
Het Schaersvoorde College in Aalten biedt sinds  
vorig jaar het BWI-keuzevak Meubelstofferen aan.  
Het initiatief kwam van BWI-docent Dick Hobé.  
“Toen ik las dat dit keuzevak werd ontwikkeld, nam  
ik meteen contact op met Cor de Ridder van het  
Platform BWI om te vragen hoe ver ze al waren.  
Want we hadden bij BWI vooral de traditionele  
bouwvakken en dan is het fijn om zoiets als  
meubelstofferen erbij te hebben, zeker om meisjes 
enthousiast te maken voor het profiel BWI.”

Contact met bedrijven
Hoe introduceer je zo’n nieuw keuzevak op school? 
Dick Hobé legde om te beginnen contact met  
bedrijven, waaronder Settle bv (zie kader). Want het 
vak is óók een oriëntatie op de beroepspraktijk en  
dan is het fijn als er gastlessen geregeld kunnen  
worden, of een rondleiding bij een stoffeerdersbedrijf.
Het vak inroosteren, was voor Dick geen probleem:  
hij geeft nu in totaal zeventien keuzevakken en  
combineert er vaak meerdere in één les.  

Een keuzevak om 
enthousiast over te 
worden
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MEUBELSTOFFEREN OP HET SCHAERSVOORDE COLLEGE

Jade Peters
op school aan het werk

Kringloopwinkels draaien als een tierelier, circulair heeft de toekomst.  
In Nederland gestoffeerde stoelen gaan de hele wereld over en de ‘oude garde’ 
van meubelstoffeerders gaat binnenkort met pensioen. Kortom: er is volop plek 
voor nieuwe meubelstoffeerders, maar jongeren weten nauwelijks dat het vak 
bestaat. Met het nieuwe BWI-keuzevak Meubelstofferen kunnen ze kennismaken 
met het vak van meubelstoffeerder. De branche is er blij mee, en leraren en  
leerlingen zijn enthousiast.

“Als leerlingen met zware apparatuur werken en  
veel begeleiding nodig hebben, gaat dat natuurlijk 
niet, maar als ze redelijk zelfstandig kunnen werken, 
is het geen probleem. Ik combineer meubelstofferen 
bijvoorbeeld met meubelmaken en interieurontwerp 
en dat gaat prima.” 
 
Een aandachtspunt was wel: waar haal je de  
materialen vandaan? Dick Hobé: “Een naaimachine 
bijvoorbeeld. Bij Zorg en Welzijn hadden ze er een 
staan die we konden gebruiken, dus dat was snel  
opgelost. Maar stoffen, schuim, een leerschaar, dat 
heb je ook niet standaard liggen in een BWI-lokaal.  
Ik ben naar verschillende bedrijven op het gebied van 
woninginrichting gegaan. Als je dan uitlegt waar het 
voor is, hebben ze negen van de tien keer nog wel wat 
liggen dat je mag gebruiken. Vaak vroeg zo’n bedrijf 
dan: kunt u voor ons ook gaan stofferen? Maar zover 
zijn we nog niet. De leerlingen leren in deze module 
de beginselen van het stofferen. We proberen ze  
vooral enthousiast te maken voor het vak.”



Zelfstandig aan het werk
Jade Peters ie een van de leerlingen die vorig jaar  
als eersten het nieuwe keuzevak volgden. “Ik ben 
creatief en werk graag met mijn handen, dit keuzevak 
sprak me echt aan”, zegt ze. “Je gaat ook best snel  
zelfstandig aan het werk. We begonnen met het  
maken van een hoes voor een map, daarbij oefen je 
met stof uitsnijden en naaien. Daarna stoffeerden  
we de zitting van een opbergkrat. Ik ben vrij snel,  
dus ik vogelde veel zelf uit. Als je zelf een idee had, 
mocht je daar ook mee aan de slag. Ik heb een stuk 
hout gestoffeerd en een zitting en ik heb gewerkt  
met foam en met dracron, een wolachtige stof.”
Het keuzevak Meubelstofferen was voor docent  
Dick Hobé ook weer een uitbreiding van zijn  
vakkennis. “Ik werk nu dertien jaar op school en  
daarvoor was ik dertig jaar timmerman. Er komt bij 
BWI de laatste tijd steeds meer keuze en dat juich ik 
echt toe. Naast timmeren en metselen bieden we  
bijvoorbeeld ook ook meubelmaken, wonen en  
design en interieurontwerp aan, en dus meubel-
stofferen. Je kunt er echt meer leerlingen enthou-
siast mee maken voor het profiel BWI. Leerlingen die 
creatief bezig willen zijn, die graag met hun handen 
werken en volop mooie ideeën hebben, daartegen 
zeggen we op school: ‘Je moet bij ons zijn, bij BWI!’”

