
K/BWI/24 meubelstofferen voor het vmbo  BB KB GL 

Taak: 

o oriëntatie op het beroep van meubelstoffeerder 

o werkzaamheden voorbereiden voor het stofferen van meubels 

o meubels demonteren 

o vul- en bekledingsmaterialen op maat maken en aanbrengen 

o gestoffeerde meubels afwerken en opleveren 

   

K/BWI/24.1    

Deeltaak: 

oriëntatie op het beroep van meubelstoffeerder. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. benoemen wat het beroep van meubelstoffeerder inhoudt x 
  

2. benoemen en presenteren wat het beroep van meubelstoffeerder inhoudt 
 

x x 

K/BWI/24.2    

Deeltaak: 

werkzaamheden voorbereiden voor het stofferen van meubels. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. het werk voorbereiden, stoffeermaterialen, -gereedschappen en  

-hulpmiddelen benoemen, selecteren, controleren en transporteren 

x x x 

2. aan de hand van een snijplan bepalen hoeveel stof er nodig is voor de 

stoffering van een meubel 

 
x x 

3. met behulp van een tekening projectiemethodes, normalisatie, 

schaalformats en materiaalsoorten uitleggen 

x x x 

K/BWI/24.3    

Deeltaak: 

meubels demonteren. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. een meubel demonteren om opnieuw te kunnen bekleden  x x x 

2. na het demonteren het restmateriaal op een veilige, milieuvriendelijke 

manier afvoeren of hergebruiken 

x x x 

K/BWI/24.4   
 

Deeltaak: 

vul- en bekledingsmaterialen op maat maken en aanbrengen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1.   de vorm van het meubel op de materialen meten en aftekenen x x x 

2.   machines zoals snij-, knip-, en heftafels veilig bedienen en ergonomisch 

      gebruiken 

x x x 

3. het vul- en bekledingsmateriaal op maat knippen of snijden op een snijtafel x x x 

4. de instelling van de machines aanpassen op soort en dikte van het 

materiaal 

x x x 

5. een elektrische naaimachine en lockmachine veilig en effectief toepassen x x x 

6. aan de hand van de opbouw van het meubel de stoffeerbasis aanbrengen x x x 

7. vul- en bekledingsmateriaal met behulp van een mal aanbrengen x x x 

K/BWI/24.5    

Deeltaak: 

gestoffeerde meubels afwerken en opleveren. 

 

De kandidaat kan: 

   



 

1.   het meubel afwerken met afwerkmateriaal x x x 

2.   het werk controleren, het meubel schoonmaken en opleveren x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 

kennis, vaardigheden en houding. 

x x x 


