AANMELDEN BIJ DE MEESTEROPLEIDING COUPEUR, HOE DOE JE DAT?
De Meesteropleiding Coupeur biedt drie verschillende
trajecten:
•
•
•

Voltijdopleiding Tailor Professional
Deeltijd Gezel-A en Gezel-B
Basiscursus

Aanmeldprocedure Voltijdopleiding
De voltijdopleiding (2 jaar, 5 dagen in week) leidt je op
tot “tailor professional” op niveau 5.
Aanmeldingen voor de 2-jarige voltijdopleiding lopen
uitsluitend via HBO Drechtsteden.
https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/tailorprofessional
De aanmelding is in deze fase nog vrijblijvend. HBO
Drechtsteden controleert of je voldoet aan de
toelatingseisen. In dat geval start de toelatingsprocedure bestaande uit een intakegesprek en een
toelatingsproef. Na een succesvolle afronding van de
toelatingsproef word je aanmelding door HBO
Drechtsteden omgezet in een definitieve inschrijving.
Vragen over de toelatingsprocedure kun je stellen via
info@meesteropleidingcoupeur.nl

Aanmeldprocedure Deeltijdopleiding

Toelatingsexamen
Het toelatingsexamen is voor de voltijd- en
deeltijdopleiding gelijk en bestaat uit een intakegesprek
en een toelatingsproef.
Voor het intakegesprek neemt de kandidaat het
volgende mee:
1.

2.
3.

Recent gemaakte kledingstukken of ander
relevant werk op basis waarvan het startniveau
van het kleermakersvak bepaald kan worden.
(Portfolio; foto’s, schetsen en/of ontwerpen);
(Patronen);

Bij een positieve beoordeling van het intakegesprek
wordt de kandidaat uitgenodigd voor de toelatingsproef.
De toelatingsproef vindt plaats in de ateliers van de
Meesteropleiding Coupeur. De kandidaat werkt
gedurende 2 dagen zelfstandig maar onder begeleiding
van een vakdocent aan de vervaardiging van een
kledingstuk. Daarna presenteert elke kandidaat het
gemaakte werk en vindt er een evaluatiegesprek plaats.
Als de toelatingsproef naar oordeel van de
Meesteropleiding positief verloopt, volgt er een
opleidingsovereenkomst die door de kandidaat en de
Meesteropleiding wordt getekend.

Het deeltijdtraject (2 jaar, 1 dag per week op
vrijdagen) leidt je op tot Gezelniveau-A.

Aanmeldprocedure Basiscursus (1 jaar, 26 lesdagen
op zaterdagen)

Daarna is er de mogelijkheid om door te stromen naar
het deeltijdtraject Gezel-B (1,5 jaar, 1 dag per week).

De Basis is geschikt voor diegenen die niet of nauwelijks
ervaring hebben met de naaimachine en met kleding
maken. Er is geen selectie of toelatingsexamen voor De
Basis.

•

•

De kandidaat informeert zich goed via de
website en/of via een bezoek aan onze Open
Ateliers.
De kandidaat meldt zich aan via
het aanmeldformulier op onze website. Naar
aanleiding hiervan wordt beoordeeld of de
kandidaat voldoende basisvakmanschap
(startniveau) en motivatie heeft om uitgenodigd
te worden voor een intakegesprek.

•

•
•

De kandidaat informeert zich goed over het
programma van De Basis via de website en/of
bezoek aan onze Open Ateliers.
De kandidaat vult het aanmeldformulier op de
website van Meesteropleiding Coupeur in.
De Meesteropleiding Coupeur stelt een
overeenkomst op die door beide partijen
wordt getekend.
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