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Aanbod

Twee opleidingen:

1. schilder

2. schilder-decorateur

Zowel dag- als avondonderwijs mogelijk



Aanbod

Twee opleidingen:

1. schilder

2. schilder-decorateur

Alleen avondonderwijs mogelijk



Schilder

Je leert:

• Wanden, plafonds en vloeren behandelen

• Basistechnieken

• Speciale technieken zoals pistoolschilderen

Traject:

• Semi intensief: 2 dagen per week – 5 maanden

• Avond: 2 avonden per week – 1 jaar

Certificaat: Schilder



Schilder-decorateur

Avondtraject: vervolg op schilder

1 avond per week: 1 specialisatie duurt 1 jaar

• Behang (met certificaat)

• Plaatsen soepele vloerbekleding (met certificaat)

• Speciale schilderstechnieken

extra's (indien u certificaat behaald heeft):

• Houtimitatie

• Vergulden

• Marmerimitaties



Voorvereisten

Geen voorkennis nodig

Anderstalig? Niveau 1.2 behaald



Materiaal

• Verbruiksmateriaal is in de prijs inbegrepen

• Zelf te voorzien:

• Werkkledij (± € 100)

• Gereedschappen (€ 50)*

*Bij het begin van de opleiding krijg je een gedetailleerde lijst



Evaluatie

• Permanente evaluatie

• Oefeningen in de praktijk

• Je moet regelmatig aanwezig zijn

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat Schilder

• Certificaat Behanger

• Certificaat Plaatser soepele vloerbekleding

• Certificaat Schilder-decorateur (alles samen)
• Ook AAV? Diploma secundair onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/aanvullende-algemene-vorming


Toekomst

Gaan werken als:

• hulpschilder
• werknemer in een bedrijf als schilder of schilder-decorateur
• zelfstandig schilder (certificaat schilder-decorateur)

• volg de opleiding ondernemerschap



Uurrooster

• Zie website voor meest recente versie

• Ook prijzen staan in de uurrooster

• Start opleiding:

• Kijk de website nog eens na

• Je krijgt een mail 2 dagen voor eerste les van elke 
module

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/schilder-decorateur


Inschrijven

Via website

• Online inschrijven

Werkzoekende?

• Vraag vermindering inschrijvingsgeld aan bij VDAB

Tip!
Werknemer in privésector? Check de opleidingsincentives

http://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives


Vragen?
Bekijk eerst de veelgestelde vragen

Info over de kostprijs en uurrooster

• alle informatie staat in detail op de website

Info over de inhoud van de opleiding

• bekijk zeker ook de modulefiches op de website

Info over onze trajecten

• mail naar de trajectbegeleiding

Info over inschrijving of documenten

• bel 03 334 34 34 of mail: encora@so.antwerpen.be

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-schilder-decorateur
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/schilder-decorateur
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/schilder-decorateur
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/trajectbegeleiding
mailto:encora@so.antwerpen.be


www.encora.be


