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1 Zwevende modules en uitbreidingsmodules in het studiegebied 
meubelmakerij 

1.1 Korte beschrijving zwevende modules stoffeerwerk 

1.1.1 Inhoud 

 
Stoffeerwerk 
In deze zwevende modules komen de basiscompetenties voor die specifiek zijn voor het uitvoeren van 
eenvoudig stoffeerwerk en voor het stofferen en herstofferen op maat. Speciale stoffeertechnieken 
(o.a. capitonneren, buttonneren, bomberen, garnieren, …) komen ook aan bod. 
 

1.1.2 Modules 

 
Stoffeerwerk 
 Initiatie stoffeerwerk 80 Lt 
 Speciale stoffeertechnieken 160 Lt 
 Specifiek stoffeerwerk 80 Lt 

1.1.3 Niveau 

Alle modules worden ingedeeld als secundair volwassenenonderwijs. 

1.2 Korte beschrijving uitbreidingsmodules restauratietechnieken 

1.2.1 Inhoud 

 
Restauratietechnieken 
In deze uitbreidingsmodules leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken 
toepassen op een massief meubel en op een fineermeubel. Zowel de meer traditionele als de 
moderne technieken komen hier aan bod.. 
 

1.2.2 Modules 

 
Restauratietechnieken 
 Restauratietechnieken massief meubel 120 Lt 
 Restauratietechnieken fineer meubel 140 Lt 

1.2.3 Niveau 

Alle uitbreidingsmodules worden ingedeeld als secundair volwassenenonderwijs. 
 
 

1.3 Studiebekrachtiging 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
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1.4 Leertraject 

 
Stoffeerwerk 
 

Restauratie en 

herstoffering van 

losse kussens 9360

160

Restauratie 

karkassen  9356

80

9357

Grijswerk

80

9354

Initiatie stoffeerwerk

80

9355

Stoffeerwerk

160

Speciale 9358 

stoffeertechnieken

160

Restauratie en 

herstoffering van 

vaste delen 9359

160

RESTAURATIEVAKMAN 

MEUBELSTOFFEREN

880 Lt   36215

9361

Specifiek 

stoffeerwerk

80

 
 
 

9386

Initiatie 

stoffeerwerk

80

9387

Stoffeerwerk

160

9388

Grijswerk

80

9389

Kussens

40

MEUBELSTOF-

FEERDER

360 Lt   36413

Speciale 9390 

stoffeertechnieken

160

9391

Initiatie 

stoffeerwerk

80
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1.5 Sleutelvaardigheden 

 
Stoffeerwerk 
 

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 
competentie te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van 
gedefinieerde kwaliteitsstandaarden 

SV28 

Zelfstandigheid 
In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

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

SV36 
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2 Modules 

2.1 Module Initiatie stoffeerwerk (025) 

2.1.1 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. 

2.1.2 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  

2.1.4 Basiscompetenties 

Module Initiatie stoffeerwerk M HO 025 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 technische informatie gebruiken 

M HO 025 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 025 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 025 BC 03 
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2.2 Module Speciale stoffeertechnieken (032) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

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

2.2.2 Instapvereisten 

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module: 
 Stoffeerwerk 

2.2.3 Studieduur 

160 Lt  

2.2.4 Basiscompetenties 

 

Module Speciale stoffeertechnieken M HO 032 

De cursist kan  

Eigen werkzaamheden plannen 
 een werkplek inrichten 
 een werkvolgorde uitvoeren 
 een uitvoeringstekening gebruiken 
 technische informatie gebruiken 
 een administratie van het eigen werk bijhouden 

M HO 032 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 032 BC 02 

Speciale stoffeertechnieken uitvoeren 
 een capitonneermachine gebruiksklaar maken 
 een buttonneermachine gebruiksklaar maken 
 de techniek capitonneren bij stoffeerwerk uitvoeren 
 de techniek buttonneren bij stoffeerwerk uitvoeren 
 plooien bij het capitonneren leggen 
 plooien bij het buttonneren leggen 
 de techniek bomberen bij stoffeerwerk uitvoeren 
 de techniek garnieren bij stoffeerwerk uitvoeren 
 het speciaal stoffeerwerk afwerken 
 het speciaal stoffeerwerk beschermen en opslaan 

