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1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen  

(SERV,oktober 2004) 

 

GRAFISCH ONTWERPER/ART DIRECTOR 

Beroepsprofiel  

(CEVORA, 2001) 

 

PUBLICITEITSSCHILDER 

DBSO-opleidingskaart  

(VLOR, 30 juni 2000) 

 

De publiciteitsschilder voert zelfstandig en in teamverband publicitaire schilderwerken uit. 

Hij werkt reclameboodschappen in tekst en beeld uit. Hij schildert op diverse ondergronden 

en brengt belettering aan. 

 

De opleiding Publiciteitsschilder bestaat uit 2 modules: 

 

Belettering 

Publiciteitsschilderwerk 
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt. 



2. MODULES 

 

Module Belettering 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 

 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen 

 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken 

 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen 

 economisch werken 

 afval en restproducten sorteren 

 ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met zin voor precisie werken 

 zin voor samenwerking tonen 

 doorzettingsvermogen tonen 

 in overleg werken 

 opgelegde taken uitvoeren 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen 

 meetinstrumenten gebruiken 

 technische tekening gebruiken 

eigen werkzaamheden organiseren  

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen  

belettering voorbereiden 

 belettering uitwerken 

 hardware voor belettering gebruiken 

 software voor belettering gebruiken 

 ontwerpen op zelfklevende folie plotten 

 ontwerpen uitsnijden 

belettering uitvoeren 

 ondergrond voorbereiden 

 letters en vormen uithalen 

 letters en vormen kleven 

 belettering afwerken 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 



Module Publiciteitsschilderwerk 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 

 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen 

 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken 

 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen 

 economisch werken 

 afval en restproducten sorteren  

 ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken 

 gereedschap gebruiken 

 gereedschap reinigen 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:  

 met zin voor precisie werken 

 zin voor samenwerking tonen 

 doorzettingsvermogen tonen 

 in overleg werken 

 opgelegde taken uitvoeren 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:  

 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen 

 meetinstrumenten gebruiken 

 technische tekening gebruiken 

eigen werkzaamheden organiseren  

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen  

publiciteitsschilderwerk voorbereiden 

 ondergrond evalueren 

 niet te beschilderen elementen beschermen 

 oppervlakken voorbereiden 

 kleurtonen samenstellen 

 verf aanmaken 

publiciteitsschilderwerk uitvoeren 

 machines voor publiciteitsschilderwerk gebruiken  

 oppervlakken aflijnen 

 illustraties aanbrengen 

 teksten aanbrengen 

 afwerklagen aanbrengen 

 machines voor publiciteitsschilderwerk reinigen 

 producten stockeren 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren 

 

 

 

 

 


