OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELSTOFFEERDER

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
MEUBELSTOFFEERDER
Beroepsprofiel
(SERV/OCH, december 2002)
STOFFERING & HOUTBEWERKING
Beroepenstructuur
(SERV/OCH, januari 2002)
De meubelstoffeerder bekleedt en herstelt zitmeubels (bijvoorbeeld stoelen, zetels, bedden).
Hij brengt veren, singels en vullingen op de karkas aan. Hij lijmt, niet en schroeft onderdelen
vast. Hij zorgt voor de correcte afwerking volgens het gewenste model.
De opleiding Meubelstoffeerder bestaat uit 3 modules:
Eenvoudig stoffeerwerk
Grijswerk
Stoffeerwerk

Eenvoudig
stoffeerwerk

Stoffeerwerk
MEUBELSTOFFEERDER

Grijswerk

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.
Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

2.

MODULES

Module Eenvoudig stoffeerwerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 economisch werken
 afval en restproducten sorteren
 gereedschap gebruiken
 gereedschap reinigen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken uitvoeren
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 technische tekening gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren
 bekledingsmaterialen evalueren
 patronenplan leggen
 bekledingsmaterialen versnijden
 meubelonderdelen bekleden
 hoezen voor kussens maken
 losse kussens opvullen
 eenvoudig stoffeerwerk afwerken
 gestoffeerde meubels beschermen en opslaan
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Grijswerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 economisch werken
 afval en restproducten sorteren
 gereedschap gebruiken
 gereedschap reinigen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken uitvoeren
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 technische tekening gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
grijswerk uitvoeren
 singels plaatsen
 veringen plaatsen
 machines voor grijswerk gebruiksklaar maken
 vulmaterialen aan elkaar lijmen
 vulmaterialen aanbrengen
 kuipkussens opvullen
 grijswerk afwerken
 machines voor grijswerk reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Stoffeerwerk
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 economisch werken
 afval en restproducten sorteren
 gereedschap gebruiken
 gereedschap reinigen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 opgelegde taken uitvoeren
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 technische tekening gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
stoffeerwerk uitvoeren
 grijswerk evalueren
 bekledingsmaterialen op meubelonderdelen bevestigen
 plooien in bekledingsmaterialen leggen
 machines voor stoffeerwerk gebruiken
 na het stoffeerwerk onderdelen tot een meubel monteren
 losse kussens maken
 afwerkingstechnieken toepassen
 gestoffeerde meubels beschermen en opslaan
 machines voor stoffeerwerk reinigen
herstoffeerwerk uitvoeren
 het te herstofferen meubel evalueren
 oude bekledingsmaterialen verwijderen
 oude vulling verwijderen
 eenvoudig houtwerk herstellen
 veringen en singels vervangen
 vulmaterialen vervangen
 bekledingsmaterialen op meubelonderdelen aanbrengen
 machines voor stoffeerwerk gebruiken
 losse kussens herstofferen
 afwerkingstechnieken toepassen
 gestoffeerde meubels beschermen en opslaan
 machines voor stoffeerwerk reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren

