MEESTEROPLEIDING IN DEELTIJD

Het ambacht van ‘het maken’, het vakmanschap van de
coupeur op een kwalitatief topniveau, is de rode draad
van het leertraject. Het leertraject bestaat 90% uit het
werken in een van de ateliers van Meesteropleiding
Coupeur, onder begeleiding van leermeesters en
experts.
We leiden onze leerlingen op tot coupeur op topniveau.
Onze afgestudeerden zijn werkzaam op ateliers in de
mode, couture, theatrale, museale en entertainment
werkveld. Of starten een eigen atelier.
Het curriculum is opgebouwd uit drie Gezelfases (A, B
en C) en wordt afgesloten met een Eerste Meesterproef.
De Gezelfases A en B kunnen in Deeltijdvorm worden
doorlopen.
De Gezel-C fase en de Eerste Meesterproef worden niet
in deeltijd worden aangeboden. Het continue werken –
meerdere dagen aan een stuk door - aan complexe
kledingstukken is een onderscheidend kenmerk van de
Gezel-C fase.
De mogelijkheid bestaat om na drie en een half jaar
deeltijd de opleiding in voltijdvorm in zijn geheel te
vervolgen of de kennis/vaardigheden middels diverse
modules uit te breiden.

Deelname aan externe opdrachten, de praktijkprojecten,
is afhankelijk van de tijdsmogelijkheden van elke
individuele leerling.
Het vak leren in het atelier
Alle opleidingen en cursussen vinden plaats in onze
ateliers. Hierin wordt professioneel geleerd en gewerkt.
Het werken met experts uit de praktijk, met elkaar en
met aandacht voor gebouw en materiaal is een
essentieel onderdeel van onze onderwijsvisie.
Groepsgrootte
Er worden maximaal 16 leerlingen toegelaten. De
groepsgrootte waarin gewerkt wordt is afhankelijk van
het aantal aanmeldingen.
Opleidingsduur en -intensiteit
De deeltijdstudie tot Gezel-A duurt twee jaar; per jaar is
de studie 34 weken, één dag per week (vrijdag) van
9.00-17.00 uur inclusief een uur pauze.
De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.

Met de afronding van Gezel-B in deeltijd beschikt de
leerling over alle nodige essentiële vakvaardigheden.

DEELTIJD GEZEL-A
Het studietraject tot Gezel-A
Het tweejarige deeltijdtraject leidt op tot het niveau van
Gezel-A. Met Gezel-A beheerst de leerling de vakbasistechnieken en het maken van basiskledingstukken.
Ambachtelijke Aanpak
Perfectie in de technische uitvoering van
kledingtechnieken is de hoofdfocus van Gezel-A.
Het eerste jaar bestaat uit een volledige focus op het
oefenen van technieken en wordt afgesloten met een
week durende Proeve van Bekwaamheid. Het tweede
jaar wordt gestart met het maken van basiskledingstukken voor de Dames of Heren specialisatie
waarvoor gekozen is.

Toelatingseisen
Een leerling moet over voldoende basisvakmanschap beschikken om toegelaten te worden tot het
gezelniveau-A.
Dit gezelniveau toetsen we d.m.v. een toelatingsexamen
bestaande uit een toelatingsgesprek en een
toelatingsproef van 4 dagen op ons atelier waarin de
leerling kledingstukken vervaardigt.

Het tweede jaar wordt afgesloten met de Gezel-A
beoordeling.
Patroontekenen, kostuumgeschiedenis en stoffenleer
zijn de theorievakken die naast het werken in het atelier
worden aangeboden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde prijzen gelden voor het studiejaar 2019-2020.
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Opleidingskosten
De opleidingskosten bedragen € 3.950,- exclusief 21%
btw per jaar (€ 4.779,50 inclusief btw per jaar).
Het bedrag dient voor aanvang van de studie te zijn
betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de
mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.

Groepsgrootte
Deze is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de
te volg en lessen. De groepsgrootte is nooit groter dan
12 leerlingen.

Materiaalkosten: per jaar ontvangt de leerling een
stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te
maken projecten. Extra materialen (ongeveer € 350 per
jaar) zijn voor rekening van de leerling. Alle reis- en
verblijfskosten zijn voor rekening van de leerling.
Kosten voor syllabi en naslagwerken zijn ongeveer
€ 350,- per jaar en worden aan het begin van het
studiejaar in rekening gebracht.
De Meesteropleiding Coupeur adviseert een
gereedschappenpakket aan te schaffen; deze is
verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.
Startdatum
Bij voldoende inschrijvingen start de volgende opleiding
op vrijdag 13 september 2019.