Inhoudelijke verdieping
Leerlingen enthousiast maken, dat lukt trouwens 
goed. Jade Peters had er zoveel plezier in dat ze  
komend schooljaar het keuzevak Meubelstofferen  
nóg een keer volgt. Het is daarbij geen probleem  
om het vak inhoudelijk te verdiepen. “Ik volg behalve 
meubelstofferen dit jaar ook het keuzevak Meubel-
maken, dat is een hele mooie combinatie. Mijn plan is 
om een stoel te maken en die zelf te bekleden.”

Het ontwerp heeft ze al: “Het wordt een lage  
schommelstoel en die wil ik bekleden met rood leer.”
Intussen mocht ze vandaag rondkijken bij Settle bv 
en behalve interessant (“Ik dacht dat ze heel veel met 
machines deden, maar er gebeurt ook nog veel met 
de hand”) is er extra leuk nieuws: ze mag binnenkort 
bij Settle bv stage komen lopen. Dat betekent dat ze  
bij het stofferen van haar stoel met professionele  
apparatuur aan de slag kan. Stoer! 

“Het leukste van het vak Meubelstofferen vind ik  
dat je echt iets nieuws leert”, zegt ze. “Daar hou ik  
van. Meubels stofferen is leuk om te doen, het is niet 
heel moeilijk en je hebt echt eer van je werk. Dus als 
andere leerlingen mij vragen of ze het als keuzevak 
zullen nemen, zeg ik: doen!”
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1 Leg contact met bedrijven in de buurt
 Ga eens kijken bij een woninginrichter die  

ook reparaties doet. Wie weet kan die een 
gastles komen geven, of kunnen ze helpen  
bij de aanschaf van materiaal.

2 Kijk welke materialen je nodig hebt
 Sommige materialen zijn niet standaard in  

het BWI-lokaal voorhanden, zoals een naai-
machine of een leerschaar. Bedrijven willen 
meestal graag helpen, bijvoorbeeld met 
coupons stof. 

3 Combineer het met andere keuzevakken
 Bij het keuzevak Meubelstofferen werken 

leerlingen redelijk zelfstandig, je kunt het in  
je praktijklokaal goed tegelijk geven met  
bijvoorbeeld meubelmaken en interieur-
ontwerpen- en design.

Tips voor docenten  
van Dick Hobé

Keuzevak  
Meubelstofferen
+ Aantrekkelijk voor leerlingen die creatief  

zijn en graag met hun handen werken

+ Mooie aanvulling op onder meer de  
modulen Meubelmaken en Wonen en  
Design

+ Goed arbeidsmarktperspectief

+ Past in de duurzame en circulaire  
economie 

+ Inspiratie: www.meubelmakerworden.nl
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Het is mooi als leerlingen 
hun profiel afstemmen op 
werk in de regio
Jurgen van Ast is directeur en eigenaar van  
Settle BV in Winterswijk, een bedrijf dat  
stoffering verzorgt voor diverse merken en 
interieur bouwers. Toen docent Dick Hobé  
contact met hem opnam om te onderzoeken  
of ze voor het keuzevak Meubelstofferen samen 
zouden kunnen werken, stond hij daar direct  
positief tegenover. 

Waarom vind je deze samenwerking belangrijk?
“Ik zie dit als een mooie kans om het vak van 
meubelstofferen bekender te maken.  
Leerlingen komen niet spontaan op het idee  
om meubelstoffeerder te worden, ook omdat  
ze het geen bedrijven in de directe omgeving 
hebben. Als ze er op het vmbo mee kennismaken 
en ook bij ons mogen rondkijken en een proef-
stukje stofferen, denken ze over een paar jaar  
als ze een vacature zien misschien: ‘Dat bedrijf 
ken ik. Ik ga solliciteren!”

Wat gaan jullie precies doen?
“We geven al langer rondleidingen voor leerlingen 
en we nodigen ook docenten uit om te komen 
kijken. Voor stages moeten we nog even kijken 
hoe we dat gaan invullen. Echt meedraaien in de 
productie gaat niet, maar Jade gaat hier komend 
jaar haar eigen meubelstuk stofferen en kan dan 
onze machines gebruiken, zodat ze daarmee kan 
leren werken.”

