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DEELTIJD GEZEL- A 
 

Het studietraject tot Gezel-A 

De tweejarige deeltijdopleiding leidt op tot het beroep 
en niveau van Gezel-A. Een Gezel-A is werkzaam in 
een theater-, couture of modeatelier, waar 
gespecialiseerde (maat)kleding van zeer hoge kwaliteit 
gemaakt wordt. Een Gezel-A streeft naar perfectie in 
de technische uitvoering van een kledingstuk.  
 

Opleidingsduur en -intensiteit 

De opleiding tot Gezel-A duurt twee jaar en is in 
deeltijd. Per studiejaar heeft de opleiding een omvang 
van 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.  
 

Toelatingseisen  

Een leerling moet over voldoende 
basisvakmanschap beschikken om toegelaten te 
worden tot het gezelniveau. Dit gezelniveau toetsen 
we met het toelatingsassessment,  bestaande uit een 
intakegesprek en een proefweek in ons atelier waarin 
de leerling kledingstukken vervaardigt.  
 

Curriculum  

Het curriculum is in alle opdrachten met betrekking tot 
alle basistechnieken en (delen van) kledingstukken 
vergelijkbaar met het eerste jaar voltijd traject Gezel A. 
Het invullen van externe opdrachten (de projecten uit 
de praktijk) is afhankelijk van de tijdsmogelijkheden 
van de student. 
 

Het curriculum is zeer praktijkgericht, gefocust op 
kwaliteit en bestaat uit: 

 technische trainingen 

 lessen in patroontekenen, kostuumgeschiedenis 
en stoffen- en materialenleer 

 vanaf het tweede jaar vervaardigen van  
kledingstukken 

 

In het tweede jaar wordt gekozen voor de Heren of 
Dames specialisatie.  
 

Groepsgrootte 

Er worden maximaal 17 leerlingen toegelaten. De 
groepsgrootte waarin gewerkt wordt is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen.  
 

Cultuur van de opleiding 
Onderwijs in vakateliers waar professioneel geleerd en 

gewerkt wordt. De leermeesters en docenten brengen 

de studenten het beste uit het coupeursvak bij. 

Iedereen heeft een volwassen rol in de bedrijfscultuur 

van de Meesteropleiding Coupeur en 

verantwoordelijkheid voor mensen, gebouw en 

omgeving.  
 

Opleidingskosten  

De opleidingskosten bedragen  € 3.925,- exclusief 
21% btw per jaar (€ 4.749,25,- 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   

€ 350,- per jaar en worden aan het begin van het 

studiejaar in rekening gebracht.  
 

De Meesteropleiding Coupeur  adviseert een 

gereedschappenpakket aan te schaffen, eventueel 

verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.  
 

Startdatum 

Bij voldoende inschrijvingen start de volgende groep 
op vrijdag 21 september 2018. 
  

VERVOLG: DEELTIJD GEZEL-B  
 

Na het succesvol afronden van het Gezel A-traject kan 
doorgestroomd worden in het anderhalf jaar durende 
Gezel B-traject. 
 

Deze deeltijdopleiding leidt op tot het beroep en 
niveau van Gezel-B. Er vindt verdere verdieping plaats 
in de gekozen richting: Dames of Heren. Een Gezel-B 
is werkzaam in een theater-, couture- of modeatelier, 
waar gespecialiseerde (maat) kleding van zeer hoge 
kwaliteit gemaakt wordt. De Gezel-B streeft naar 
perfectie in de technische uitvoering van een 
kledingstuk. 
 

Opleidingsduur en –intensiteit 

De opleiding tot Gezel-B duurt anderhalf jaar. Dit 
traject heeft een omvang van 34 en 17 weken, een 
dag per week (vrijdag) van 09.00 tot 17.00 uur 
inclusief een uur pauze. De huiswerkbelasting is 
minimaal 8 uur per week. 
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Curriculum  

Het curriculum is zeer praktijkgericht, gefocust op 

kwaliteit en bestaat uit: 

 

 Dames: technische trainingen, tailleur, japon en 

korset 

 Heren: technische trainingen en colbert met 

geplakt binnenwerk 
 

Groepsgrootte 

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

Opleidingskosten   

De opleidingskosten bedragen  € 3.925,- exclusief 

21% btw voor het eerste jaar (€ 4.749,25 inclusief btw 

per jaar) en € 1.962,50 exclusief 21% btw voor het 

tweede halve jaar (€ 2.374,65 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 de volgende  

groep op vrijdag 21 september 2018. 
 

VERVOLG: VOLTIJD GEZEL-C  

+ 1e  MEESTERPROEF 
 

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. Dat 
is 0,75 jaar studie aan zeer gespecialiseerde 
kledingstukken binnen de gekozen richting. Met als 
eindwerkstuk het rokkostuum voor Heren en de 
avondjurk voor de Dames specialisatie.  
 

Daarnaast volgt de leerling een half jaar stage in een 
buitenatelier op het gebied van couture, theater, opera 
& ballet of in een commercieel mode atelier naar 
keuze.  
 

Na het behalen van het Gezel-C traject kan het geheel 
worden afgerond, en de toekomst worden gestart, met 
het maken van de ‘1e MEESTERPROEF’. 
 

Met de ‘1
e
 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 jaar € 6.900,- en 
tweede kwart jaar € 1.725 exclusief 21% btw. 
Start: januari 2022 
 

Kosten ‘1
e
 Meesterproef’:  € 1.725,- exclusief 21% btw. 

Start: april 2023 
 
 

DEELTIJD 
 

Losse Modules 
 

De Gezel-C fase en de ‘1e Meesterproef’ kunnen 
alleen in voltijd aanbod worden doorlopen. 
Wel is het mogelijk een aantal curriculum onderdelen 
(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 2018-2019 


