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Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

• Willem de Koning Academie Associate Degree Arts & Crafts
Arts & Crafts is een tweejarige Associate Degree-opleiding die zich richt op vakmanschap, 
ondernemerschap en het ontwikkelen van een eigen signatuur. 

• Expertisecentrum Meubel
Expertisecentrum Meubel heeft in samenwerking met Fontys Hogescholen en Hogeschool Windesheim 
de opleiding Associate Degree Technische Bedrijfskunde ontwikkeld. Een Associate Degree is een 
tweejarige hbo-opleiding (mbo niveau 5) die in deeltijd gevolgd kan worden. Het accent van de opleiding 
ligt op het ontwikkelen van managementkennis, managementvaardigheden en organisatiekunde.

 •  Technische Bedrijfskunde Associate Degree  Hogeschool Fontys
 • Technische Bedrijfskunde Associate Degree Hogeschool Windesheim
 
• West Dean College Arts & Conservation Engeland

De missie van de stichting is om via het West Dean College het hoogste kwaliteitsonderwijs op het 
gebied van kunst en natuurbehoud te bieden. Door creativiteit te stimuleren en de traditionele kunst 
van het ambacht en de verzorging van erfgoedobjecten te bevorderen. 

Leer- en ontwikkelmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

• Branchekwalificatiestructuur meubel (BKS) van ECM-expertisecentrum meubel
De Branchekwalificatiestructuur meubel (BKS meubel) heeft tot doel om de vakman (werkgever en 
werknemer) een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies in de meubel- en 
interieurbouwbranche met daarbij de bijbehorende opleidingsmogelijkheden en de 
doorgroeimogelijkheden naar een andere functie (de loopbaanpaden).  

• Cursus en trainingen
Het Hout- en meubileringscollege cursus en training verzorgt verschillende (langere) vakopleidingen en 
(kortere) cursussen op het gebied van meubel maken, restaureren en ontwerpen:
•   HMC cursus en training  Vakopleidingen
•  HMC cursus en training  Cursussen
•   ECM-Academy (praktijkgerichte cursus en trainingen)

Leren en groeien is niet alleen motiverend voor werknemers, het hele bedrijf profiteert ervan! 
Expertisecentrum Meubel stelt daarom elk jaar in overleg met de branche een breed 
scholingspakket samen waar bedrijven en medewerkers met ruime branchesubsidie gebruik van 
kunnen maken. De ECM-Academy bestaat nu uit 15 praktijkgerichte cursussen/trainingen waarvan 
de meeste ook in company aangeboden kunnen worden.

•   ECM-Academy online (onlinecursussen)
Leren en groeien is niet alleen motiverend voor werknemers, het hele bedrijf profiteert ervan! 
Expertisecentrum Meubel stelt daarom elk jaar in overleg met de branche een breed 
scholingspakket samen waar bedrijven en medewerkers met ruime branchesubsidie gebruik van 
kunnen maken. De ECM-Academy bestaat nu uit 15 praktijkgerichte cursussen/trainingen waarvan 
de meeste ook in company aangeboden kunnen worden. 
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https://www.ecmeubel.nl/ecm/bks
https://www.hmccursusentraining.nl
https://www.hmccursusentraining.nl
https://www.ecmeubel.nl/ecm-academy
https://www.ecmeubel.nl/ecm-academy-online
https://www.wdka.nl/admissions/apply-for-fine-art
https://www.ecmeubel.nl
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Technische-Bedrijfskunde-associate-degree.htm
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/ad/technische-bedrijfskunde
https://www.westdean.org.uk/study/degrees-and-diplomas/courses/graduate-diploma-conservation-studies


 •  Evan Buytendijk Cursussen
Ingenieursbedrijf Evan Buytendijk organiseert (online) cursussen bedoeld voor alle mensen die 
werken binnen de hout- timmer- en bouwbranche. 

 •  Masterclasses Meet the master bij Crafts Council Nederland
Vakmanschap staat weer volop in de kijker, iedereen praat erover en ontwerpers vinden ambachten 
opnieuw uit met spannende innovaties. Maar waar kan je in Nederland nog een écht creatief 
ambacht leren op hoog niveau? Crafts Council Nederland selecteert voor Meet the Master de beste 
masterclasses en presenteert een nieuwe manier van leren: direct bij de meester. 

 •  MKB-cursussen en trainingen voor ondernemers
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk trainingsbureau voor ondernemende 
mensen. Er zijn bijvoorbeeld workshops/cursussen op het gebied van communicatie, leidinggeven, 
financiën en Arbo veiligheid. 

