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Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan ouders en 
leerlingen, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden 
aangeboden. 

In deze cursuswijzer lees je 
informatie over:
• de cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt er van je 

gevraagd

assistent schilder

Cursus wijzer:

Deze cursus duurt een jaar en je leert er te helpen bij het schilderen 
van bijvoorbeeld een woning. 
• Tijdens de cursus loop je stage bij een schildersbedrijf. Deze stage 

moet met succes worden afgerond. 
• Tijdens de cursus wordt je beoordeelt door je leermeester bij het 

leerbedrijf.

Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn 
verbonden die in rekening worden gebracht bij 
ouders/verzorgers. De vakdocent kan u hierover 
informeren.



Wat doet een assistent schilder ?
· Je zet alle schilderspullen klaar.
· Je schuurt de ondergrond.
· Je plakt het glas in de ramen af.
· Je schildert de ramen en kozijnen van een huis.
· Je behangt muren.
· Je saust plafonds.
· Je helpt bij het glas zetten.
· Aan het eind van de klus ruim je alles weer op..

Competenties
Vakspecifieke competenties bij deze cursus
• Het kunnen voorbereiden van het schilderwerk.
• Juist kunnen hanteren van de schildersgereedschappen.
• Kunnen herkennen van de meest gebruikte verfsoorten.
• Werken met de juiste schildertechniek.
• Kennis van gereedschappen en materialen.
• Kennen van de juiste begrippen en vaktermen.
• Veilig en doelmatig kunnen werken en inrichten van de 

werkplek.

Vakkenpakket
Welke praktijkvakken krijg je?
Naast schilderen in de praktijk krijg je: de basis schildertheorie, SWB met 
als vervolg een VCA-opleiding

Wat moet je verder elke week doen?
Naast de praktijk krijg je avo. De avo-lessen gaan over: rekenen, taal, 
verkeer, burgerschap en gymnastiek.

Belangrijk bij deze cursus
Deze cursus duurt een jaar en je wordt opgeleid tot schilder. 

Tijdens de cursus loop je stage. Deze stage moet met succes worden 
afgerond.  

Tijdens de cursus wordt je door je leermeester bij het stagebedrijf 
beoordeeld op de vakspecifieke competenties. Deze beoordeling komt 
vanuit het leerwerktraject van het Boristraject.  Wanneer je met een 
voldoende wordt beoordeelt ontvang je een erkend certificaat.


