
Schilder decorateur: vakman en estheet! 
 

In de afdeling schilder- en decoratietechnieken streven we niet alleen 
naar een degelijke technische en praktische opleiding, maar ook naar een 
esthetische en algemene vorming. 
 

In de 2de graad worden de basistechnieken van het schilderen 
aangeleerd, het leren omgaan met het juiste gereedschap en de juiste 
grondstoffen. Aan de hand van elementaire oefeningen zoals de 
behandeling van de ondergrond en het opbrengen en verdelen van de 
verf, geraken de leerlingen vertrouwd met de beginselen van het vak. 
Decoratieve werken worden door de leerlingen zelf ontworpen. Vorm, 
compositie en kleur spelen daarin een grote rol. 
 

In de 3de graad besteden we veel aandacht aan het uitvoeren van binnen- 
en buitenschilderwerk en het bekleden van muren en vloeren. Alle 
vaardigheden worden ondersteund door technische vakken die kennis en 
inzicht bijbrengen in de conventionele en moderne werkmethoden. 
Daarbij leert de leerling rekening houden met de ondergrond, de ruimte, 
de atmosferische omstandigheden, de werktijd en de kostprijs. Op 
esthetisch vlak wordt vooral de klemtoon gelegd op de studie van het 
interieur: kleurenleer, stijlleer, vormleer en waarnemingstekenen 
ontwikkelen bij de leerlingen schoonheidsgevoel en een artistiek inzicht. 
 

In het 7de specialisatiejaar “decoratie en restauratie schilderwerk” 
worden de leerlingen ingewijd in de geheimen van de klassieke 
schildertechnieken. Marmer- en houtimitaties, sabloneren, 
polychromeren, bronzen, vergulden en mouleren : onze leerlingen 
proberen deze vaardigheden in de vingers te krijgen. Vooral de studie 
van het klassieke interieur krijgt nu de aandacht. Alle facetten ervan 
worden behandeld: stijl, kleurenharmonie, plantekenen, 
perspectieftekenen, ornament-studie en materialenstudie. Om de 
leerlingen meer vertrouwd te maken met het bedrijfsleven worden 
regelmatig buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Zo nodigen we 
schildersbedrijven en schilders-verenigingen uit om onze afdeling te 
bezoeken en met ons van gedachten te wisselen. Naast de stage in 
schildersbedrijven trekken we ook gerenommeerde decorateurs aan om 
hun metier over te brengen op de leerlingen. Regelmatig nemen we deel 
aan studiedagen of nodigen we firma’s uit om hun nieuwste producten de 
demonstreren. Daarenboven zorgt het aanbod aan algemene vakken 
ervoor dat de leerlingen van het specialisatiejaar ook het diploma 
secundair onderwijs kunnen verwerven.

 

Schilderen-decoratie 



7	  decoratie	   en	   restauratieschilderwerk	  bouwt	  o.a.	   verder	   op	  de	  afdeling	  
schilder	   –	   en	   decoratiewerken.	   De	   leerlingen	   krijgen	   naast	   de	   verder	  
gaande	   training	   in	   decoratie	   en	   schilderen	   ook	   een	   opleiding	   in	   speciale	  
imitatie-‐technieken	   (marmer,	   hout,	   …)	   en	   decoratieve	   technieken.	   Een	  
klassiek	  interieur	  kent	  voor	  hen	  geen	  geheimen	  meer,	  maar	  ook	  moderne	  
afwerkingstechnieken	  staan	  op	  het	  programma. 
Na	   dit	   7de	   jaar	   behalen	   de	   leerlingen	   het	   diploma	   secundair	   onderwijs,	  
wat	  hen	  ook	  toelaat	  om	  de	  overstap	  naar	  hoger	  onderwijs	  (bvb.	  bachelor	  
interieurvormgeving)	   te	   overwegen.	   Maar	   uiteraard	   zijn	   ze	   vooral	   een	  
gegeerde	  werknemer	  in	  de	  schildersbedrijven. 


