
EVALUATIEFORMULIER

Beroep: Toelichting bij de beoordeling:

Jaar: kwam niet aan bod: de competentie kwam deze periode niet aan bod

Leerjongere: onvoldoende: de leerling beheerst deze competentie niet

Mentor: voldoende: de leerling beheerst deze competentie maar hij heeft nog begeleiding en aansturing nodig

Evaluatieperiode: goed: de leerling beheerst deze competentie

zeer goed: de leerling blinkt uit in deze competentie. Hij doet beter dan wat gevraagd wordt
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Schilder

Commentaar

De leerling werkt in alle omstandigheden veilig, hygiënisch en milieubewust.

De leerling werkt met zin voor precisie

1e jaar

Gedragscompetenties

De leerling kan zelfstandig en efficiënt een opgelegde taak uitvoeren.

De leerling voert opgelegde taken uit

De leerling houdt er een goed werktempo op na.

De leerling gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen correct

De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe
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De leerling gedraagt zich in alle omstandigheden als een volwaardig lid van het 

team.

De leerling werkt economisch

De leerling speelt in op wisselende werkomstandigheden

De leerling komt op tijd.

De leerling hanteert een correcte houding naar collega’s. 

De leerling neemt initiatief.

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

De leerling denkt na over zijn eigen handelen.

De leerling kan voldoende reflecteren over het eigen functioneren en kan 

omgaan met feedback.

De leerling is leergierig en luisterbereid.

De leerling komt op een respectvolle manier op voor zijn mening.

De leerling kan doorzetten.

De leerling staat open voor feedback.   

De leerling houdt zich aan gemaakte afspraken.
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Beroepsspecifieke competenties

Uitvoeren van de nodige opmeting en controle van de ruwbouw

De werkplek inrichten en onderhouden zodat er efficiënt en veilig kan 

gewerkt worden

Opmeten en optekenen van de nodige gegevens van de ruwbouw voor het 

schilderen van een lokaal

Controleren van de ondergronden en melden van gebreken i.v.m. 

loodrechtheid en haaks zijn van de muren, aansluiting wanden/plafonds, aard 

van de ondergrond, toestand van de ondergrond – (werken met 

carbuurmeter, vochtmeter, …)

Interpreteren van werktekeningen, bestek of de opmeting om zo de te 

gebeuren werkzaamheden en de werkvolgorde bepalen

Afleiden van de nodige gegevens van plan, bestek of werkomschrijving om 

op basis hiervan de benodigd materiaal te bepalen

Analyseren van de werkopdracht om de werkzaamheden te plannen rekening 

houdende met beschikbare tijd, plaats, machines en gereedschap

Gereedschap en materiaal op de geschikte plaats klaarzetten

Klaarzetten van ladders, stellingen of hijstoestellen (monteren, demonteren 

en correct gebruiken van ladders en stellingen)

Gereedschap controleren en onderhouden
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De werkplek onderhouden

Materiaal correct en op geschikte plaats stockeren

Afval en restproducten behandelen

Eventueel verwijderen van niet te schilderen oppervlakken, bvb deuren, …

Voorbereiden van de werken

Diverse ondergronden voorbereiden voor aanbrengen van verflagen of 

beschermingslagen

De werkplek afsluiten en beveiligen

Beschermen van meubilair en andere niet te schilderen oppervlakken

Elementaire toepassingen m.b.t. elektrische voorzieningen: stopcontacten en 

lichtschakelaars kunnen weghalen, terugplaatsen en vervangen. Weten waar 

de stroomvoorziening in een huis liggen

Afwrijven en schuren nieuwe oppervlaktes – aanbrengen indringlaag

Polijsten van muren tot een vlak ondervlak na het drogen van de indringlaag 

of plamuur

Reinigen en stofvrij maken van ondergrond

Afbijten, afbranden of afschuren van oude verf of vernis, afschrapen of 

afstomen bekleding

Herstellen van barsten en stoppen van gaten – plamuren
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Handtekening + Datum

Aanbrengen isolerende laag

Aanmaak van verf (vloeibaar en homogeen mengsel)

Verf of vernis aanbrengen

In functie van het dekvermogen van de eindlaag, de kleur van de grondlaag 

kiezen

Schuren tot glad oppervlak

Aanbrengen fixeermiddel, impregneermiddel of aanhechtingsmiddel

Verfkleuren kiezen en combineren

Decoratieve en specifieke schildertechnieken toepassen

Diverse spuitapparatuur instellen en hanteren

Reinigen van gereedschap met oplos- of verdunningsmiddelen bij het 

overgaan op een andere bewerking, een andere verfsoort of bij het 

beëindigen van de werkzaamheden

Egaal aanbrengen grondlaag

Egaal aanbrengen tussenlaag, het oppervlak schuren en aanbrengen van de 

afdeklaag

Schilderen van steenachtige materialen en pleisters met borstel, rol of 

spuitapparatuur
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