
TOE AAN IETS ANDERS? KIES VOOR EEN

VAKOPLEIDING
MEUBEL OF INTERIEUR

Nog verder verdiepen?
Na de opleiding interieuradviseur kun je je 
nog verdiepen in interieurontwerper. Zie hier
voor de opleiding interieurontwerper. 

Certificaat/erkend diploma
De opleidingen interieuradviseur en interieur
ontwerper vormen samen een vakopleiding.
Indien je de opleiding interieuradviseur met
goed gevolg hebt afgelegd ontvang je certifi
caat A. Certificaat A (interieuradviseur) geeft
samen met certificaat B (interieurontwerper)
een brancheerkend diploma van EC Meubel.

Groepsgrootte
Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Lesavond
AMSTERDAM dinsdag van 18:30  21:30 uur
ROTTERDAM maandag van 18:30  21:30 uur

Het definitieve rooster is altijd onder voor
behoud van voldoende aanmeldingen.

VAKOPLEIDING 

Meubelstofferen

Heb je interesse in het leren kennen van nieuwe 
materialen en het maken van iets origineels? 
Tijdens de vakopleiding meubelstofferen werk 
je met je handen om tot een prachtig resultaat 
te komen. Weleens gedacht aan een toekomst 
als meubelstoffeerder?

Inhoud
In het eerste opleidingsjaar, het basisjaar, 
leer je werken met gereedschappen, (naai)
machines en hulpmiddelen die je gebruikt bij 
het meubelstofferen. Je leert op een goede 
manier klassieke en moderne basismateria
len aanbrengen op een eenvoudig zitmeubel. 

Het tweede opleidingsjaar is een verdieping 
van het eerste opleidingsjaar. Modern stof
feerwerk staat in het tweede jaar centraal. 
Alle kennis en vaardigheden die je hebt 
geleerd in het basisjaar pas je op een hoger 
niveau toe in een zitmeubel. Ook doe je 
nieuwe kennis en vaardigheden op.

Erkend diploma
Indien het tweede opleidingsjaar met goed 
gevolg is afgelegd ontvang je een branche
erkend diploma van EC Meubel.

Groepsgrootte
Minimaal 15 en maximaal 21 deelnemers.

Lesdag
AMSTERDAM zaterdag van 8.30  16.00 uur 
ROTTERDAM vrijdag van 8.30  16.00 uur

Het definitieve rooster is altijd onder voor
behoud van voldoende aanmeldingen.

HMCCURSUSENTRAINING.NL

HMC CURSUS EN TRAINING IS ER VOOR… 

> DE PARTICULIER/HOBBYIST
 ... voor persoonlijk plezier en ontwikkeling

> DE AANKOMENDE PROFESSIONAL
 ... middels een vakopleiding

> DE PROFESSIONAL
 ... middels specialistische vakgerichte opleidingen

HMCCURSUSENTRAINING.NL

VAK

CURSUSSEN EN TRAININGEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN> DE PROFESSIONAL
 ... middels specialistische vakgerichte opleidingen09
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OPLEIDING

Interieuradviseur

Zou je graag een complete ruimte inrichten?  
Wil je hierbij de wensen van de klant verwerken 
in een ontwerp op maat d.m.v. een compleet 
interieurontwerp? Dat kan met de opleiding inte-
rieuradviseur! 

Inhoud
In deze opleiding ontwikkel je alle basisvaar
digheden die je moet beheersen als je wilt 
slagen in de interieurbranche. Je leert de 
wensen van de klant te verwerken in een ont
werp op maat en maakt dit inzichtelijk door 
middel van een compleet interieuradvies. Om 
dit te kunnen doen leer je onder andere de 
wensen van de klant te achterhalen, een ver
koopgesprek en adviesgesprek te houden, 
basiskennis over materialen, meubelen, 
trends/mode, stijlen en designs, ontwerp
technieken, creatieve technieken en het 
inrichten van een ruimte.

OPLEIDING 

Interieurontwerper

De opleiding interieurontwerper is geschikt voor 
iedereen die als interieurstylist of -ontwerper 
werkzaam is of wil zijn. Met deze opleiding kan 
enkel gestart worden na afronding van de oplei-
ding interieuradviseur of na een assessment. 

Inhoud
De opleiding interieurontwerper is een logisch 
vervolg op de opleiding interieuradviseur. Je 
leert een ontwerp en inrichtingsadvies te 
maken en een offerte op te stellen voor de 
uitvoering van het gemaakte plan. Om dit te 
kunnen doen leer je onder andere een begro
ting te maken en te berekenen, bouwkunde, 
artikel en assortimentskennis, kennis van 
materiaaleigenschappen, vormgeving, ont
werpen van een ruimte, trends/mode, licht, 
kleur, tekenen, presenteren en offertebehan
delingen.     

