DERDE JAAR DERDE GRAAD BSO
DECORATIE EN RESTAURATIE SCHILDERWERK

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

Hier kan je starten als je geslaagd bent in het tweede leerjaar van de derde graad
bso binnen hetzelfde studiegebied.
Niet onbelangrijk om te weten : na het volgen van het zevende jaar behaal je een diploma
secundair onderwijs. Als je later zelfstandig schilder wil worden, is het aangewezen om er
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de lessen bedrijfsbeheer in avondonderwijs bij te volgen. (leerlingen uit het zesde jaar
hebben dit normaal al gevolgd !)
Hier gaat er een nieuwe wereld open voor de schilder in opleiding: de wereld van
decoratie, restauratie, hout – en marmerimitaties. Via een nauwe samenhang tussen de
lessen realisatietechnieken en praktijk, leer je op een heel verfijnde manier sterk decoratief
denken en werken. De afwerkingsgraad ligt hier hoog want je bent je tenslotte aan het
specialiseren in het vak!
Het volgen van een zevende jaar is zeker een meerwaarde, en niet enkel om een diploma
te behalen. Je krijgt de kans om erg individueel je eigen weg binnen de mogelijkheden van
het decoreren en restaureren te volgen.
Ook hier leg je op het einde van het jaar een geïntegreerde proef af om te bewijzen dat je
echt goed weet waar jij in jouw project mee bezig bent geweest!
Praktische ervaring kan je opdoen tijdens de twee weken stage en tijdens de gespreide
dagstages.
Verdere mogelijkheden :
•
•
•

•

gaan werken in een schildersbedrijf.
verder studeren: de slaagkans is hier wel sterk afhankelijk van de inspanningen die
je wil leveren om nog eens een stap verder te gaan !
starten als zelfstandig schilder; toch een goeie raad : je zorgt beter voor enkele
jaren praktische ervaring bij een ervaren schilder, voor je zelf deze belangrijke
beslissing neemt !
lesgeven na een opleiding tot leraar.

LESSENTABEL 7BDR
Vakbenaming

Uren/week

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Totaal algemene vakken

12

Decoratie en restauratie schilderwerk

8

Totaal technische vakken

8

Praktijk/stage decoratie en restauratie schilderwerk

14

Totaal praktische vakken

14

Totaal

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
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