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Schildersvakopleiding Assen is HET opleidingsbedrijf van en voor de 

bedrijfstak Schilderen en Onderhoud in de regio Groningen en Drenthe.  

Vakkundige schilders zijn altijd nodig, waar ook ter wereld! 
 

In Nederland staan bijna 8 miljoen woningen en ruim 1 miljoen andere bouwwerken zoals kantoren, 

musea, fabrieken, bruggen enzovoorts. Die moeten allemaal worden onderhouden.  

Daar zijn vakmensen voor nodig, zoals schilders. 

 

Bij Schildersvakopleiding Assen word je opgeleid tot schilder op MBO niveau 1, 2 , 3 of 4. 

 

Naast een goede opleiding als schilder ben je daarna zeker van een geweldige baan. Al tijdens je 

opleiding ga je geld verdienen en werk je mee aan prachtige onderhoudsprojecten. Bijvoorbeeld 

woningen en bedrijfsgebouwen, maar dat kan ook zomaar een monumentaal pand of een bekend 

gebouw zijn! In vastgoedonderhoud doe je werk dat ertoe doet! 

 

Interesse in de opleiding? 

Informatie opvragen kan telefonisch via 0592-266 066 of per e-mail: assen@schildersvakopleiding.nl 
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Onze opleidingen zijn allemaal zogenaamde BBL-trajecten; circa 20% van de opleiding 

bestaat uit schooldagen en 80% van de tijd ben je aan het werk bij jouw leerbedrijf.  

Schildersvakopleiding Assen zorgt dat je bij een geschikt leerbedrijf aan de slag kunt. 

Gedurende jouw opleiding ben je in dienst van Schildersvakopleiding Assen. Je ontvangt 

loon en bouwt vakantiedagen en pensioenrechten op. Voor het theoretische gedeelte 

van de opleiding alsmede de examens, werken wij samen met het Drenthe College. 

 

De opleiding tot schilder  

 

* Praktijkaanvullende scholing in onze Praktijk Leer-/Werkplaats (PLW), inclusief aanvullende 

cursussen afgestemd op het opleidingsniveau zoals Veilig werken met de Hoogwerker, Effectief 

Communiceren, Houtrotreparatie, Stukadoren, Oude technieken, Glas-in-lood alsmede een excursie. 

Welke opleiding? 

 

Niveau 1 (Entree): “Assistent Schilder” 

Duur: 1 jaar 

 

 

Niveau 2: “Aspirant Gezel Schilder” 

Duur: 2 jaar. 

 

Niveau 3: “Gezel Schilder” 

Duur: 1 jaar 

 

 

Niveau 4: “Meesterschilder” 

Duur: 1 jaar 

 

Open Dag in januari

Intakegesprekken in april

Voorschakeltraject in juni 

(selectieprocedure, bewust vóór de vakantie)

Start bij leerbedrijf, direct ná voorschakeltraject

Start theorie opleiding (Drenthe College) in september

Week 2 - 12: Winterscholingsperiode met praktijkaanvullende scholing*


