DE KUNST VAN BEHANGEN
Behangen is een complexe taak en vergt veel vakkundigheid. Met deze opleiding achter de
hand zal jij bij de weinigen zijn die perfect weten hoe het moet!

OVERZICHT
Jouw toekomst staat centraal
Certificaat

LEER EN
BELEEF

Inhoud van de modules
Praktisch
Contact

Neem je liever een kijkje op
onze website? Klik HIER:

word
BEHANGER

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF:
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

www.crescendo-cvo.be

CRESCENDO CVO
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN
BELEEF

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL
In de opleiding Behanger leer je de basiscompetenties met betrekking tot het uitvoeren van
behangwerk. Je leert eenvoudige en complexe behangwerken uitvoeren. Eens je behangen
onder de knie hebt, kan je thuis aan de slag. Je zult verbaasd staan met wat er allemaal
behangen kan worden!
EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Of je nu een absolute beginner of
juist helemaal ervaren bent, we hebben voor jou de ideale module. Deze modules worden
gegeven door gedreven leerkrachten die jou alle kneepjes van het vak leren.

CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
¥¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je
het deelcertificaat van deze module.
¥¥ De opleiding leidt tot het certificaat van de beroepsopleiding Behanger.

BASIS SCHILDER- EN BEHANGWERK

Deze module wordt samen met de module Manueel dekkend Schilderwerk A aangeboden.
IN DE MODULE BASIS SCHILDER- EN BEHANGWERK LEER JE:
¥¥ eigen werkzaamheden plannen
¥¥ instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en kwaliteit uitvoeren
¥¥ ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
¥¥ basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
¥¥ basistechnieken van behangwerk uitvoeren
Voorkennis
¥¥ geen voorkennis vereist
¥¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

MANUEEL DEKKEND
SCHILDERWERK A
IN DE MODULE MANUEEL DEKKEND SCHILDERWERK A LEER JE:
¥¥ de basiscompetenties voor het uitvoeren van schilderwerk met een rol en borstel
¥¥ eigen werkzaamheden plannen
¥¥ instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en kwaliteit uitvoeren
Voorkennis
¥¥ geen voorkennis vereist
¥¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

BEHANGWERK

IN DE MODULE BEHANGWERK LEER JE:
¥¥ de basiscompetenties voor het uitvoeren van behangwerk van haaks op elkaar staande
verticale wanden met eenvoudig aan te brengen behangpapier
¥¥ eigen werkzaamheden plannen
¥¥ instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en kwaliteit uitvoeren
Voorkennis
¥¥ geen voorkennis vereist
¥¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

COMPLEX BEHANGWERK
IN DE MODULE COMPLEX BEHANGWERK LEER JE:
¥¥ de basiscompetenties voor het uitvoeren van complex behangwerk in ruimtes met
verschillende plafondhoogtes, niet haaks op elkaar staande wanden en specifieke
hindernissen
¥¥ werken met verschillende bekledingsmateriaal: behangpapier met patronen, kunststof
wandbekleding, glasvezelbehang
¥¥ eigen werkzaamheden plannen
¥¥ instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en kwaliteit uitvoeren
Voorkennis
Om deze module te volgen dien je het deelcertificaat Basis schilder- en behangwerk en
Behangwerk behaald te hebben. Indien je de basiscompetenties al beheerst, kan je dat
tijdens de eerste les door middel van een instapproef bewijzen.

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit drie modules die je afzonderlijk kan volgen.
Alle lessen gaan door op onze Campus Mechelen.

MODULE

LESTIJDEN

Basis schilder- en behangwerk + Manueel
dekkend schilderwerk A

80

Behangwerk

80

Complex behangwerk

120

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

Techniek

Schrijf je snel in!

Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

Campus
Mechelen

avondonderwijs
2-jarig
traject

4

modules

CONTACT
CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
015 41 30 45
info.mechelen@crescendo-cvo.be
¥¥ Plan HIER je route

LIEVER IETS ANDERS?

NEEM ZEKER EEN KIJKJE:
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NEDERLANDS

voor anderstaligen

Klik HIER voor meer informatie.
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VERKOOP &
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POLITIE

Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!

LEER EN
BELEEF

www.crescendo-cvo.be
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