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Allround meubelmaker (scheeps) interieurbouw - Niveau 3
Als je graag met je handen werkt, oog hebt voor detail, graag met hout werkt en zelfstandig kan
werken, kies je voor de opleiding Allround meubelmaker (scheeps) interieurbouw. Wil je meer
weten, kijk naar het filmpje over het beroep.
Richting:

Hout & Meubel

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

3

Crebonummer:

Het beroep
Een Allround meubelmaker (scheeps) interieurbouw
maakt meubels en interieurs voor winkels, restaurants,
kantoren of specifiek voor schepen. Hij maakt daarom
vaak unieke producten.
De vormgeving en het materiaal zijn daarbij belangrijk.
Hij werkt veel met machines en handgereedschappen.
Daarmee maakt hij de onderdelen in de werkplaats. Op
locatie worden de interieurs geplaatst. De Allround
meubelmaker (scheeps) interieurbouw heeft verstand
van verschillende houtsoorten, maar ook van
verschillende plaatmaterialen en andere materialen
zoals kunststof, glas en metaal, die in interieurs
verwerkt worden.
Naast de uitvoering van het vak, bewaakt de allround
vakman de voortgang en kwaliteit van het werk en
begeleidt hij minder ervaren collega's. Hij vertelt hen
vooraf wat ze gaan doen en wat er van hen verwacht
wordt.

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
In leerjaar 1 start je met je opleiding meubelmaker.
Gedurende het jaar leer je aan de hand van projecten
de fijne kneepjes van het vak. Tijdens deze projecten
krijg je theorieles en leer je tekeningen en

3 jaar
25017

werkplanningen maken. Dit pas je toe in de praktijk bij
bijvoorbeeld het maken van een gereedschapskist. Na
leerjaar 1 bepalen we met elkaar of je doorstroomt naar
niveau 2, 3 of 4.
Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2020 ? 2021
De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

De vakken
In de opleiding maak je kennis met verschillende
vakken zoals houtbewerken, materialenleer, wiskunde
en Nederlands. Je gaat aan de slag met theorie en
praktijk op school en doet praktijkervaring op tijdens je
stages in een bedrijf.

Vervolgopleiding
Meubelmakerijen
In een meubelmakerij worden kasten, stoelen, tafels,
bedden, bureaus en nog veel meer gemaakt. De
bedrijven maken meubels voor particulieren en
bedrijven. Kleine bedrijven maken vaak unieke
meubels per stuk voor particulieren of bedrijven.
Interieurbouwbedrijven
Interieurbouwbedrijven zorgen voor de complete
inrichting en het meubilair voor bijvoorbeeld
restaurants, winkels of kantoorpanden. Als
interieurbouwer moet je van alle markten thuis zijn,
want interieurbouwbedrijven kunnen flink van elkaar
verschillen. De ene keer maak je een balie of een
keukentje, de andere keer sloop je een muur of plaats
je voorzetwanden: geen week hetzelfde.
Scheepsinterieurbouwbedrijven
Op een scheepswerf wordt gewerkt aan luxe jachten
en schepen. Er worden betimmeringen en meubels
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gemaakt voor stuurhutten, kombuizen en kajuiten. Het
interieur van een schip is anders dan van een huis. Er
zitten meer ronde vormen in en ook moet er rekening
mee worden gehouden dat een schip schommelt op
het water. In de scheepsinterieurbouw wordt gewerkt
met hout en fineer van kostbare houtsoorten zoals
teak, mahonie of kersen.
Je kunt doorstromen naar de opleiding Ondernemend
meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer niveau 4.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Hout & Meubel
In de hout- en meubelindustrie is er sprake van echt
vakmanschap. Je leert werken met moderne
machines en handgereedschap. Nieuwe technieken
en inzichten rond duurzame materialen vormen een
wezenlijk onderdeel van onze opleidingen. De
nieuwste trends, maar ook het inspelen op nieuwe
ontwikkelingen, het uitproberen van nieuwe
ontwerpen vind je een uitdaging. Je houdt van je vak
en bent klantgericht. Je krijgt ook te maken met
klanten die een eigen ontwerp maken dat moet
worden uitgevoerd. Kortom: Een uitdagend en
veelzijdig beroep.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €1118,-.
De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar
vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk verplicht
het bedrag te betalen aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook nog
bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor
boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Dordrecht Bouwcampus Bouw & Meubel
M. H. Trompweg 229

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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