Veel gestelde vragen opleiding
restauratievakman meubelstofferen
Met welke modules moet ik beginnen?
Je begint met de modules “initiatie stoffeerwerk” en/of “karkassen”
Op welke dagen is er les?
Je vindt de uurroosters op de website. Het uurrooster wordt steeds per semester
opgemaakt.
Hoeveel kost de opleiding?
Voor het inschrijvingsgeld betaal je maximum 1,5 euro per lestijd, met een maximum van
300 euro per semester. Sommige cursisten hebben via bijvoorbeeld VDAB of OCMW recht
op een verminderd tarief.
Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog voor drukwerk en het materiaal dat je gebruikt
tijdens de lessen (voornamelijk hout).
Een overzicht van de kosten per opleiding kan je vinden in het uurrooster.
Welk materiaal moet ik zelf voorzien?
Je hebt vanaf de eerste les een schort en veiligheidsschoenen nodig (± € 100). Daarnaast zal
je ook gereedschappen moeten aankopen (± €200). Bij het begin van de opleiding krijg je
een gedetailleerde lijst. Ook stof dien je zelf te voorzien naar eigen smaak en budget.
Waar gaan de lessen door?
Alle lessen gaan door in Grotesteenweg 226, 2600 Berchem.
Is er stage voorzien?
Er is geen stage voorzien in de opleiding. Indien je wenst kan je wel vrijblijvend een stage
doen buiten de lesmomenten. De school kan een stagecontract voorzien. Er is dan geen
begeleiding vanuit de school.
Hoe wordt er geëvalueerd?
Er is permanente evaluatie, geen examens. Regelmatige aanwezigheid is dan ook
noodzakelijk.
Kan ik een diploma behalen met deze opleiding?
Nee, dat kan niet. Je krijgt wel een certificaat. Op de website vind je een overzicht met onze
diplomeerbare beroepsopleidingen.

Welke voorvereisten zijn er?
Je hebt geen voorkennis nodig. Kunnen rekenen en enige handigheid is een surplus. Let op:
de opleiding is fysiek belastend voor de handen.
Ik ben anderstalig. Welk niveau van Nederlands moet ik hebben? Je dient NT2 niveau 2.2
te hebben behaald om de lessen goed te kunnen volgen.
Ik heb een leer- of ontwikkelingsstoornis, met wie kan ik dit bespreken?
Als je denkt dat je leer- of ontwikkelingsstoornis invloed zal hebben op je opleiding, kan je
best contact opnemen met de trajectbegeleiding.
Ik ben de eerste lessen nog op vakantie. Kan ik later starten?
De eerste lessen zijn erg belangrijk omdat dan alle informatie en veiligheidsinstructies
worden overlopen. We gaan ook meteen aan de slag met theorie én praktijk. Het is daarom
niet aan te raden om een vakantie te plannen tijdens de lessen. Kan het niet anders? Neem
dan contact op met de trajectbegeleiding.
Kan ik buiten de lessen gebruik maken van het atelier?
Dat is helaas niet mogelijk. Er zijn meerdere klassen die een opleiding volgen. Het atelier is
enkel ter beschikking voor de lessen die op dat moment ingepland staan. We stellen deze
niet open op andere momenten.
Ik heb reeds een opleiding houtbewerking/stoffeerder gevolgd. Krijg ik vrijstelling?
Dat is mogelijk. Bekijk eerst de modulefiches op de website om de inhouden per module te
bekijken. Denk je dat je 1 of meerdere modules vrijgesteld kan krijgen, vul dan de
vrijstellingsdocumenten in. Bezorg deze voor de start van de lessen aan de
trajectbegeleiding.