4

Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

• MBO Certificaten SBB
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een belangrijke rol. Mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te 
ontwikkelen. Voor Creatief Vakman, ontwerpend meubelmaker, zijn nog geen mbo-certificaten 
vastgesteld. Wel zijn er 2 keuzedelen Meubelmaker die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan 
worden:
•  Keuzedeel Meubelrestauratie
•  Keuzedeel Interieurproducten ontwerpen/vormgeven

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

• Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het 
topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke 
en individuele belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commerciële zin. De 
branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- 
en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale 
kwaliteitsverbetering. 

• Branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie (CBM)
Koninklijke CBM behartigt de belangen van de interieurbouw en meubelindustrie en zet zich samen met 
de leden actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken.
De varieteit in de ledenkring is groot: interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers van 
halffabricaten die een meubel gerelateerde bewerking werrichten, zijn aangesloten. 
Maar ook groothandelsbedrijven in meubelen en fabrikanten van grafkisten, scheidingswanden, 
stellingen, deuren, systeemplafonds en schilderijlijsten. 
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https://www.evanbuytendijk.nl/cursussen/
https://craftscouncil.nl/meet-the-master/
https://www.mkbct.nl
https://certificaat-mijn.s-bb.nl
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3406?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dmeubelmaker
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4651?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dmeubelmaker
https://nbvt.nl
https://www.cbm.nl/over-cbm/
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• Expertisecentrum Meubel (ECM)
Expertisecentrum Meubel (ECM) is hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de 
meubelindustrie en interieurbouw. De aandachtsgebieden zijn scholing, werkgelegenheid, mobiliteit, 
loopbaanontwikkeling , duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen, leermiddelen, examinering vmbo en 
mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek. Via een 
Samenwerkingsverband (SWV), een regionale vereniging of stichting opgericht door en voor werkgevers, 
worden jongeren opgeleid tot interieurbouwer, meubelmaker of machinaal houtbewerker

• Topcentrum Meubel
Het Topcentrum Meubel draagt bij aan het versterken van duurzame innovatiekracht en 
concurrentiepositie van aangesloten (meubel-)bedrijven. Dit gebeurt door het vernieuwen en innoveren 
van het meubelonderwijs en het bieden van toegang tot excellente en gemotiveerde vakmensen met 
kennis en vaardigheden van recente innovaties. 

• Consortium Creatief Vakman
De drie vakinstellingen Hout- en Meubileringscollege, SintLucas en Cibap bieden ieder de opleiding 
Creatief Vakman aan. In 2017 hebben ze samen met de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de 
Branchevereniging Mode Ambachten en de Nederlandse Hoedenvereniging, het Consortium Creatief 
Vakman opgericht. Het Consortium Creatief Vakman spant zich in om de kwaliteit van het vakonderwijs 
en examens van de opleiding en de samenwerking met het beroepenveld te optimaliseren. Het 
Consortium wil er ook aan bijdragen Creatief Vakman een eigen gezicht te geven. 
Creatief Vakman.nl

• Crafts Council Nederland
Crafts Council Nederland is het landelijk platform voor de ontwikkeling van het creatieve ambacht en de 
creatieve maakcultuur. CCNL pleit voor een herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in 
Nederland en voor het behoud van ambachtelijke technieken. Het is onze missie een stevig fundament 
te bouwen voor de craftssector, zowel voor makers als voor de sector, waarbij CCNL een 
vanzelfsprekende en permanente positie heeft in Nederland. Crafts Council Nederland is hiervoor de 
aanjager en katalysator en zorgt voor ondersteuning, presentatie, ontwikkeling en verbinding.

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

• CBM Inspiratie & Events
De Branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie CBM organiseert grotere en kleinere 
themabijeenkomsten over (inter)nationale ontwikkelingen, innovaties, wetswijzigingen en nog veel 
meer. De jaarlijkse netwerkbijeenkomsten zijn erop gericht elkaars kracht te ontdekken zodat 
gaandeweg mooie samenwerkingen ontstaan. 
  

• Ligna vakbeurs (Duitsland)
Ligna organiseert jaarlijks een internationale conferentie met verschillende exposities. Het is een 
wereldmarktplaats voor innovaties voor de houtindustrie. 