DEELTIJD GEZEL-B
Na het succesvol afronden van het Gezel A-traject van 2
jaar kan doorgestroomd worden in het 1,5 jaar durende
Gezel B-traject; de opleiding tot het niveau van Gezel-B.
Er vindt verdere verdieping plaats in de gekozen
richting: Dames of Heren.
De Gezel-B coupeur streeft naar perfectie in de
technische uitvoering van een kledingstuk en kan
complexere kledingstukken maken en weet technieken
adequater toe te passen.
De leerlingen in de damesrichting leren complexere
technieken, en minimaal het vervaardigen van de
tailleur, de japon en het korset.
De leerlingen in de herenrichting pakken naast de
technieken diverse colberts en de pantalon aan.
Het is niet mogelijk deze deeltijd Gezel- B-module te
doorlopen zonder afronding van de Meesteropleiding
Coupeur Gezel-A deeltijd module.
Identiek aan de Gezel-A module is de ambachtsfocus en
het werken in het atelier de essentie van het onderwijs.
Opleidingsduur en –intensiteit
De opleiding tot Gezel-B duurt anderhalf jaar.
Dit traject heeft een omvang van 34 en 17 weken, één
dag per week (vrijdag) van 09.00 tot 17.00 uur inclusief
een uur pauze.
De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.

Opleidingskosten
De opleidingskosten bedragen € 3.950,- exclusief 21%
btw voor het eerste jaar (€ 4.779,50 inclusief btw per
jaar) en € 1.975,- exclusief 21% btw voor het tweede
halve jaar (€ 2.389,75 inclusief btw per jaar).
Het bedrag dient voor aanvang van de studie te zijn
betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de
mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.
Materiaalkosten: per jaar ontvangt de student een
stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te
maken projecten. Extra materialen (ongeveer € 350 per
jaar) zijn voor rekening van de student. Alle reis- en
verblijfskosten zijn voor rekening van de student.
Kosten voor syllabi en naslagwerken zijn ongeveer
€ 150,- per jaar en worden aan het begin van het
studiejaar in rekening gebracht.
Startdatum
Bij voldoende inschrijvingen start deze fase
op vrijdag 13 september 2019.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde prijzen gelden voor het studiejaar 2019-2020.
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VERVOLGSTUDIE:
VOLTIJD GEZEL-C
Op het moment dat een leerling volledig voor het vak wil
kiezen is het volgen van de GEZEL-C-fase alleen
mogelijk in een voltijd variant: 4 dagen per week.
Kenmerkend van de Gezel-C voltijd fase is het intensief
werken, dagen achter elkaar, aan complexe
kledingstukken. Waarbij de verworven essentiële
vakkennis van het coupeurschap wordt aangevuld met
het creatief coupeursvakmanschap. De nadruk ligt op
het toepassen van het geleerde in eigen coupeuroplossingen.
Aangevuld met een half jaar praktijkprojecten in een
atelier in het werkveld. Op het gebied van couture,
theater, opera en ballet, of in een commercieel modeatelier naar keuze. Deze praktijkfase wordt intensief
begeleid door Meesteropleiding Coupeur.
Als de Gezel-C fase met een positieve eindbeoordeling
is afgerond bestaat de mogelijkheid tot het maken van
de zogenaamde Eerste Meesterproef.

VOLTIJD EERSTE MEESTERPROEF
Met de ‘Eerste Meesterproef’ laat de leerling in een 10
weken durend project, 4 dagen per week en met grote
mate van zelfstandigheid zijn/haar vaardigheden zien in
een meesterstuk: een outfit naar keuze, te voldoen aan
een gegeven moeilijkheidsgraad die perfect moet
worden nagemaakt.
Kosten Gezel-C-voltijd traject: eerste half jaar € 3.500,exclusief 21% btw en voor het volledige derde
studiejaar, inclusief de Eerste Meesterproef € 7.000,exclusief 21% btw.
Start: januari 2022.

LOSSE MODULES
De Gezel-C-fase en de Eerste Meesterproef kunnen
alleen in voltijd worden doorlopen.
Wel is het mogelijk een aantal curriculumonderdelen
(kledingstukken) in deeltijdvorm te realiseren. Dit wordt
vanaf januari 2021 aangeboden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde prijzen gelden voor het studiejaar 2019-2020.
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