Allround meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer (bbl)
Dé specialist voor meubels en interieurbouw
aanspreekpunt | advies geven | instructies geven en aansturen |
meubels maken | nauwkeurig | plannen en voorbereiden | samenwerken |
technisch inzicht | vakman | vormgeven | werken met hout
Als allround meubelmaker/interieurbouwer werk je aan uitdagende projecten,
zoals het interieur van een winkel, kantoor of woonhuis. Je maakt bijvoorbeeld
keukens of badkamers. Daarnaast ben je het aanspreekpunt op de werkplek. Je
begeleidt collega’s tijdens het project waar jij de verantwoordelijkheid hebt,
voert overleg en controleert de productie.Bij Summa Wonen & Design leer je
meubels en interieuronderdelen afmonteren. Je maakt projecten van begin tot
eind, zowel in de werkplaats als op locatie. Met je team lever je telkens echt
vakwerk af.

Niveau 3
bbl
3 jaar
Startmoment: flexibel
20% school
80% werk
Crebo: 25017

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen & Interieur

Summa Wonen & Design
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Allround meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer (bbl)
Wat word je?
Na deze opleiding kun je aan het werk in de meubelindustrie,
de interieurbouw en de scheepsinterieurbouw. Verder leren
kan ook. Je volgt dan een opleiding zoals Ondernemend
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (bbl, niveau 4),
Werkvoorbereider industrieel produceren met hout (bbl,
niveau 4) of Werkvoorbereider
meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw (bbl, niveau 4).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt 4 dagen per week bij een leerwerkbedrijf en gaat 1
dag per week naar school.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2021-2022 (612 euro) wordt door het ministerie eenmalig
verlaagd met 50% tot 306 euro.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Je kunt hiervoor solliciteren bij het samenwerkingsverband
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BosMti in Nuenen of je solliciteert zelf bij een
leerwerkbedrijf. Kijk voor een overzicht van erkende
leerbedrijven en meer informatie over de arbeidsmarkt,
stages en beroepen op www.s-bb.nl.