• Interieurbouw en hout & kunststof Vakbeurs in Hardenberg
BNO door ontwerpers, voor ontwerpers. De grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in 
Nederland. Zij vormen een professioneel team dat ontwerpers en hun vak op allerlei manieren 
ondersteunt en promoot. 
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https://www.cbm.nl/inspiratie-events/
https://www.ligna.de
https://www.qumedia.nl/index.php?page=nieuws_bericht.php&id_nieuws=19140&rubriek=Actueel&blad=7&lang=NL&zoeken=&zoeken_classificatie=79
https://www.ecmeubel.nl
https://www.cbm.nl/opleiding/samenwerkingsverbanden/
https://www.cbm.nl/opleiding/topcentrum-meubel/
https://creatiefvakman.nl/index.php/consortium-creatief-vakman-2/
http://creatiefvakman.nl
https://craftscouncil.nl/over-ons/
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• Houtwereld
Houtwereld is het vakblad voor de houtbranche en verschijnt 15 x per jaar. Het informeert zijn lezers 
over de houtmarkt, vraag, aanbod, bedrijfsleven, productontwikkeling, toepassingen, overheidsbeleid, 
normeringen, duurzaam bosbeheer etc. Ook wordt geschreven over nieuwe technologieën.

• Het Houtblad
Het Houtblad is het vakblad voor de professional in de hout- en bouwbranche. Het laat de veelzijdigheid 
zien van hout en de talloze mogelijkheden die dit materiaal biedt. Het vakblad informeert over 
architectuur, constructieve en bouwfysische aspecten, ontwikkelingen in duurzaamheid, certificering 
en toekomstige bouw.

Digitale platforms en (fysieke) musea
Wat bieden musea en digitale platforms aan ontwikkeling?

• Digitaal platform Meet the maker van Crafts Council Nederland
Meet the maker is een digitaal platform voor makers om te weten waar iedereen mee bezig is en om 
elkaar te blijven inspireren. 

Informatie voor geïnteresseerden in Meubelmakersbranche 
- werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Het beroep van Creatief Vakman
Een creatief vakman werkt vanuit atelier of werkplaats. Hij of zij ontwerpt en vervaardigt creatief 
ambachtelijke producten en zet deze in de markt. De producten bestaan uit één of meerdere materialen, 
zoals leer, textiel, glas, keramiek, hout, eventueel aangevuld met andere materialen. Het betreft 
producten zoals schoenen, tassen, textiele materialen, glazeniersproducten, keramische kunst of 
gebruiksvoorwerpen en houten gebruiksvoorwerpen. Een creatief vakman werkt in principe als 
zelfstandig ondernemer of freelancer, maar kan ook in loondienst werken. Hij werkt met zeer 
uiteenlopende opdrachtgevers; particulieren, bedrijven, verenigingen, organisaties en overheden.

• Het beroep van Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer
De meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer maakt meubelproducten die hoofdzakelijk vanuit massief 
hout en/of plaatmateriaal worden vervaardigd. Eventueel met toevoeging van andere materialen zoals 
metaal, kunststof, glas, textiel of natuursteen. Denk aan onderdelen voor de inrichting van een winkel, 
restaurant, schip of een maatwerkkeuken. De meubel- en interieurbouwbedrijven leveren aan bedrijven 
en/of particulieren. De (student)medewerkers werken in de productieruimte van een bedrijf. De 
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer werkt met (elektrisch) handgereedschap en stationaire 
houtbewerkingsmachines. Afhankelijk van het soort meubelwerkstuk, werkt hij alleen of in 
teamverband.
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https://www.eismamediagroep.nl/uitgave/houtwereld/
https://www.eismamediagroep.nl/uitgave/het-houtblad/
https://craftscouncil.nl/over-meet-the-maker/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/creatief-vakman
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/kwalificatie/allround-meubelmakerscheepsinterieurbouwer/cmVzdWx0YWF0VHlwZT01O2Rvc3NpZXJJZD0zMTQ4O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTEwODUwOTg=
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• Het beroepen van Ondernemend Meubelmaker/ (Scheeps)interieurbouwer
De ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer maakt meubelproducten die hoofdzakelijk 
vanuit hout(houtachtig) materiaal wordt vervaardigd. De ondernemend meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer is veelzijdig en breed georiënteerd en zou zelfstandig een (eigen) onderneming moeten 
kunnen gaan leiden. Hij staat daarom open voor nieuwe ontwikkelingen en wordt in zijn werk 
regelmatig geconfronteerd met noviteiten en vragen vanuit de markt. Creativiteit en exclusiviteit zijn 
van belang. Het product moet zichzelf verkopen en er moet vaak maatwerk worden geleverd. Gevoel 
voor verfijning en detaillering is zeer belangrijk. Conceptueel en systematisch denken is van belang om 
op basis van

• Meubelmakerworden.nl
Meubelmaker worden is een informatiesite over beroepskeuze en scholingsinformatie voor 
verschillende beroepen in de branche van het meubel maken. De site is een initiatief van FNV Bouw, 
CNV-vakmensen, CBM en ECM-expertisecentrum meubel. 
De verschillende meubelmakers-opleidingen kunnen gevolgd worden bij verschillende ROC’s in het land. 
Een overzicht vind je hier: Meubelmakerworden.nl/scholen

Goed om te weten 
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

• Creatief Vakman Ontwerpend Meubelmaker

• Toenemende belangstelling voor creatief ambachtelijke producten en de combinatie met   
verschillende materialen en technieken.

