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Caparol Academy | Classic

Dit jaar hebben we ons Caparol Academy pakket een stukje uitgebreid! Behalve 

het reguliere aanbod dat u sinds 2015 van ons gewend bent, bieden we nu ook 

opleidingen op locatie en Toolbox Meetings aan. Uiteraard blijven ook de stan-

daard trainingen bestaan: komend seizoen staat ons team weer voor u klaar met 

interessante opleidingen op het gebied van verf, betonbescherming en kleur!

Op onze locatie in Nijkerk beschikken wij over een speciale opleidingsruimte, een 

compleet uitgeruste praktijkruimte én gratis parkeergelegenheid. Dit nieuwe sei-

zoen bieden wij binnen het reguliere Academy Classic programma vier verschil-

lende trainingen aan:

• Muurverven

• Decoratieve afwerkingen voor interieurs

• Kennis van kleur

• Vloeren & betonbescherming

Welke cursusdata nog beschikbaar zijn, vindt u op www.caparolacademy.nl. Op 

pagina 11 van deze gids vindt u tevens een handig overzicht van alle Caparol 

Academy Classic opleidingsdata. Aanmelden voor één of meer van onze Academy  

Classic trainingen? Ga naar onze website en meld u aan via het online aanmeld-

formulier. U ontvangt binnen 1 à 2 werkdagen een deelnamebevestiging van ons. 

Als certificering ontvangt u van ons het welbekende Academy Paspoort. Daarin 

vindt u alle opleidingen van dit seizoen. Bent u bij een training aanwezig, dan 

wordt die in het paspoort afgestempeld.

Opleidingslocatie:

Koperslager 2

3861 SJ  Nijkerk

033-247 50 00
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Muurverven

Ingeplande data

• dinsdag 27 november  09.00 - 13.00 uur

• dinsdag 11 december  09.00 - 13.00 uur

• dinsdag 15 januari  09.00 - 13.00 uur

• dinsdag 12 februari  09.00 - 13.00 uur

Een verflaag biedt verfraaiing en bescherming. Tenminste, áls u de keuze voor een muurverf goed afstemt op de onder-

grond en de eisen die aan de afwerking worden gesteld. Tijdens deze training leert u alles over de meest gebruikte soorten 

verf en hun eigen specifieke eigenschappen. 

 Voor 6 tot 20 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Architecten

• Medewerkers van de groothandel 

• Opdrachtgevers

Voor wie is deze 
opleiding bestemd?

• Ondergrond- en probleemherkenning

• Toepassingsgebieden

• Bouwfysica

• Voorstrijkmiddelen

• Overeenkomsten en verschillen tussen 

diverse soorten muurverf

Welke onderwerpen worden
tijdens deze opleiding behandeld?
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Decoratieve afwerkingen voor interieurs

Ingeplande data

• donderdag 29 november 09.00 - 15.00 uur

• woensdag 19 december 09.00 - 15.00 uur

• woensdag 23 januari  09.00 - 15.00 uur

• dinsdag 19 februari  09.00 - 15.00 uur

Vormgeving van woningen en interieurs vraagt naast designvaardigheden ook om creatieve ideeën en bijpassende pro-

ducten. Tijdens deze training leert u dan ook wat de mogelijkheden in producten en technieken zijn om iedere ruimte een 

stijlvolle metamorfose te laten ondergaan. 

 Voor 6 tot 12 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Praktijktraining Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Architecten

• Medewerkers van de groothandel 

Voor wie is deze 
opleiding bestemd?

• Uitleg over diverse decoratieve afwerkingen

• Technieken en gereedschappen

• Zelf aan de slag met een aantal rol-, kwast-  

en spaantechnieken zoals StuccoDecor di Perla  

en Calcino Romantico.

Welke onderwerpen worden
tijdens deze opleiding behandeld?
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Kennis van kleur

Ingeplande data

• woensdag 9 januari   09.00 - 15.00 uur

• donderdag 21 februari  09.00 - 15.00 uur

Het kiezen van de juiste kleur is een proces dat bestaat uit verschillende fasen. Zoeken naar inspiratie, een inventarisatie 

van de mogelijkheden op het gebied van kleurharmonieën en natuurlijk het visualiseren van uw ontwerp. Deze trainingen 

geeft u onder meer inzicht in het belang van kleurordening en kleursystematiek bij het kiezen van én communiceren over 

kleur.

