DERDE GRAAD BSO
SCHILDERWERK EN DECORATIE

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van
jouw studieprofiel af tegenover
dit van de gekozen richting!
Dit kan op:
www.sint-michiel.be

Als de begrippen: uitvlakken van muren, schilderwerken, combineren van kleuren,
decoratieve technieken en behangen jou aanspreken, en je vindt het niet erg om
vaak op een ladder of stelling te werken, dan kan je zeker kiezen voor deze richting.
Wat staat je in de derde graad allemaal te wachten ?
De basisvaardigheden, zoals het uitvlakken van muren, aflijnen van figuren, worden nu
verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat je na deze twee studiejaren vlot bij een ervaren
schilder mee aan het werk kan en misschien lukt het je, na enkele jaren extra ervaring op
de arbeidsmarkt, om zelfstandig schilder te worden.
Datum opmaak: november 2016.

Je wordt hierin opgeleid door een combinatie van realisatietechnieken en praktijk, die zo
veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De theoretische kennis, die je in de
praktijklessen nodig hebt, wordt in het vak realisatietechnieken verder uitgediept, zeker op
het vlak van producten, ontleden van verschillende ondergronden, uitwerken van
samenhangende kleurenstudies die meestal gekoppeld zijn aan een eigen ontwerp waar
in de tekenlessen lichtschaduw - en materiaalstudies van gemaakt worden alsook een
gedetailleerde kostprijsberekening, onder begeleiding van de leerkrachten.
Een goeie product – en ondergrondkennis zijn zeer belangrijk om een grondige
kostprijsberekening te kunnen maken van jouw eigen project.
Tijdens de praktijklessen, gaan telkens enkele leerlingen mee met een praktijkleerkracht,
om in of buiten de school de aangeleerde kennis in de echte praktijk toe te passen.
Vanaf de derde graad ga je ook elk jaar twee weken op stage om kennis te maken met de
realiteit van het schildersvak, en eventueel op dagstage.
Via een geïntegreerde proef, waarin alle vakken zoveel mogelijk verwerkt worden, en
waarbij je ook kennis maakt met vloerbekleding, moet je op het einde van een zesde jaar
kunnen bewijzen dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om met vrucht af
te studeren.
Na het volgen van de derde graad heb je twee mogelijkheden :



ofwel ga je nog een stapje verder en volg je het zevende jaar decoratie en
restauratie; zo behaal je je diploma secundair onderwijs.
ofwel kies je om te werken bij een schilder, behanger of decorateur.

LESSENTABEL 5BSD-6BSD
Uren per week
Vakbenaming

5BSD

6BSD

Godsdienst

2

2

Frans

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Totaal algemene vakken

9

9

Realisaties schilderwerk en decoratie

9

9

Totaal technische vakken

9

9

Praktijk/stage realisaties schilderwerk en decoratie

16

16

Totaal praktische vakken

16

16

Totaal

34

34

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps
secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be
Datum opmaak: november 2016.

