MEESTEROPLEIDING VOLTIJD

Unieke onderwijsvisie en positionering.
Het ambacht van ‘het maken’, het vakmanschap van de
coupeur op een kwalitatief topniveau, is de rode draad
van het leertraject. Het onderwijs bestaat voor 90% uit
het werken in een van de ateliers van Meesteropleiding
Coupeur, onder begeleiding van leermeesters en
experts.
De opleiding onderscheidt zich door de aandacht die
gegeven wordt aan het perfect maken van een
kledingstuk en het creatief kunnen oplossen van
coupeurtechnische vraagstukken.
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 Gezel fases (A, B
en C) en wordt afgesloten met een Eerste Meesterproef.
Na het eerste semester tijdens de Gezel-A fase wordt
gekozen voor de Heren of Dames specialisatie.
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 opleiding bestaat uit 3 studiejaren.
Per studiejaar heeft de opleiding een omvang van 40
weken, vier dagen per week van 9.00-17.00 uur.
De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.
Ambachtelijke aanpak
We besteden veel tijd (inclusief herhaling) aan een grote
verscheidenheid aan naaitechnieken, met de hand en
met machine.
De start van de opleiding, Gezel-A, bestaat uit een zeer
grondige aanpak van het leren maken van tientallen
basistechnieken. In perfectie.
Daarna start het werken aan veel kostuum- en
kledingopdrachten.
Een deel van deze opdrachten wordt gegeven in
opdracht van de praktijk. Dan is er aandacht voor de
opdrachtgever, het ontwerp en vormkeuzes. De leerling
leert hierdoor te beschouwen en creatief coupeurschap
te ontwikkelen voor het vinden van de beste kostuum- of
kledingstukrealisaties.
Perfectie is een continue kwaliteitseis. De leerlingen
verwerven een automatisme in het kwaliteitsbewustzijn.
Het minimaal 3 maanden werken op een atelier in de
praktijk is onderdeel van de Gezel-C fase.
Geen vakmanschap zonder kennis.
Er wordt lesgegeven in o.a. kostuumgeschiedenis,
stoffen- en materialenleer, nieuwe en historische
patroontechnieken.
Patroontekenen is geïntegreerd in de opleiding; het
curriculum is gericht op het kleermaken en niet
specialistisch op patroontekenen. Ontwerpen behoort
niet tot de opleiding. Wel is het interpreteren van
kledingontwerpen en het communiceren met ontwerpers
expliciet onderdeel van de meesteropleiding.
Tenslotte zijn er wisselende workshops en gastlezingen.

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

Meesteropleiding Coupeur Amsterdam . Jan Maijenstraat 11-15 . 1056 SE Amsterdam .
T 020 820 1153 . info@meesteropleidingcoupeur.nl. meesteropleidingcoupeur.nl

Toelatingseisen
Een kandidaat-leerling moet over voldoende
basisvakmanschap beschikken om toegelaten te
worden.
De Meesteropleiding heeft een toelatingsexamen waar
wordt vastgesteld of dit vakmanschap op gezelniveau
wordt beheerst. Dit toelatingsexamen bestaat uit een
toelatingsgesprek en een toelatingsproef van 4 dagen;
in een van onze ateliers waarin de kandidaat-leerling
zelfstandig kledingstukken vervaardigt.

Opleidingskosten, tegemoetkoming en bijdrage
studenten
De Meesteropleiding Coupeur (een stichting zonder
winstoogmerk) wordt niet bekostigd door de overheid.
De kosten die bij de leerling in rekening worden
gebracht zijn € 7.000,- per leerjaar exclusief 21% btw
(€ 8.470,- inclusief btw).
Door de hoge kwaliteit van de opleiding en de kleine
groepsgrootte zijn de kosten die de Meesteropleiding
maakt zo’n € 15.000 exclusief btw per leerling per jaar.
Meer dan de helft daarvan neemt de Meesteropleiding
voor zijn rekening.
Het bedrag dient op 1 juli 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 leerling 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 leerling.
Kosten voor syllabi en naslagwerken zijn ongeveer
€ 350,- per jaar en worden aan het begin van het
studiejaar in rekening gebracht bij de leerling.
De Meesteropleiding Coupeur adviseert een
gereedschappenpakket aan te schaffen, eventueel
verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.
Voor de leerling is er geen tegemoetkoming in studie- en
reiskosten vanuit de overheid. Mogelijk is er recht op
aftrek van studiekosten of andere schooluitgaven. Dit is
na te vragen bij de Belastingdienst.
Startdatum
Bij voldoende inschrijvingen is de volgende startdatum
op maandag 26 augustus 2019 (introductiedagen op
donderdag 22 en vrijdag 23 augustus 2019).

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

Meesteropleiding Coupeur Amsterdam . Jan Maijenstraat 11-15 . 1056 SE Amsterdam .
T 020 820 1153 . info@meesteropleidingcoupeur.nl. meesteropleidingcoupeur.nl

