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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 

De beroepsopleiding Meubelstoffeerder hoort thuis in het studiegebied HOUT (HO). De opleiding is 
afgeleid van een beroepsprofiel (BP Meubelstoffeerder december 2002). 
De meubelstoffeerder is een geschoolde arbeider die instaat voor het bekleden van zitmeubels (bv. 
stoelen, zetels, bedden) met stof of leder. De meubelstoffeerder brengt veren, singels en vulling op de 
karkas aan. Hij lijmt, niet en schroeft onderdelen vast. Hij naait de open naden van de bekleding dicht. 
Hij zorgt voor de correcte afwerking volgens het gewenste model. Bij herstellingen verwijdert de 
meubelstoffeerder de oude bekleding, stof, vulsel en vervangt kapotte vering, snijdt nieuwe stof en 
maakt de stoffering vast. 
In het beroepsprofiel werden geen beroepsdrempels opgenomen. In het beroepsprofiel werd geen 
niveaubepaling opgenomen. 

1.1.2 Inhoud 

In de opleiding Meubelstoffeerder worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het 
stofferen van meubels. 
Na de opleiding kan de cursist: 
� eigen werkzaamheden plannen 
� instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� kussens voor het stofferen van meubels opvullen 
� eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren 
� stoffeerwerk uitvoeren 
� grijswerk uitvoeren 

1.1.3 Modules 

De opleiding Meubelstoffeerder bestaat uit 4 modules 
� Grijswerk 80 Lt 
� Initiatie stoffeerwerk 80 Lt 
� Kussens 40 Lt 
� Stoffeerwerk 160 Lt 
De totale opleiding omvat dus 360 Lt 
De modules “ Initiatie stoffeerwerk”,  “Grijswerk” en “Kussens” zijn instapvrije modules. 
De module“ Initiatie stoffeerwerk” is de instapvoorwaarde voor de module “Stoffeerwerk”.  
De module “Stoffeerwerk” is de instapvoorwaarde voor de zwevende module “Speciale 
stoffeertechnieken”. 

1.1.4 Niveau en soort vak 

De opleiding omvat het totaal van 360Lt: 
� 90 Lt TV 
� 270 Lt PV 
De opleiding wordt ingedeeld als BSO 3 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering* 

1 Binnenschrijnwerker BO HO 001 800 BSO3 

2 Buitenschrijnwerker BO HO 002 480 BSO3 

3 Daktimmerman BO HO 003 480 BSO3 
}   GB  

4 Interieurbouwer BO HO 004 800 BSO3  

5 Meubelmaker BO HO 005 860 BSO3  

6 Meubelstoffeerder BO HO 006 360 BSO3  

7 Plaatser parket BO HO 007 180 BSO2  

8 Restauratievakman 
meubelstofferen 

BO HO 008 880 BSO3  

* GB = gereglementeerde beroep 

1.3 Studieduur 

360 Lt waarvan  90 Lt TV en  270 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: MEUBELSTOFFEERDER: 360 Lt 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

Grijswerk M HO G024 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

hout 
praktijk hout 

Grijswerk M HO G024 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

schrijnwerkerij 
praktijk schrijnwerkerij 

Grijswerk M HO G024 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

meubelmakerij 
praktijk meubelmakerij 

Grijswerk M HO G024 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

leder 
praktijk leder 

Initiatie 
stoffeerwerk 

M HO G025 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

hout 
praktijk hout 

Initiatie 
stoffeerwerk 

M HO G025 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

schrijnwerkerij 
praktijk schrijnwerkerij 

Initiatie 
stoffeerwerk 

M HO G025 
20 Lt TV 
60 Lt PV 

meubelmakerij 
praktijk meubelmakerij 

Kussens M HO 026 
10 Lt TV 
30 Lt PV 

hout 
praktijk hout 

Kussens M HO 026 
10 Lt TV 
30 Lt PV 

meubelmakerij 
praktijk meubelmakerij 

Kussens M HO 026 
10 Lt TV 
30 Lt PV 

kleding 
praktijk kleding 

Kussens M HO 026 
30 Lt TV 
30 Lt PV 

leder 
praktijk leder 

Stoffeerwerk M HO G027 
40 Lt Tv 

120 Lt PV 
hout 
praktijk hout 

Stoffeerwerk M HO G027 
40 Lt Tv 

120 Lt PV 
meubelmakerij 
praktijk meubelmakerij 

Stoffeerwerk M HO G027 
40 Lt Tv 

120 Lt PV 
leder 
praktijk leder 

Stoffeerwerk M HO G027 
40 Lt Tv 

120 Lt PV 
kleding 
praktijk kleding 
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1.4.2 Leertraject 

 

9386

Initiatie 
stoffeerwerk

80

9387

Stoffeerwerk

160

9388

Grijswerk

80

9389

Kussens

40

MEUBELSTOF-

FEERDER
360 Lt   36413

Speciale 9390 

stoffeertechnieken

160

 

1.5 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Accuratesse 
Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 
nauwkeurig te voltooien 

SV02 

Creativiteit 
In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 
bedenken en uit te voeren 

SV07 

Flexibiliteit 
In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en 
procedures 

SV12 

Kwaliteitsbewustzijn  
In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV17 

Leergierigheid 
In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zin voor 
samenwerking 

In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken 

SV35 

Zin voor esthetiek 
Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Grijswerk (G024) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van grijswerk. 

