Decoratie en restauratie schilderwerken - Specialisatiejaar
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de derde graad Schilderen en decoratie.

Profiel van de richting
Heb je een feeling voor kleuren en ben je creatief ingesteld?
Dan is de richting schilder-decorateur zeker iets voor jou. In deze richting leer je niet alleen technieken om het uitzicht van een
locatie te bepalen maar leer je ook in te spelen op het gevoel van de mensen die er moeten wonen, werken, feesten, spelen,
studeren, … kortom, leven. Kiezen voor schilder-decorateur is kiezen voor een beroep waar kennis, creativiteit en een open
geest van belang zijn. Gebruik die troeven om een kleurrijke toekomst tegemoet te gaan.
In deze doorgedreven specialisatie leer je al doende de finesses van de gespecialiseerde ambachtelijke technieken. Geduld,
het streven naar perfectie, graag werken met vormen en kleuren, nauwkeurigheid en precisie zijn belangrijke eigenschappen
om te slagen in je studies (en in je latere beroepsleven).
In dit specialisatiejaar ligt de focus op gespecialiseerde ambachtelijke technieken en restauratie van interieurs,
meubels en ornamenten. Op het programma staan onder andere marmerimitatie, vergulden, bronzeren, schetsen,
kleurstudie, verfsamenstelling en stijl- en designaccenten.

Stage
De leerlingen die het specialisatiejaar Decoratie en restauratie schilderwerken volgen, hebben 1 dag per week stage vanaf
september en een blokstage van twee weken voor de paasvakantie.

Mogelijke vervolgopleiding

Je kan starten aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het werk in de sector als schilderdecorateur. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

Like us on Facebook!
Volg jij onze afdeling Schilderen en Decoratie al op Facebook?

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Decoratie en restauratie schilderwerken is een
Chromebook nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!
Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