• Meer aandacht in binnen- en buitenland voor Dutch Design (strakke vormgeving en innovatief   
materiaalgebruik).

• Intrede van innovatieve technieken en vernieuwend materiaalgebruik (gestoeld op traditionele   
ambachten).

• Duurzaamheid: hergebruik van producten en afvalstromen reguleren.   

Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

Zie arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman uit 2020

Het vak leren in het mbo
Welke opleidingen kun je waar doen?

• Opleiding Creatief Vakman bij Hout- en meubileringscollege (HMC) niveau 4 BOL
Op het HMC speelt de opleiding creatief vakman zich af rond de materialen textiel/leer en hout en richt 
zich vooral op de aankleding van het interieur en het menselijke lichaam. Het accent ligt op het maken 
van een product zoals een meubel, hoofddeksel, tas of schoenen. Het HMC hoort bij het Consortium 
Creatief Vakman, waarbij de ontwerpend meubelmaker de specialiteit is. 
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https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/kwalificatie/ondernemend-meubelmakerscheepsinterieurbouwer/cmVzdWx0YWF0VHlwZT01O2Rvc3NpZXJJZD0zMTQ4O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTEwODUxMTA=
https://meubelmakerworden.nl
https://meubelmakerworden.nl/scholen
https://www.s-bb.nl/media/wrpog00q/arbeidsmarktmonitor-creatief-vakman-2020.pdf
https://www.hmcollege.nl/opleidingen/creatief-vakman-hout/
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• Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
•   Informatie opleiding Creatief Vakman
•  Kies MBO Creatief Vakman
•  Creatief Vakman.nl

• Los van het Consortium Creatief Vakman zijn er een aantal ROC’ s die de opleiding Creatief Vakman, met   
het materiaal hout, aanbieden. Dit zijn:
•  Opleiding Creatief Vakman bij Cibap niveau 4 BOL
•  Opleiding Creatief Vakman Friesland College niveau 4 BOL
•  Opleiding Creatief Vakman Alfa College niveau 4 BOL
•  Opleiding Creatief Vakman Koning Willen 1 College niveau 4 BOL

• Ook bieden verschillende ROC’s opleidingen aan voor meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer en   
ondernemend meubelmaker. Het overzicht van deze ROC’s is hier te vinden:
•  Meubelmaker worden scholen

Het vak leren kennen met (beginners)cursussen 
Welke cursussen kun je doen?

•  Er zijn verschillende aanbieders van beginnerscursussen meubels maken en houtbewerking. Een aantal 
aanbieders zijn:
•  Wood & Co
•  Passen en Meten cursuscentrum
•  De Schrijn , gereedschatkist voor mens, hout en ambacht
•  Xyleem meubelmakerij

Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

• Ambachtsacademie Meubelmaker
Ook bestaat de mogelijkheid om het vak van meubelmaker in de praktijk te leren via het leerling-gezel-
meester systeem. Een opleiding van de Ambachtsacademie volg je in het bedrijf van een vakman of 
-vrouw in jouw regio. Gedurende 1,5 jaar maak je al werkende de vlieguren die nodig zijn om een start te 
maken in het vak. Om in aanmerking te komen moet je aan verschillende eisen voldoen. Bijv. voltijds 
beschikbaar zijn (1,5 jaar), een uitkering hebben of geen werk. Je bekwaamt je in de sleutelactiviteiten 
die horen bij het vak van meubelmaker: producten vormgeven, meubels vervaardigen, onderhouden 
werkplaats en kennis op peil houden. 
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https://woodenco.nl
https://www.passen-en-meten.nl
https://deschrijn.nl/ambachtelijk-meubelmaken/cursus-meubelmaken
https://www.xyleem.nl/index.php/cursussen
https://www.ambachtnederland.nl/meubelmaker
https://www.s-bb.nl/activiteiten/specialistisch-vakmanschap/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/creatief-vakman
http://creatiefvakman.nl
https://www.cibap.nl/vakschool/opleidingen/creatiefvakman/
https://www.frieslandcollege.nl/mbo-opleidingen/creatief-vakman
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/ambacht-laboratorium-en-gezondheidstechniek/creatief-vakman-groningen
https://www.kw1c.nl/opleiding/25548o10/ontwerpend-meubelmaker-creatief-vakman-bol
https://meubelmakerworden.nl/scholen
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