2.1.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.1.3 Studieduur 

80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 

Module Grijswerk M HO G024 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� werktekeningen gebruiken 
� technische informatie gebruiken 
� een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden 

M HO G024 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan 
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M HO G024 BC 02 

Grijswerk uitvoeren 
� singels plaatsen 
� veringen plaatsen 
� een lijmspuitpistool voor het uitvoeren van grijswerk gebruiksklaar 

maken 
� een nietmachine voor het uitvoeren van grijswerk gebruiksklaar 

maken 
� vulmaterialen voor het uitvoeren van grijswerk aan elkaar lijmen 
� vulmaterialen voor het uitvoeren van grijswerk aanbrengen 
� grijswerk afwerken 

M HO G024 BC 03 
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2.2 Module Initiatie stoffeerwerk (G025) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig 
stoffeerwerk. Het werken met patronen zit ook in deze module. 

2.2.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.2.3 Studieduur 

80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 

Module Initiatie stoffeerwerk M HO G025 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� technische informatie gebruiken 

M HO G025 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan 
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M HO G025 BC 02 

Eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren 
� stof en leder voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk 

evalueren 
� patronen voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk uitpassen 

en uitmeten 
� een patronenplan voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk op 

stof en leder leggen 
� patronen voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk uittekenen 
� patronen voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk uitknippen 
� onderdelen voor het uitvoeren van eenvoudig stoffeerwerk tot zetel- 

en kussenhoezen stikken 
� onderdelen van een zitmeubel voor het uitvoeren van eenvoudig 

stoffeerwerk evalueren 
� onderdelen van een zitmeubel voor het uitvoeren van eenvoudig 

stoffeerwerk bekleden 
� onderdelen van een zitmeubel voor het uitvoeren van eenvoudig 

stoffeerwerk met een hoes bekleden 
� eenvoudig stoffeerwerk afwerken 
� eenvoudig gestoffeerde zitmeubels beschermen en opslaan 

M HO G025 BC 03 
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2.3 Module Kussens (026) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het opvullen van kussens voor het 
stofferen van meubels. 

2.3.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.3.3 Studieduur 

40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 

Module Kussens M HO 026 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� technische informatie gebruiken 
� een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden 

M HO 026 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan 
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M HO 026 BC 02 

Kussens voor het stofferen van meubels opvullen 
� kussens voor het stofferen van meubels opvullen 
� kussens voor het stofferen van meubels met een hoes bekleden 
� kussens voor het stofferen van meubels afwerken 
� kussens voor het stofferen van meubels beschermen en opslaan 

M HO 026 BC 03 
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2.4 Module Stoffeerwerk (G027) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van stoffeerwerk. 

2.4.2 Instapvereisten 

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Initiatie stoffeerwerk” 

2.4.3 Studieduur 

160 Lt waarvan 40 Lt TV en 120 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 

Module Stoffeerwerk M HO G027 

De cursist kan  
Eigen werkzaamheden plannen 
� een werkplek inrichten 
� een werkvolgorde uitvoeren 
� technische informatie gebruiken 
� een administratie van het eigen werk bijhouden 

M HO G027 BC 01 

Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 
welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� hygiënische voorschriften uitvoeren 
� afval en restproducten sorteren en opslaan 
� een werkomgeving ordelijk houden 
� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
� ergonomisch werken 
� het eigen werk evalueren 

M HO G027 BC 02 

Stoffeerwerk uitvoeren 
� oude bekledingsmaterialen voor het uitvoeren van stoffeerwerk 

verwijderen 
� grijswerk voor het uitvoeren van stoffeerwerk evalueren 
� onderdelen van een zitmeubel voor het uitvoeren van stoffeerwerk 

bekleden 
� onderdelen voor het uitvoeren van stoffeerwerk tot zetel- en 

kussenhoezen stikken 
� onderdelen van een zitmeubel voor het uitvoeren van stoffeerwerk 

met een hoes bekleden 
� plooien in het bekledingsmateriaal voor het uitvoeren van 

stoffeerwerk leggen 
� een niet- en lijmmachine voor het uitvoeren van stoffeerwerk 

gebruiksklaar maken 
� onderdelen tot een zitmeubel bij het stoffeerwerk monteren 
� kussens in een zitmeubel bij het stoffeerwerk plaatsen 
� een biesnaad, een koordfranje en een meubelkoord bij het 

stoffeerwerk bevestigen 
� sierspijkers bij het stoffeerwerk nagelen 
� poten, plinten en appliques in een zitmeubel bij het stoffeerwerk 

plaatsen 
� een onderdoek bij het stoffeerwerk plaatsen 
� stoffeerwerk afwerken 
� gestoffeerde zitmeubels beschermen en opslaan 

M HO G027 BC 03 

 


