#050427

#INTERIEUR

MEUBELSTOFFEERDER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 484,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Over een periode van 3 jaar leren de docenten je de technieken aan om een meubel ambachtelijk te bekleden en een nieuwe uitstraling te geven.
Als meubelstoﬀeerder leer je hoe je versleten of beschadigde zitmeubels een totaal nieuwe look gee , je krijgt kleur- en stoﬀenadvies en je maakt kennis met de
specifieke gereedschappen.
Samen met docenten haal je de oude stof van de stoel of zitbank en voer je kleine reparaties uit aan het hout. Je leert de meubels demonteren en weer helemaal
opbouwen tot afgewerkt product. Het stofferen gebeurt zowel op moderne als op klassieke wijze.
Je ontwikkelt een oog voor detail, en leert hoe je je creaties tot in de puntjes afwerkt.
Ook behandel je de praktische kant van de zaak: hoe je een offerte opstelt, hoe je de prijs berekent en hoe het contact met de klant en de leverancier verloopt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor wie die zich wil heroriënteren in dit creatieve beroep of reeds in de sector actief is.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Overweg kunnen met een naaimachine is wel een pluspunt.
Dit beroep vereist nauwkeurigheid en creativiteit.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding heeft men de nodige basiskennis om zelfstandig aan de slag te kunnen.
Op de arbeidsmarkt zijn er meubelstoﬀeerbedrijven in vele varianten: zo kun je zelfstandig werken, in onderaanneming voor projectinrichters, interieurwinkels of
binnenhuisarchitecten, of als stoffeerder binnen een stoffeerbedrijf.

PROGRAMMA
Platstoffering (1ste jaar)
geschiedenis van het platstofferen, de stoffen, het leer en de weeftechnieken
grondstoffen, gereedschappen en productietechnieken
sloop- en naaitechnieken
bekledings- en vulmateriaal selecteren en bewerken
bekledingsmateriaal aanbrengen
veiligheid en milieu
ergonomie en ergonomische aanpassingen
kostprijsberekening en prijsoffertes
Hoogstoffering (2de jaar)
geschiedenis van het hoogstofferen, de stoffen, het leer en de weeftechnieken
grondstoffen, gereedschappen en productietechnieken
sloop- en naaitechnieken
bekledings- en vulmateriaal selecteren en bewerken
bekledingsmateriaal aanbrengen
veiligheid en milieu
ergonomie en ergonomische aanpassingen
kostprijsberekening en prijsoffertes

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#050427

Afwerkings- en decoratietechnieken (3de jaar)
basis herstellingstechnieken aan houtwerk
afwerkingstechnieken
stofferen
decoratieve accessoires:
stoel- en zetelhoezen
speciale hoofdsteunen
armbeschermers
sierkussens en losse kussens

PRAKTISCH

Begindatum
25/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Op het einde van elk jaar worden er examens georganiseerd (theoretisch en/of praktisch). Op het einde van de opleiding dien je ook een eindproef af te leggen en te
verdedigen voor een jury.
Wie slaagt voor alle examens en voor de eindproef, ontvang het getuigschri van "Meubelstoffeerder". Wie ook de lessen 'succesvol ondernemen' (het vroegere
bedrijfsbeheer) volgt, ontvang een ondernemerschapsdiploma i.p.v. een getuigschrift.
Onze getuigschriften en ondernemerschapsdiploma's zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Cursusmateriaal
Cursisten dienen tijdens de opleiding telkens zelf op zoek te gaan naar een geschikt meubel om te renoveren. Uiteraard helpen de docenten je graag bij deze
zoektocht.

Grondstoffen
Je dient voor het volgen van deze opleiding in het bezit te zijn van divers gereedschap (hamers, diverse scharen, spelden, ontnieter, sloopbeitel, ...).
Bij de eerste lesdag ontvang je van ons een materiaallijst.De richtprijs voor dit bijkomend materiaal ligt op 150 €.
Daarnaast is er nog een basispakket nodig met gerief die je thuis zelf hebt liggen of makkelijk kunt aankopen in de doe het zelf winkel. De richtprijs van dit pakket is 100
€.

DOCENT
Karolien Deceuninck & Yo Verniers
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