M HO 032 BC 03 
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2.3 Module Specifiek stoffeerwerk (037) 

2.3.1 Situering van de module binnen de opleiding 

Deze zwevende module bevat de basiscompetenties voor het uitvoeren van specifiek stoffeerwerk Het 
stofferen en herstofferen van specifieke meubels en het stofferen en herstofferen op maat, komen in 
deze module aan bod. 

2.3.2 Instapvereisten 

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de opleiding: 
 RESTAURATIEVAKMAN MEUBELSTOFFEREN 

2.3.3 Studieduur 

80 Lt  

2.3.4 Basiscompetenties 

Module Specifiek stoffeerwerk M HO 037 

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 037 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 037 BC 02 

Specifiek stoffeerwerk uitvoeren 
 stoffeerwerk en herstoffeerwerk voorbereiden 
 stoffeerwerk of herstoffeerwerk van specifieke meubels uitvoeren 
 stoffeerwerk of herstoffeerwerk op maat uitvoeren 
 specifiek stoffeerwerk afwerken 
 specifiek stoffeerwerk beschermen en opslaan 

M HO 037 BC 03 

 

2.4 Module Restauratietechnieken massief meubel (UM HO 060) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op 
een massief meubel. Zowel de meer traditionele als de moderne technieken komen hier aan bod. De 
cursist zal in deze module een restauratieproject toevertrouwd krijgen. Bij het uitvoeren van de 
restauratieopdrachten, conservatieopdrachten en afwerkingsopdrachten die verbonden zijn aan dit 
project zal de cursist een hoge mate van zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de 
eigen werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij 
restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen 
situeren en een authentiek meubel van een kopie en een mariage onderscheiden. 
 
Deze module bouwt verder op de basiscompetenties die aangeleerd werden in de opleiding 
meubelmaker. De cursist zal deze basiscompetenties verder aanwenden binnen de context van het 
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restaureren van massieve meubels. De basiscompetenties van de module ‘Restauratietechnieken 
massief meubel’ werden ontwikkeld in samenwerking met het Opleidingscentrum Hout (OCH). 

2.4.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Meubelmaker of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.4.3 Studieduur 

120 Lt 

2.4.4 Basiscompetenties 

Module Restauratietechnieken massief meubel Code  

De cursist kan  

een materiaalstaat opmaken. HO 005 BC 001 

een raming van de prestaties en materialen maken. HO 005 BC 002 

problemen signaleren. HO 005 BC 003 

specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de 
beroepsactiviteiten toepassen. 

HO 005 BC 004 

materialen en producten op een economische en ecologische 
verantwoorde manier gebruiken. 

HO 005 BC 005 

houten meubelelementen vergaren. HO 005 BC 006 

opmeten. HO 005 BC 007 

schetsen. HO 005 BC 008 

werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 005 BC 009 

materialen selecteren. HO 005 BC 010 

producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 005 BC 011 

voorbereidende werkzaamheden in het kader van een 
restauratieopdracht uitvoeren. 

HO 005 BC 012 

een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 005 BC 013 

een authentiek meubel van een mariage onderscheiden. HO 005 BC 014 

een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 005 BC 015 

het transport voorbereiden. HO 005 BC 016 

oordeelkundig stapelen. HO 005 BC 017 

meubels demonteren. HO 005 BC 018 

gereedschappen en machines gebruiken. HO 005 BC 019 

een restauratieproject in fasen opdelen. HO 005 BC 020 

een restauratieproject voorbereiden. HO 005 BC 021 

een restauratieproject verwoorden. HO 005 BC 022 

een restauratieproject evalueren. HO 005 BC 023 

een restauratieproject bijsturen. HO 005 BC 024 

de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 005 BC 025 

de restauratietechniek relateren aan het project. HO 005 BC 026 

restauratietechnieken uitvoeren. HO 005 BC 027 

de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 005 BC 028 

de conservatietechniek relateren aan het project.. HO 005 BC 029 

conserveringstechnieken uitvoeren. HO 005 BC 030 

de keuze van de afwerkingstechniek verantwoorden. HO 005 BC 031 

de afwerkingstechniek relateren aan het project. HO 005 BC 032 

afwerkingstechnieken uitvoeren. HO 005 BC 033 

behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling 
beschermen. 

HO 005 BC 034 

de stijl van het beslag bij een restauratieopdracht bepalen. HO 005 BC 035 

het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 005 BC 036 

het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 005 BC 037 
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2.5 Module Restauratietechnieken fineer meubel (UM HO 061) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op 
een fineermeubel. Zowel de meer traditionele als de moderne technieken komen hier aan bod. De 
cursist zal in deze module een restauratieproject toevertrouwd krijgen. Bij het uitvoeren van de 
restauratieopdrachten, conservatieopdrachten en afwerkingsopdrachten die verbonden zijn aan dit 
project zal de cursist een hoge mate van zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de 
eigen werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij 
restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen 
situeren en een authentiek meubel van een kopie en een mariage onderscheiden. 
 
Deze module bouwt verder op de basiscompetenties die aangeleerd werden in de opleiding 
meubelmaker. De cursist zal deze basiscompetenties aanwenden binnen de context van het 
restaureren van fineer meubels. De basiscompetenties van de module ‘Restauratietechnieken fineer 
meubel’ werden ontwikkeld in samenwerking met het Opleidingscentrum Hout (OCH). 

2.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Meubelmaker of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 

betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.5.3 Studieduur 

140 Lt 

2.5.4 Basiscompetenties 

Module Restauratietechnieken massief meubel Code  

De cursist kan  

een materiaalstaat opmaken. HO 005 BC 001 

een raming van de prestaties en materialen maken. HO 005 BC 002 

problemen signaleren. HO 005 BC 003 

specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de 
beroepsactiviteiten toepassen. 

HO 005 BC 004 

materialen en producten op een economische en ecologische 
verantwoorde manier gebruiken. 

HO 005 BC 005 

houten meubelelementen vergaren. HO 005 BC 006 

opmeten. HO 005 BC 007 

schetsen. HO 005 BC 008 

werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 005 BC 009 

materialen selecteren. HO 005 BC 010 

producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 005 BC 011 

voorbereidende werkzaamheden in het kader van een 
restauratieopdracht uitvoeren. 

HO 005 BC 012 

een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 005 BC 013 

een authentiek meubel van een mariage onderscheiden. HO 005 BC 014 

een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 005 BC 015 

het transport voorbereiden. HO 005 BC 016 

oordeelkundig stapelen. HO 005 BC 017 

meubels demonteren. HO 005 BC 018 

gereedschappen en machines gebruiken. HO 005 BC 019 

een restauratieproject in fasen opdelen. HO 005 BC 020 

een restauratieproject voorbereiden. HO 005 BC 021 
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een restauratieproject verwoorden. HO 005 BC 022 

een restauratieproject evalueren. HO 005 BC 023 

een restauratieproject bijsturen. HO 005 BC 024 

de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 005 BC 025 

de restauratietechniek relateren aan het project. HO 005 BC 026 

restauratietechnieken uitvoeren. HO 005 BC 027 

de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 005 BC 028 

de conservatietechniek relateren aan het project.. HO 005 BC 029 

conserveringstechnieken uitvoeren. HO 005 BC 030 

de keuze van de afwerkingstechniek verantwoorden. HO 005 BC 031 

de afwerkingstechniek relateren aan het project. HO 005 BC 032 

afwerkingstechnieken uitvoeren. HO 005 BC 033 

behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling 
beschermen. 

HO 005 BC 034 

de stijl van het beslag bij een restauratieopdracht bepalen. HO 005 BC 035 

het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 005 BC 036 

het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 005 BC 037 
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