MEESTEROPLEIDING COUPEUR

COUPEURSOPLEIDING
VOOR ÉCHTE MAKERS
OP HBO-NIVEAU

BEHAAL DE HOOGSTE GRAAD OP HET GEBIED VAN HET COUPEURSVAKMANSCHAP

MEESTEROPLEIDING COUPEUR

‘Van kleins af aan ben ik al bezig
met naaien. Ik ging met mijn
moeder mee naar de lapjesmarkt,
en maakte zelfbedachte poppenkleertjes. Op mijn 6de kreeg ik mijn
eerste naaimachientje. Na mijn
vmbo lag de keuze voor een opleiding mode en maatkleding voor de
hand. Daarna wilde ik me dolgraag
verder ontwikkelen. Starten met
de opleiding Meesteropleiding
Coupeur was een logische stap.’
Mariëlle van Putten,
coupeur bij Claes Iversen

Met de Meesteropleiding Coupeur ontwikkel je jezelf tot de hoogste graad op het
gebied van het coupeursvakmanschap. Het op ambachtelijke principes gebaseerd
zelfstandig kunnen vervaardigen van het eenmalige of eerste kledingstuk op
topniveau is het belangrijkste aandachtsgebied in deze opleiding.

Wat ga je in de Meesteropleiding
Coupeur leren?
Je specialiseert je in twee jaar tijd op
hbo-niveau in het vervaardigen van niet
routinematige complexe maatwerk opdrachten: op basis van historische en hedendaagse vakkennis en vaardigheden.
Je ontwerpt niet, je maakt kledingstukken. Je leert hoe je als specialist een
onderscheidende kwaliteit en visie realiseert en invloed uitoefent.

De opleiding is opgebouwd uit 3 pijlers:
• Coupeurs ambachtelijk vakmanschap –
dames- of heren specialisatie
• Signaleren, ontwikkelen, onderzoeken
en analyseren van bestaande en nieuwe
technieken binnen vakgebied
• Organiseren en ondernemen.

Dat betekent dat je tijdens
de opleiding:
• complexe coupeur technische
oplossingen leert te bedenken, te
ontwikkelen en uit te proberen om
hiermee de ontwerpconcepten naar
waarde en hoogstaand niveau weet
aan te sturen en te realiseren;
• leiding leert geven aan de uitvoering
van coupeursopdrachten;
• als coupeur onderzoek doet
naar nieuwe of innovatieve
ontwikkelingen van coupeurstechnieken, materialen en methoden;
• jezelf als coupeur weet aan
te sturen en doorlopend verder
te ontwikkelen.

Toelating
Om de opleiding te mogen volgen dien
je in het bezit te zijn van het basisniveau
coupeur. Iedere kandidaat, ongeacht leeftijd
en/of vooropleiding, neemt deel aan de
toelatingsprocedure.

Resultaat
Een afgestudeerde specialist Coupeur staat
met zijn voeten in de praktijk, behoudt het
overzicht, verbindt mensen en middelen
en koppelt daarmee doen aan denken.
Bekijk hier het studieprogramma

HBO Drechtsteden en ROC van Amsterdam - Flevoland realiseren samen
deze unieke tweejarige opleiding op hbo-niveau in afstemming met de
Stichting Meesteropleiding Coupeur te Amsterdam.

www.hbodrechtsteden.nl

Meer weten?
Check de website of neem voor meer
informatie contact op.

