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Meubelstofferen

Je leert:

• Ambachtelijke technieken

• Klassieke materialen:

▪ jute singels

▪ verkoperde veren

▪ crin végétal

▪ losse coco’s

▪ paardenhaar

▪ Het maken van losse kussens – verschillende modellen

▪ Bekleden van vaste delen van een stoel – zetel

▪ Stijlkenmerken respecteren



Organisatie opleiding

• 1 en/of 2 lesmomenten/week (dag of avond)

• duurtijd: 3 jaar (of 3,5 jaar incl. Specifiek Stoffeerwerk)

• start in het 1ste of 2de semester.

• Ingekleurde modules zijn startmodules.

Aansluitend kan je 
nog de module 
"Specifiek 
Stoffeerwerk" (80 
lestijden) volgen



Voorvereisten

• Kunnen rekenen

• Enige handigheid is wenselijk

• NT2: niveau 2.2 behaald

• Let op: fysiek belastende opleiding voor handen



Evaluatie

• Permanente evaluatie

• Geen thuisstudie

• Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat Restauratievakman Meubelstoffeerder



Materiaal

• Verbruiksmateriaal is in de prijs inbegrepen

• Zelf te voorzien:

• Schort en werkschoenen (± € 100)

• Gereedschappen (€ 200)*

• Grijswerk: siernagels (€10)

• Stof (naar eigen keuze)

*Bij het begin van de opleiding krijg je een gedetailleerde lijst



Toekomst

Wat na de opleiding?

• Zelfstandig stoffeerder
• Volg de opleiding ondernemerschap

• In meubelfabriek – zeilmakerij

• Bij interieurarchitecten

• Vervolmakingscursus autobekleding – Modern Stofferen



Uurrooster

• Zie website voor meest recente versie

• Ook prijzen staan in het uurrooster

• Start opleiding:

• Kijk de website nog eens na

• Je krijgt een mail 2 dagen voor eerste les van elke 
module

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/restauratievakman-meubelstofferen


Inschrijven

Via website

• Online inschrijven via www.encora.be

Werkzoekende?

• Vraag vermindering inschrijvingsgeld aan bij VDAB

• Tip!
Werknemer in privésector? Check 
de opleidingsincentives

http://www.encora.be
http://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives


Vragen?
Bekijk eerst de video's en veel gestelde vragen

Info over de kostprijs en uurrooster

• alle informatie staat in detail op de website

Info over de opleiding en trajecten

• mail naar de trajectbegeleiding

Info over inschrijving of documenten

• bel 03 334 34 34 of mail: encora@so.antwerpen.be

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-meubelstofferen
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/restauratievakman-meubelstofferen
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/trajectbegeleiding-ambachten-grafische-en-harde-technieken
mailto:encora@so.antwerpen.be


www.encora.be