Toelating
Deze opleiding is beschikbaar als je vooraf
gaand de opleiding interieuradviseur succes
vol hebt afgerond. Het is ook mogelijk om 
door middel van een EVCassessment in te 
stromen in deze cursus. Met dit assessment 
kun je aantonen dat je vergelijkbare kennis en 
vaardigheden bezit die met de cursus interi
euradviseur worden geleerd.

Certificaat/erkend diploma
De opleidingen interieuradviseur en interieur
ontwerper vormen samen een vakopleiding.
Indien je de opleiding interieurontwerper met 
goed gevolg hebt afgelegd ontvang je certifi
caat B. Certificaat A (interieuradviseur) geeft 
samen met certificaat B (interieurontwerper)
een brancheerkend diploma.

Groepsgrootte
Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Lesavond
AMSTERDAM dinsdag van 18:30  21:30 uur
ROTTERDAM maandag van 18:30  21:30 uur

Het definitieve rooster is altijd onder voorbe
houd van voldoende aanmeldingen.

HMC CURSUS EN TRAINING
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 12166, 3004 GD  ROTTERDAM
ERASMUSPAD 10, 3052 KP  ROTTERDAM
T. 010 285 55 54  |  F. 010 285 55 50
INFO@HMCCURSUSENTRAINING.NL

LESLOCATIE ROTTERDAM
ERASMUSPAD 10, 3052 KP  ROTTERDAM

LESLOCATIE AMSTERDAM
ARLANDAWEG 173-175, 1043 HR  AMSTERDAM



VAKOPLEIDING 

Meubelrestauratie

Kosten
De kosten voor het volgen van de vakoplei
ding bestaan uit:
• Jaarlijks cursusgeld
• Lesmaterialen en gereedschappen

De actuele prijzen van alle vakopleidingen 
zijn te vinden op onze website: 
www.hmccursusentraining.nl.

Betaling
De kosten zijn bij inschrijving verschuldigd. In 
overleg is een betaling in termijnen ook  
mogelijk. Bij beëindiging van de opleiding 
gedurende het opleidingsjaar is geen restitu
tie mogelijk. 
Indien de opleiding in het tweede jaar niet 
wordt voortgezet dient dit ruim voor het 
einde (voor 1 juni) van het eerste opleidings
jaar schriftelijk te worden medegedeeld. 

Aanmelden
Je kunt je gemakkelijk en snel voor de vakop
leiding aanmelden via het ‘direct inschrijven’ 
formulier op de website van HMC cursus en 
training: www.hmccursusentraining.nl.

Meer info?
Bezoek de website van HMC cursus en trai
ning voor meer informatie over de vakoplei
dingen in zowel Amsterdam als Rotterdam: 
www.hmccursusentraining.nl.
T 010  285 55 54 
M info@hmccursusentraining.nl

HMC cursus en training biedt 
een aantal vakopleidingen aan 

op MBO 2 niveau. Deze 
opleidingen kunnen een aantal 

dagdelen per week gevolgd 
worden en duren één of twee 

jaar. Wij zijn gevestigd binnen 
het HMC, ook wel bekend als 

HMC MBO vakschool, welke 
onderwijs locaties heeft in 

Amsterdam en Rotterdam. Dit 
is sinds 1929 de enige mbo 

vakschool waar alle 
opleidingen met hout, meubel 
en interieur te maken hebben. 

VAKOPLEIDING

Meubelmaken

Je houdt ervan om met je handen iets moois te 
maken en een goed resultaat af te leveren. 
Verschillende houtverbindingen leren maken en 
ermee werken, doe je graag. Weleens gedacht 
aan een toekomst als meubelmaker?

Inhoud
In het eerste opleidingsjaar, het basisjaar, 
leer je het op ambachtelijke wijze bewerken 
van hout, het werken met gereedschappen, 
machines en hulpmiddelen die je gebruikt bij 
het maken van meubels. Dit gebeurt in goed 
uitgeruste praktijkruimten met zeer ervaren 
docenten. Je leert met goede theoretische 
achtergrond het maken van houtverbindin
gen en gebruiksvoorwerpen.