 Voor 6 tot 10 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Medewerkers van de groothandel

• Ontwerpers

Voor wie is deze 
opleiding bestemd?

• Kleurbeleving

• Kleur en materiaal

• Kleur en ruimte

• Harmonieën en contrasten

• Kleurenonderzoek in Nederland

• Introductie kleurprogramma Spectrum

Welke onderwerpen worden
tijdens deze opleiding behandeld?
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Vloeren en betonbescherming

Ingeplande data

• woensdag 28 november 09.00 - 13.00 uur

• donderdag 13 december 09.00 - 13.00 uur

• dinsdag 29 januari  09.00 - 13.00 uur

• dinsdag 26 februari  09.00 - 13.00 uur

Vloeren, balkon, galerijen en andere betonnen constructies… ze moeten tegen een stootje kunnen. Professionele bescher-

ming is dan ook onmisbaar. Geen enkele vloer is zonder behandeling van een geschikte coating beschermd tegen de 

invloeden van buitenaf. Tijdens deze trainingen leert u daarom ook wanneer u welk product moet kiezen én hoe u ze vak-

kundig kunt toepassen. Want dát maakt het verschil! 

 Voor 6 tot 12 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Medewerkers van de groothandel 

Voor wie is deze 
opleiding bestemd?

• Ondergrondherkenning

• Reparatie en voorbehandeling

• Applicatiemethoden

• Verschillende coatingssystemen (o.a. impregne-

ring, rolcoating, gietcoating, 1- en 2K producten)

• Toepassingen

• Demonstratie systemen

Welke onderwerpen worden
tijdens deze opleiding behandeld?
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Caparol Academy | Toolbox Meetings

Werken met verf, het is een vak apart. Én een vak dat zich blijft ontwikkelen.  Het is 

dus van belang om de kennis binnen uw bedrijf up to date te houden. Met speciale 

trainingen brengt u het thema ‘werken met verf’ actief onder de aandacht bij uw me-

dewerkers en zorgt u dat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor 

veel bedrijven is het echter lastig om hier tijd voor vrij te maken. Klanten gaan im-

mers voor. Daar zijn we ons van bewust en daarom bieden wij nu de Caparol Academy 

Toolbox Meeting aan. Laagdrempelig, op eigen locatie en flexibel in te plannen. Een 

Toolbox Meeting duurt hooguit 30 minuten, dus met een minimale tijdsinzet houdt u 

de kennis van uw personeel toch op niveau! 

Interesse in een Toolbox Meeting?

Een Toolbox Meeting organiseren? Dat kan! Tijdens de vrijdagmiddagborrel, 

de lunch, een koffiepauze… Hiernaast vindt u een paar voorbeelden van 

onderwerpen voor zo’n Toolbox Meeting, maar andere thema’s behoren ook tot 

de mogelijkheden.

Bel voor meer informatie 033-247 50 00, mail naar academy@caparol.nl of 

vraag ernaar bij uw Caparol contactpersoon.
8  |
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Een paar voorbeelden van pakketten binnen het thema ‘Werken met verf’:

VEILIGHEID

Veiligheid staat altijd voorop. Helaas wordt dit weleens vergeten. Uit gemak, tijdsnood óf onwetendheid. Weet u 

wat de risico’s zijn bij het werken met epoxy’s en de vele soorten verf? En wat op lange termijn de effecten voor de 

gezondheid zijn als er verkeerd mee wordt gewerkt? Tijdens de Toolbox Meeting ‘veiligheid’ zet u het veilig werken 

met deze producten weer op scherp binnen uw team.

FIXEREN & VOORBEHANDELEN

U bepaalt een afwerking, maar hoe zit het met de ondergrondvoorbehandeling? In deze Toolbox Meeting leert u 

alles over de soorten ondergrond, de mate van zuiging en de beste voorstrijkmethode. In het ene geval werkt een 

indringende primer, voorstrijkmiddel of speciale hechtprimer het best, terwijl in het andere geval het reinigen en 

schuren van de ondergrond volstaat. Fixen en voorbehandelen? Doe het goed en u ziet het verschil!

