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Schilder
Schilder zijn is een stoer beroep. Jij zorgt ervoor dat constructies en gebouwen mooi en strak in de verf zitten. Als
schilder voorzie je veel dingen om ons heen van een verfsysteem. Deuren, kozijnen, gevels, binnenmuren, noem
maar op. Het werk van een schilder is heel afwisselend. Je werkt op verschillende plaatsen, binnen en buiten en
soms werk je samen met collega's. Je doet voorbereidend werk, eenvoudig behang- en glaszetwerk en je kunt
omgaan met steigers, gereedschappen en apparatuur. Schilderwerk is niet alleen mooi, het beschermt materialen
tegen gebruiksporen. Daardoor gaan gebouwen langer mee. Als schilder weet je alles van de ondergronden en
materialen waarmee je werkt. Ook krijg je met klanten te maken. Goed omgaan met je opdrachtgever is heel
belangrijk.
Tijdens de opleiding Schilder werk je bij een aannemersbedrijf. Dit kan een bedrijf zijn waar je een arbeidscontract
hebt maar je kunt ook gebruikmaken van de unieke samenwerking die het Horizon College heeft met
opleidingsbedrijven. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Schilder!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• schilderwerk voorbereiden
• ondergronden voorbereiden
• verfsystemen aanbrengen
• beglazingssystemen plaatsen
• wandkleding aanbrengen
• opruimwerkzaamheden uitvoeren
• schilderwerk opleveren
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 600,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor je opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10 of OSX) geadviseerd.
Zie ook de specificatie op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: je loopt 3 dagen per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor 3 – 4 dagen per week en je gaat 1 dag per week naar school.
De schildersopleiding heeft een dependance in Zaandam
Vooropleiding
• vmbo
• Entree, niveau 1
Vervolgopleiding
Gezel Schilder
Crebo: 25589

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
BOL is alleen bij hoge uitzondering via ESPEQ. Opleidingsbedrijven mogelijk.
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met ESPEQ.



Informatie en vragen
Meneer J. de Vries
j.b.devries@horizoncollege.nl
06-14 37 49 49