Is het leuk, leerlingen over de vloer? 
“Zeker. Het is leuk omdat we trots zijn op wat  
we maken en waar het naar toe gaat. We hebben 
een klant waar we stoelen voor maken die ze  
aan Starbucks verkoopt. Die stoel vind je in  
Starbucks-filialen door heel Europa, Afrika en in 
het Midden Oosten. 

Onze producten komen terecht op de hoofd-
kantoren van Apple, Booking.com en Google. 
Daar zitten dus mensen op producten die wij 
maken, dat is natuurlijk leuk en je merkt dat het 
leerlingen ook aanspreekt.”

Wat wil je op leerlingen overbrengen?
“Ik wil graag overbrengen dat je met je handen 
iets moois kunt maken. Hoe je met een rol stof 
een meubel maakt dat er mooi uitziet, waarvan  
je ziet dat het goed gemaakt is. Het vakman-
schap. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat 
leerlingen kunnen zien wat er allemaal is, zodat 
ze een keuze maken voor een vervolgopleiding 
die bij ze past én waarin werk is in de regio.  
Want leerlingen van vmbo en mbo blijven na  
hun opleiding vaak in de regio wonen.  
Dan is het fijn als ze kiezen voor een profiel en 
een vak waarin ze straks ook echt werk kunnen 
vinden. Voor bedrijven is het ook belangrijk, die 
hebben immers goede medewerkers nodig.”

Hoe krijg je de docenten enthousiast?
Lees meer op pagina 04 > 
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De keuzemodule Meubelstofferen werd  
ontwikkeld door het Expertisecentrum Meubel 
(ECM), in samenwerking met het Hout- en  
Meubileringscollege (HMC). Gaby Ockeloen is  
bij het Expertisecentrum Meubel verantwoorde-
lijk voor het thema ‘Instroombevordering’ en  
was betrokken bij de promotie van het keuzevak.

 

Waarom dit keuzevak Meubelstofferen?
“Het vak meubelstofferen is niet heel bekend  
en daar wilden we wat aan doen. Er is in onze 
branche een garde meubelstoffeerders die  
binnen nu en tien jaar met pensioen gaat en er 
is nog te weinig nieuwe aanwas. Er is nu al een 
groot tekort, dat horen we ook steeds terug van 
bedrijven. Bijkomende uitdaging is dat er op dit 

moment maar twee mbo-opleiders zijn die het 
vak geven; in Nieuwegein en Amsterdam.  
Dit keuzevak biedt de leerlingen de mogelijk-
heid kennis te maken met het vak van meubel-
stoffeerder. We hopen dat er in de toekomst 
meer vmbo-leerlingen doorstromen naar een 
mbo-opleiding in deze richting, en dat er ook in 
andere regio’s mbo-opleidingen meubelstofferen 
bij komen.”

Hoe zijn de reacties binnen BWI?
“Toen we het vak lanceerden, zeiden veel BWI- 
docenten meteen dat ze wel leerlingen kenden 
die hiervoor belangstelling zouden hebben, dat 
was heel positief. Voor ons is het belangrijk  
om de komende tijd nog meer docenten enthou-
siast te krijgen. De meeste BWI-docenten hebben 
een achtergrond in de bouw- of schildertak.  
Ze missen daardoor soms kennis op het gebied 
van interieurbouw en meubelstofferen, terwijl ze 
het vak wel moeten geven.”

Waar kunnen docenten terecht die meer  
willen weten?
“Kijk alvast even op meubelmakerworden.nl.  
Daarop staan twee korte beroepenfilmpjes 
waarin Latoya en Jesper over hun werk vertellen. 
Latoya heeft een eigen bedrijf en Jesper werkt 
bij een bedrijf waar met CNC-machines wordt 
gewerkt. Deze filmpjes zijn gericht op jongeren. 
Voor BWI-docenten die deze module willen gaan 
geven, is er een docententraining ontwikkeld en 
bij vragen mogen ze natuurlijk ook altijd met mij 
contact opnemen.”

Belangrijk om ook docenten enthousiast te krijgen

Informatie over de docententraining  
leest u hier

Het Expertisecentrum Meubel ondersteunt  
de meubelbranche en maakt ondermeer  
vakgericht lesmateriaal voor vmbo en mbo. 

Meer informatie 
www.ecmeubel.nl

tekst Anne Wesseling    fotografie Hetty van Oijen    vormgeving studioZebravink

https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/meubelstofferen/
https://www.ecmeubel.nl