GRONDKLEURSYSTEEM

We hebben er allemaal wel eens mee te maken: onderdelen die in een felle kleur rood, geel of oranje geschil-

derd moeten worden, maar een dekking die vervolgens te wensen overlaat. Tijdens deze Toolbox Meeting leert u 

daarom alles over het Caparol Grondkleursysteem. Met dit systeem wordt de kleur van de grondverf afgestemd op 

de kleur van de aflak. Zo zorgt u namelijk voor stralende kleuren en optimale dekking.

ONDERGRONDEN

Verklein kans op schade achteraf door de ondergrond op de juiste manier te inspecteren en te beoordelen en hier 

vervolgens de nodige maatregelen op te nemen. Om dat goed te kunnen doen, bieden we de Toolbox Meeting ‘On-

dergronden’ aan. Hierin komen o.a. vochtmetingen, het beoordelen van onderliggende verflagen en het opsporen 

van oorzaken van mogelijke verfschades aan bod. Veelvoorkomende zaken waar we uw team kort en krachtig, maar 

waardevol uitleg over geven.
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Caparol Academy | On tour

Grote schildersbedrijven, verfgroothandels…. Vanuit verschillende hoeken kregen wij 

de afgelopen jaren steeds vaker de vraag om volledige trainingen op locatie te organise-

ren. Daarom hebben we dit jaar een nieuw element aan onze Academy toegevoegd: de  

Caparol Academy On Tour. Dezelfde trainingen, maar op een met elkaar af te stem-

men locatie; bijvoorbeeld bij uw Caparol dealer. Geen onnodige reistijd, wél de trai-

ningen en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. 

10  |

Training op maat

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot een opleiding? Met een 

trainingsdag op maat speelt u perfect in op de wensen en het actuele 

kennisniveau van uw medewerkers. Dit kan bij ons in Nijkerk, bij een 

Caparol-groothandel bij u in de buurt of op een andere geschikte locatie. 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, we denken 

graag met u mee om een geschikte opleiding samen te stellen. Bel ons op 

033-247 50 00, mail naar academy@caparol.nl of vraag uw contactpersoon 

om meer informatie.

10  |
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Overzicht opleidingsdata Academy Classic

Voorwaarden

Voor elke opleiding geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Indien 

het minimum deelnemers niet wordt bereikt, kan een opleiding geannuleerd wor-

den. Dit zal uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan u worden 

doorgegeven. Caparol is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die een annule-

ring met zich meebrengt. Bent u zelf verhinderd? Afmelden kan tot uiterlijk 48 uur 

voor aanvang van de training. Geef uw afmelding telefonisch door via 033 – 247 

50 00 of per e-mail: academy@caparol.nl. Annuleert u niet op tijd, dan brengen wij 

bij uw afwezigheid € 50,- organisatiekosten in rekening.

De volledige algemene voorwaarden voor de Caparol Academy zijn terug te lezen 

op onze website, www.caparolacademy.nl of www.caparol.nl. 

* Wijzigingen voorbehouden. Bij grote belangstelling kan een extra trainingsdatum worden ingepland. 

De actuele beschikbare data zijn terug te vinden op www.caparolacademy.nl. 

  Geplande trainingsdata voor Academy Classic*

Muurverven dinsdag 27 november
09.00 - 13.00 uur

dinsdag 11 december
09.00 - 13.00 uur

dinsdag 15 januari
09.00 - 13.00 uur

dinsdag 12 februari
09.00 - 13.00 uur

Decoratieve afwerkingen
voor interieurs

donderdag 29 november
09.00 - 15.00 uur

woensdag 19 december
09.00 - 15.00 uur

woensdag 23 januari
09.00 - 15.00 uur

dinsdag 19 februari
09.00 - 15.00 uur

Kennis van kleur woensdag 9 januari
09.00 - 15.00 uur

donderdag 21 februari
09.00 - 15.00 uur

Vloeren en betonbescherming woensdag 28 november
09.00 - 13.00 uur

donderdag 13 december
09.00 - 13.00 uur

dinsdag 29 januari
09.00 - 13.00 uur

dinsdag 26 februari
09.00 - 13.00 uur



DAW NEDERLAND B.V. 
www.caparol.nl
info@caparol.nl

Caparol Academy 2018-2019
Kijk op www.caparol.nl of www.caparolacademy.nl voor meer informatie.

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/user/CaparolNL
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