Het tweede opleidingsjaar is een 
verdieping van het eerste oplei
dingsjaar. Alle kennis en vaardig
heden die je hebt geleerd in het 
basisjaar pas je dan in complexere 
werkstukken toe. Zoals bijvoor
beeld het zelf maken van een stoel 
maar dan een zogenaamde  
designklassieker. Je leert aan
vullende verbindingstechnieken, 
materiaal   bewerking en afwer
kingstechnieken. Wederom 
wordt de praktijk onderbouwd 
met gedegen theoretische kennis.

Nog verder verdiepen?
Na het tweede opleidingsjaar  
kun je je nog verdiepen in meubel
restauratie. Zie hiervoor de vak
opleiding meubelrestauratie. 

Erkend diploma
Indien het tweede opleidingsjaar met goed 
gevolg is afgelegd ontvang je een branche
erkend diploma van EC Meubel.

Groepsgrootte
Minimaal 15 en maximaal 21 deelnemers.

Lesdag
AMSTERDAM maandag en dinsdagavond  

van 18.00  21.20 uur of op 
zaterdag van 8.30  16.00 uur

ROTTERDAM dinsdag, donderdag of vrijdag 
van 8.30 16.00 uur

Het definitieve rooster is altijd onder voor
behoud van voldoende aanmeldingen.

Werken met je handen, iets moois maken en 
verder! Met deze opleiding kan al worden 
gestart na afronding van het eerste opleidings-
jaar van de vakopleiding meubelmaken of als 
verdieping na afronding van de gehele vakop-
leiding. Let op: deze opleiding wordt alleen in 
Amsterdam aangeboden.

Inhoud
In dit specialisatiejaar komen de ambachte
lijke basishandelingen van de meubelrestau
ratie aan bod. Je leert o.a. werken met 
warme lijm, fineren met de plakhamer en 
politoeren, één van de klassieke opper
vlakteafwerkingen. Tevens leer je histori
sche constructieschade en eventuele fineer
schade te herstellen. Daarnaast krijg je de 
vaktheorie betreffende meubelrestauratie. 
Je restaureert een eigen meegebracht meu
beltje; eventueel gekocht op de antiekveiling 
die bezocht gaat worden. 

Deze vakopleiding is zeer geschikt voor 
meubelmakers, die naast het vervaardigen 
van meubelen ook restauratietechnieken 
onder de knie willen krijgen, maar natuurlijk 
ook geschikt voor andere belangstellenden.

Certificaat
Indien je de vakopleiding meubelrestauratie 
met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je 
een certificaat.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Lesdag
AMSTERDAM vrijdag van 8.30  16.00 uur 

Het definitieve rooster is altijd onder voor
behoud van voldoende aanmeldingen.

 

Door middel van professionele docenten/
trainers en intensieve contacten met het  
bedrijfsleven sluiten onze opleidingen goed 
aan op de praktijk. Aan sommige van de oplei
dingen en cursussen zit een certificaat of een 
brancheerkend diploma gekoppeld. Naast 
vakopleidingen biedt HMC cursus en training 
ook cursussen aan. Hierover kun je meer vin
den in onze brochure voor cursussen.

Toelatingseisen
De vakopleiding is bedoeld voor mensen 
boven de 23 jaar. Jongere volwassen die in 
bezit zijn van een startkwalificatie kunnen 
ook toegelaten worden. Voor definitieve  
toelating vindt mogelijkerwijs een intake
gesprek plaats, hiervoor ontvang je dan een 
uitnodiging. 

Start
De vakopleiding start op één moment in het 
jaar, rond 1 september. Je ontvangt hierover 
bericht na inschrijving. 

Duur van de opleiding
Meubelmaken en meubelstofferen zijn  
tweejarige opleidingen. Tijdens deze dagen 
volg je praktijk en theorielessen. Het is ook 
mogelijk om alleen het basisjaar (jaar 1) te 
volgen en later de beslissing te nemen over 
het al dan niet te volgen verdiepingsjaar  
(jaar 2). Voor de opleiding meubelmaken is 
er ook nog de mogelijkheid om na het basis
jaar over te stappen naar de eenjarige vak
opleiding meubelrestauratie. 

De opleidingen interieuradviseur en interieur
ontwerper duren respectievelijk 14 en 27 
avonden.

Inhoud
Omdat de opleiding niet meer onder toezicht 
staat van het ministerie van OCW zijn ver
plichte vakken zoals Nederlands, Engels en 
rekenen komen te vervallen. Ook is er geen 
stageverplichting (BPV) meer. Als gevolg 
hiervan kan alle lestijd worden besteed  
aan de vakinhoud, deze is per opleiding 
omschreven.

Vergroot je kennis bij HMC cursus en training!


