekkend schilderwerk
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
Buitenschilderwerk
Technologie: ondergronden en materiaalkennis buitenafwerking
Praktijkopdrachten:
Buitenschrijnwerkelementen (her)schilderen of afwerken met (semi-)transparante afwerkingslagen
Buitengevels (her)schilderen
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Werken op hoogte - gebruik van steigers
Asbest - eenvoudige handelingen

PRAKTISCH
0.5 jaar vanaf maandag 26/09/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 26/09/2022

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 Schilder - uitstroom KMO medewerker . Dit getuigschri

is erkend door de Vlaamse

Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Handboeken, syllabi en kopies zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Bijkomend materiaal - zoals persoonlijk basisgereedschap - is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de
materialen die je kan aanschaffen bij de groothandel.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.
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