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Volg de ople

Dan leer je:

Vloeren leggen
Meubels stofferen
Keukens monteren
Gordijnen bevestigen
Zonwering plaatsen

Je maakt het
in de woonbranche!
Ben jij een echte doener? Werk je graag met je
handen en zit je niet graag stil? Dan is de opleiding
interieurvakman m/v echt iets voor jou!
Bij deze BBL-opleiding kun je kiezen uit verschillende richtingen, zoals
woningstoffeerder, meubelstoffeerder, parketteur of keukenmonteur.
Tijdens de opleiding interieurvakman m/v leer je een uniek vak met
specialistische technieken en ga je aan de slag met allerlei
gereedschappen en machines. En elke dag kom je weer bij andere
klanten over de vloer. Dat maakt de opleiding en het werk ook zo leuk
en gevarieerd.
In de woonbranche is veel vraag naar echte vakmensen, dus is er
voor jou nu, en in de toekomst, volop werk. En welke richting je ook
kiest, het gaat om een prachtig ambacht waar je echt trots op mag
zijn. Want met wat jij maakt, druk je een belangrijk stempel op iemands
thuis. Je maakt klanten blij, een beter gevoel is er niet!

De opleiding interieurvakman m/v duurt 2 of 3 jaar.
Je werkt vier dagen en gaat één dag naar school.
Zodra je begint, krijg je salaris. En ben je klaar dan
bieden we je gegarandeerd een baan! Dat is nog
eens een mooie start!

Volop variatie!
Wil je aan de slag in de woonbranche dan kun je kiezen uit
verschillende richtingen:
 Woningstoffeerder / Allround woningstoffeerder
 Meubelstoffeerder / Allround meubelstoffeerder
 Allround parketteur
 Keukenmonteur

Woningstoffeerder BBL Niveau 2 / Duur 2 jaar
Allround woningstoffeerder BBL Niveau 3 / Duur 3 jaar
Wat leer je?

Je legt vloeren en bekleedt trappen, je
hangt gordijnen op en plaatst zonwering.
Je weet alles van vloeren zoals tapijt, vinyl,
pvc en laminaat. Tijdens je opleiding leer je
specialistische technieken en werk je met
allerlei gereedschappen en machines. Ook het
opmeten van een ruimte en het bepalen van de
hoeveelheid materiaal hoort bij het vak. Geen
ruimte is je te gek, overal zorg je voor een perfect
resultaat, zowel bij consumenten als projecten.

Waar?

HMC / Rotterdam
T 010 2855555 / www.hmcollege.nl
ROC Midden Nederland / Nieuwegein
T 030 7542100 / www.rocmn.nl
Deltion College / Zwolle
T 038 8503000 / www.deltion.nl

Meubelstoffeerder BBL Niveau 2 / Duur 2 jaar
Allround meubelstoffeerder BBL Niveau 3 / Duur 3 jaar
Wat leer je?

Als meubelstoffeerder ben je een echte mooimaker! Je bekleedt meubels
met stoffen. Dat kunnen nieuwe stoelen, fauteuils en banken zijn, maar ook
meubels die een opknapbeurt nodig hebben. Je leert werken met hand- en
naaimachines en handgereedschap en krijgt les in nieuwe maar ook de
echte oude stoffeertechnieken. Zo weet je meubels tot echte blikvangers te
maken!

Waar?

HMC / Amsterdam / T 020 6802828 / www.hmcollege.nl
ROC Midden Nederland / Nieuwegein / T 030 7542100 / www.rocmn.nl
Deltion College / Zwolle / T 038 8503000 / www.deltion.nl

Allround parketteur

BBL Niveau 3 / Duur 3 jaar

Wat leer je?

Je legt prachtige parketvloeren variërend van stoere brede delen tot een
verfijnd visgraadmotief, en repareert of renoveert bestaande parketvloeren,
zodat ze weer als nieuw zijn. Je bent expert als het gaat om de afwerking
met olie, wax of lak. Als allround parketteur stuur je daarnaast ook collega’s
aan. Met jouw vakwerk maak je de mooiste vloeren!

Waar?

ROC Midden Nederland / Nieuwegein
T 030 7542100 / www.rocmn.nl

Werken met je handen is
het mooiste dat er is!
Je leert technieken en
vaardigheden waar je een
leven lang plezier van
hebt!

Keukenmonteur

BBL niveau 2 / Duur 2 jaar

Wat leer je?

Als keukenmonteur plaats je nieuwe keukens die op maat worden gemaakt.
Je monteert kastjes, keukenbladen, installeert apparatuur en legt klanten
uit hoe deze werkt. Je werkt met verschillende machines, gereedschappen
en materialen. En als jij klaar bent, dan zijn jouw klanten blij!

Waar?

Hoornbeeck College / Amersfoort
T 085 4838000 / www.hoornbeeck.nl/amersfoort

Meer weten?
www.interieur-vakman.nl

Een opleiding volgen in de woonbranche?
Dit zijn de scholen waar je terecht kunt:
Deltion College Zwolle
Woning- en projectstoffeerder
Allround meubelstoffeerder
T 038 8503000 / www.deltion.nl
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www.interieur-vakman.nl
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Allround woningstoffeerder
Meubelstoffeerder
 Allround parketteur
T 030 7542100 / www.rocmn.nl
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Keukenmonteur
T 085 4838000 / www.hoornbeeck.nl/amersfoort
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Woningstoffeerder
Allround woningstoffeerder
 Meubelstoffeerder
T 010 2855555 / www.hmcollege.nl


non food.

HMC Rotterdam (deels in Amsterdam)

