Meubelstofferen
Bouwen, Wonen en Interieur
Meubelstofferen is een nieuw en inspirerend keuzevak voor creatieve vmbo leerlingen, maar ook leerlingen met
maat-, en stijlgevoel en gevoel voor afwerking. In deze training van 3 dagdelen leert u alle vaardigheden om dit
keuzevak aan te bieden.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Meubelstofferen
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Inhoud
Meubelstofferen is een nieuw en inspirerend keuzevak voor vmbo-leerlingen. Creatieve leerlingen, maar
ook leerlingen met maat-, en stijlgevoel en gevoel voor afwerking kunnen in dit keuzevak meer leren
over meubelstofferen.
Om het keuzevak Meubelstofferen aan te bieden is deze training voor vmbo docenten ontwikkeld.
Tijdens deze training gaan we praktisch aan de slag met de theorie en praktijkopdrachten uit het
lesprogramma. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen die ook goed toe te passen zijn in de
dagelijkse praktijk.
Het programma bestaat uit 3 losse dagdelen met ieder een eigen thema:
• Thema 1: oriëntatie op het beroep: kennis over klassieke- en moderne materialen en gereedschappen;
• Thema 2: het toepassen van de klassieke- en moderne materialen en gereedschappen;
• Thema 3: stikken en locken van de bekleding/textielwarenkennis.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

HMC Cursus en training

Soort aanbieder:

onderwijsinstantie

Contactpersoon:

Marijke van de Pol en Pauline Beversluis (trainers)

E-mailadres:

m.vandepol@hmcollege.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

80 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Het opleidingsniveau van de docent is niet van belang. Enige kennis van houtverbindingen,
plaatmateriaal en meubelgerelateerde achtergrond is handig maar geen vereiste.
Deze training kan ook op locatie gegeven worden. Neem daarvoor contact op met de
helpdesk van bijscholingvmbo.nl.

