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1 Zwevende modules in het studiegebied Afwerking bouw
1.1

Korte beschrijving

1.1.1

Inhoud

Imitaties
De zwevende modules “Houtimitaties” en “Marmerimitaties” bouwen verder op “Initiatie
imitatieschilderwerk”. In de zwevende modules komen de basiscompetenties aan bod die specifiek zijn
voor bepaalde imitaties. Deze basiscompetenties zijn een uitbreiding, verdieping van de reeds
verworven basiscompetenties uit de module “Initiatie imitatieschilderwerk”. Deze basiscompetenties
vereisen specifieke kennis en vaardigheden.
Vergulden
De zwevende module “Vergulden” bouwt verder op de module “Speciale schilderstechnieken” en
vormt er een verdieping van.
Plaatsing ophangsystemen en raambekleding
In deze zwevende module komen de basiscompetenties voor die specifiek zijn voor het plaatsen van
ophangsystemen en raambekleding (gordijnen, lamellen, stores,...). Het bevestigen van accessoires,
haken steken en plooien vormen zit ook in deze module.

1.1.2





Modules

Houtimitaties 160 Lt
Marmerimitaties 160 Lt
Vergulden 80 Lt
Plaatsing ophangsystemen en raambekleding 40 Lt

1.1.3

Niveau

Alle modules worden ingedeeld als secundair volwassenenonderwijs.

1.2

Studiebekrachtiging

Elke zwevende module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

1.3

Modules en leertraject

1.3.1

Modules

Naam

Code

Lestijden

Houtimitaties

M BW 030

40 Lt TV en 120 Lt PV

Marmerimitaties

M BW 031

40 Lt TV en 120 Lt PV

Vergulden

M BW 032

20 Lt TV en 60 Lt PV

Plaatsing
ophangsystemen
en

M BW 029

30 Lt TV en 10 Lt PV

Vak
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
schilderen en decoratie
praktijk schilderen en decoratie
hout
praktijk hout
schilderen en decoratie
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praktijk schilderen en decoratie
etalage
praktijk etalage
woninginrichting
praktijk woninginrichting
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Leertraject

Imitaties/Vergulden

Pistoolschilderwerk
interieur

40

Speciale
schilderstechnieken

80

Initiatie
imitatieschilderwerk

80
160

9353
Houtimitaties

60

Basis
schilder- en
behangwerk

40

Decoratief
schilderwerk

80

9352
Marmerimitaties

60
Manueel 40
dekkend
schilderwerk A/B

Manueel
niet-dekkend
schilderwerk

9351
Vergulden

160

80

SCHILDERDECORATEUR
840 Lt 36104

80

Behangwerk

Complex
behangwerk

120

40
Losse
plaatsing soepele
vloerbekleding

Gelijmde en 120
gespannen
plaatsing soepele
vloerbekleding
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Plaatsing ophangsystemen en raambekleding
40

Plaatsing
ophangsystemen
en raambekleding

Bij administratieve groep 35976: 9330
Bij administratieve groep 36027: 9333
Bij administratieve groep 36065: 9337
Bij administratieve groep 36104: 9350

1.4

Sleutelvaardigheden

Imitaties/Vergulden
Sleutelvaardigheid
Doorzettingsvermogen
Resultaatgerichtheid
Verantwoordelijkheidszin
Zelfstandigheid
Zin voor esthetiek

Specificatie
in staat zijn om ondanks moeilijkheden, op een doel gericht
te blijven
in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een
vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming
Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en
beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties
ervan
in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht
gedurende lange tijd aan een taak te werken
bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen

Code
SV09
SV28
SV31
SV32
SV36

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding
Sleutelvaardigheid
Doorzettingsvermogen
Leergierigheid
Zin voor esthetiek

Specificatie
In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel
gericht te blijven
In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn
competentie te verbreden en te verdiepen
Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen
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2 Modules
2.1
2.1.1

Module Houtimitaties (030)
Situering

Deze zwevende module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van houtimitaties van
houtstructuren van groeivormen. De verschillende houtimitaties worden uitgevoerd met traditionele en
met moderne materialen en technieken op vlakke wanden en op bouwkundige elementen (zuilen,
balken, lijstwerk, …).

2.1.2

Instapvereisten

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:
 Initiatie imitatieschilderwerk

2.1.3

Studieduur

160 Lt waarvan 40 Lt TV en 120 Lt PV

2.1.4

Basiscompetenties

Module Houtimitaties
M BW 030
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
M BW 030 BC 01
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische en geschiedkundige informatie gebruiken
 werktekeningen schetsen
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn M BW 030 BC 02
en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
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Houtimitaties uitvoeren
M BW 030 BC 03
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 houtimitaties van houtstructuren van groeivormen schetsen
 houtimitaties van houtstructuren volgens zaagvlakken schetsen
 staal- en kleurkaarten voor houtimitaties gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor houtimitaties namaken
 producten voor houtimitaties aanmaken
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor houtimitaties aanbrengen
 houtimitaties van gebruikshoutsoorten uitvoeren
 houtimitaties van edelhoutsoorten uitvoeren
 houtimitaties op bouwkundige elementen uitvoeren
 trompe l’oeil op houtimitaties uitvoeren
 houtimitaties afwerken
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Module Marmerimitaties (031)
Situering

Deze zwevende module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van marmerimitaties. De
verschillende marmerimitaties worden uitgevoerd met traditionele en moderne materialen en
technieken op vlakke wanden en op bouwkundige elementen (zuilen, balken, lijstwerk, …).

