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Lesbrief Masterclass Schilder  

De Skills Masterclasses zijn korte en bondige praktijkgerichte presentaties gegeven door 

gepassioneerde experts uit de beroepspraktijk. Het doel van de Masterclasses is om studenten te 

inspireren, motiveren en uit te dagen om binnen het beroep meer uit zichzelf te halen.  

Voor verschillende beroepen en opleidingsniveaus zijn er Materclasses ontwikkeld. De onderwerpen 

verschillen en vallen uiteen in o.a. Suiker blazen, 3D behang en een Permanent voor mannen.  

Alle onderwerpen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen, technieken en trends die actueel zijn 

in de beroepspraktijk. Daarnaast staat het tonen van vakmanschap en het ontwikkelen van je Skills 

centraal.  

De Masterclasses dienen als ondersteuning en verrijking op het lesprogramma en kunnen door 

docenten op het vmbo en mbo worden ingezet tijdens hun lessen. Elke Mastersclass gaat gepaard 

met een lesactiviteit die naar eigen inzicht kan worden ingezet. De Masterclasses zijn niet direct 

gerelateerd aan de Vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands, maar kunnen wel ter voorbereiding 

worden gebruikt.   

TITEL 3D behang 

OPLEIDING Schilder 

OPLEIDINGSNIVEAU ✓ Vmbo Bouw Wonen en Interieur 

✓ Gezel schilder niveau 3 

✓ Decoratie-en restauratieschilder niveau 4 

DUUR 1 les 

LEERDOEL ✓ Wanden inspecteren 

✓ Een loodlijn zetten 

✓ De wand inlijmen 

✓ 1ste baan langs loodlijn plakken 

✓ Behang stotend plakken 

✓ Overlengte verwijderen 

✓ 3D Vliesbehang afwerken met een muurverf  

BENODIGDHEDEN ✓ 3D Vliesbehang Erismann 

✓ Behangbenodigdheden 

✓ Schilders stoffer 

✓ Stopmes 

✓ Pluisvrije doek 

✓ Werkschoenen 

✓ Werkkleding 

✓ Werkhandschoenen  

ONDERWERP  
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ERVAREN & BELEVEN  

✓ Skills Masterclass video:  

Link naar video: https://youtu.be/dy33i4-mYHU 

 

LESACTIVITEIT Aansluitend op de Skills Masterclass Schilder kan de praktijkopdracht 

‘Behang aanbrengen’ als lesactiviteit worden ingezet. In de bijlage is de 

lesactiviteit stapsgewijs uitgewerkt.  

TIPS & INSPIRATIE ✓ https://youtu.be/r8NRGiOEGGU 

✓ https://youtu.be/TYyWL7V8X6M

 Erismann_GMK_Introfilm_2021_16zu9_SD.mp4 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdy33i4-mYHU&data=04%7C01%7Cniesten%40worldskillsnetherlands.nl%7Cb84f4663ca264438235708d9f2b93075%7C645b8b4bb83c46f486b1721e8a821bdc%7C0%7C0%7C637807699455985470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fIjcmJzgz6DLwqzqOfc2vWp6DP277AALZe%2BP2sLhEio%3D&reserved=0
https://youtu.be/r8NRGiOEGGU
https://youtu.be/TYyWL7V8X6M
https://youtu.be/TYyWL7V8X6M
https://erismannde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/michael_wolf_erismann_de/EfoUMnwYSBFCtqjn9XW4PHAB6er4OGvqPbRQUxZL1fJTQw?e=dBNDVp
https://erismannde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/michael_wolf_erismann_de/EfoUMnwYSBFCtqjn9XW4PHAB6er4OGvqPbRQUxZL1fJTQw?e=dBNDVp
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Bijlage 1: Stappenplan lesactiviteit 

 

1. Bekijk de Skills Masterclass Schilder; 

Instructeur geeft demonstratie, afdekken met stucloper of kleden. 

2. Zet de benodigde spullen klaar; 

Trapje, afdekmateriaal, breekmes, aanstrijkspaan, lijm met roller en kwast. 

3. Controleer de wand op oneffenheden; 

Kijk en voel of er geen losse delen of beschadigingen aanwezig zijn. 

4. Schuur, steek of schrap de oneffenheden weg; 

Gebruik bij het schuren een schuurblokje, een steekmes of schrapper. 

5. Meet de hoogte en breedte van het te beplakken deel op; 

Bereken de hoeveelheid lijm en het aantal banen die nodig zijn. 

6. Snij of knip de banen op de juiste lengte op de behangtafel; 

Neem 10 cm overlengte i.v.m. scheef lopen van plafond of vloer. 

7. Let op bij het pas maken van het behang; 

De bovenkanten altijd boven gebruiken. 

8. Zet een loodlijn op de wand ter breedte van de baan; 

1ste baan, gebruik een schietlood, waterpas of laser, teken af met potlood. 

9. Breng een lobbige laag lijm aan met kwast en roller; 

Besnijd de randen en vul dan in met de roller. Werk baan voor baan. 

10. Plak de eerste baan langs de loodlijn; 

Fixeer van binnen naar buiten en van boven naar beneden. 

11. Snij de boven-, zij- en onderkant pas; 

Houd de ronde kant van de strijkspaan naar de muur en het breekmes zo plat mogelijk. 

12. Verwijder de overtollige lijm en gooi het snij afval in de vuilbak; 

Verwijder de lijm met een schone vochtige/natte spons. 

13. Herhaal dit alles tot de wand gereed is; 

Breng de volgende banen stotend aan. Werk schoon en baan voor baan. 

14. Ruim de gereedschappen en materialen op; 

Zet alles op de juiste plek terug. 

15. Werkplek schoon opleveren; 

Stoffer blik en afvalbak. 