2.2.2

Instapvereisten

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:
 Initiatie imitatieschilderwerk

2.2.3

Studieduur

160 Lt waarvan 40 Lt TV en 120 Lt PV

2.2.4

Basiscompetenties

Module Marmerimitaties
M BW 031
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
M BW 031 BC 01
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische en geschiedkundige informatie gebruiken
 werktekeningen schetsen
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn M BW 031 BC 02
en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
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 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 marmerimitaties schetsen
 staal- en kleurkaarten voor marmerimitaties gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor marmerimitaties
namaken
 producten voor marmerimitaties aanmaken
 grondlagen, tussenlagen en eindlagen voor marmerimitaties
aanbrengen
 imitaties van geaderd marmer uitvoeren
 imitaties van kettingmarmer uitvoeren
 imitaties van iriserende marmer uitvoeren
 imitaties van breukmarmer uitvoeren
 imitaties van serpentijnachtige marmer uitvoeren
 imitaties van gezaaide marmer uitvoeren
 imitaties van gevlekte marmer uitvoeren
 marmerimitaties op bouwkundige elementen uitvoeren
 trompe l’oeil op marmerimitaties uitvoeren
 marmerimitaties afwerken
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Module Vergulden (032)
Situering

Deze zwevende module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van het vergulden en andere
metaalimitaties, met traditionele en moderne materialen op diverse ondergronden. De
metaalimitatietechnieken worden toegepast in functie van het te restaureren of te decoreren
schilderwerk. Het plaatsen en herstellen van ornamenten zit ook in deze module.

2.3.2

Instapvereisten

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:
 Speciale schilderstechnieken

2.3.3

Studieduur

80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV

2.3.4

Basiscompetenties

Module Vergulden
M BW 032
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
M BW 032 BC 01
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische en geschiedkundige informatie gebruiken
 werktekeningen schetsen
 uitvoeringsplannen gebruiken
 werkopdrachten uitleggen
 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn M BW 032 BC 02
en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren
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Het vergulden uitvoeren
M BW 032 BC 03
 ladders en stellingen gebruiken
 een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
 staal- en kleurkaarten voor het vergulden gebruiken
 kleurtonen volgens staal- en kleurkaart voor het vergulden namaken
 producten voor het vergulden aanmaken
 lagen voor het vergulden aanbrengen
 een slagmetaal op mixtion op ambachtelijke wijze aanbrengen
 het verzilveren op ambachtelijke wijze uitvoeren
 bladgoud op mixtion op ambachtelijke wijze aanbrengen
 het polimentvergulden met bladgoud op ambachtelijke wijze
uitvoeren
 bladgouduitvoeringen op mixtion op ambachtelijke wijze aanvullen
 polimentverguldingen met bladgoud op ambachtelijke wijze aanvullen
 het vergulden afwerken
 metaalimitaties op ambachtelijke wijze aanbrengen
 eenvoudige ornamenten plaatsen
 eenvoudige herstellingen aan ornamenten uitvoeren
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Module Plaatsing ophangsystemen en raambekleding (029)
Situering van de module in de opleiding

Deze zwevende module omvat de basiscompetenties voor het plaatsen van ophangsystemen en
raambekleding (gordijnen, lamellen, stores,...). Het bevestigen van accessoires, het steken van haken
en het vormen van plooien zit ook in deze module.

2.4.2

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

2.4.3

Studieduur

40 Lt waarvan 30 Lt TV en 10 Lt PV

2.4.4

Basiscompetenties

Module Plaatsing ophangsystemen en raambekleding
De cursist kan
Eigen werkzaamheden plannen
 een werkplek inrichten
 een werkvolgorde uitvoeren
 technische informatie gebruiken
Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,
welzijn en kwaliteit uitvoeren
 hygiënische voorschriften uitvoeren
 afval en restproducten sorteren en opslaan
 een werkomgeving ordelijk houden
 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden
 veiligheidsmaatregelen uitvoeren
 ergonomisch werken
 het eigen werk evalueren
Plaatsing van ophangsystemen uitvoeren
 de afstand tot de wand en de hoogte ten opzichte van de
raamopening opmeten
 ophangsystemen op lengte brengen
 railhouders, ophangbeugels en steunen bevestigen
 ophangsystemen monteren
 embrassehaken en knoppen van ophangsystemen plaatsen
Plaatsing van raambekleding uitvoeren
 plooien van raambekleding vormen
 raambekleding ophangen
 fournituren van raambekleding plaatsen
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van …/…/… tot
wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van
studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de
regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw, Europese neventalen
richtgraad 1 en 2, huishoudhulp, ruwbouw en Slavische talen.
Brussel, …
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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