Informatieblad

Modevakschool Lelystad

Opleiding Coupeur / Coupeuse heren- en jongensbovenkleding
Opleidingsjaar 2020-2021

Inhoud opleiding
In deze opleiding leert de deelnemer op coupeuse-niveau patronen op maat te tekenen en
kledingstukken op maat te maken met bijbehorende naaitechnieken. Deze opleiding bevat modellen
voor heren en jongens. De deelnemer leert eenvoudige en complexe patronen te tekenen en leert
stoffen herkennen.
Vooropleiding/voorkennis
Er is minimaal een basis naaivaardigheid nodig om te kunnen starten met deze opleiding.
De deelnemer heeft bij voorkeur de vooropleiding Costumier/Costumière dames- en
meisjesbovenkleding afgerond.
Duur van de opleiding
De opleiding duurt 1 jaar. Een opleidingsjaar loopt van september tot en met juni.
Elk opleidingsjaar heeft 30 lessen van elk 2 uur
Lesrooster
De lessen zijn wekelijks, op donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur
Huiswerkbelasting
De huiswerkbelasting bedraagt circa 8 uur per week.
Lesgeld
Het lesgeld bedraagt € 700,- per opleidingsjaar. Dit is exclusief boeken, gereedschap en materialen,
examenkosten.
Boeken / boekengeld
Er zijn drie lesboeken nodig. Kosten lesboeken totaal €119,90.
De boeken worden besteld bij de docent van uw modevakschool.
- Herenkleding
3e geheel herziene druk, ISBN 978-90-824477-0-5, Prijs € 49,95, Uitgave Danckaerts
- Meisjes-, Jongens- en Babykleding
2e geheel herziene druk, ISBN 978-90-808552-5-0, Prijs € 49,95 Uitgave Danckaerts
- Eenvoudige textielwarenkennis
(Paassen, Ruygrok en Klein-Buth), ISBN 90-01-68303-7, Uitgave Wolters-Noordhoff, Prijs € 20,-
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Lesbenodigdheden: naaigerei/tekengerei/stof en fournituren
De cursist schaft zelf teken- en naaigerei aan.
- Tekengerei: liniaal, geodriehoek, schaalmaatje ½, ¼, ⅓ (verkrijgbaar bij de docent), passer,
potlood, gum, overschrijfbaar plakband (scotch-tape), twee tekenboeken A3-formaat,
overtrek/patroonpapier.
- Naaigerei: naaimachine met toebehoren, centimeter, spelden, naalden, garen, stoffen voor
het maken van proefmodellen, ritsen, rijggaren, kleermakerskrijt, plakvlieseline,
patroonpapier.
In het atelier van de modevakschool zijn machines en linialen aanwezig. Deze hoeven niet door de
cursist te worden meegenomen.
Diploma te behalen?
Deze opleiding werkt toe naar examens. Deelname aan de examens is niet verplicht.
Eindtoets tijdens de opleiding
Aan het eind van elke opleiding, voorafgaand aan de examens, wordt een eindtoets afgenomen. Aan
de hand van de resultaten van de eindtoets wordt bepaald aan welk onderdeel van de lesstof de
examenkandidaat nog aandacht moet besteden om voldoende voorbereid het examen te gaan
maken.
Mogelijke vervolgopleiding
Na het behalen van het diploma Coupeur/Coupeuse heren- en jongensbovenkleding kan de
deelnemer de studie voortzetten met de opleiding:
- Costumier/Costumiere dames- en meisjesbovenkleding (indien nog niet behaald)
- Coupeur / Coupeuse costuum- en mantelvak
Er kan alleen worden deelgenomen aan de vervolgexamens als het coupeur/coupeusediploma is
behaald. Indien uit de eindtoets blijkt dat de deelnemer het beoogde niveau heeft bereikt, maar de
deelnemer doet geen examen, dan kan de deelnemer de vervolgopleiding volgen. Examinering in de
vervolgopleiding is dan niet mogelijk.
Examen-informatie
1. De opleiding kan worden afgesloten met:
- Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk Tekenen en naaien, Textielwarenkennis,
Mondeling over theorie en praktijk.
- Diploma Coupeuse jongens- en herenkleding
Het examen vindt plaats in juni en/of februari.
2. Vrijstellingenbeleid
Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het
volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald.
Bij een reeds behaalde Costumière diploma wordt voor de textielwarenkennis een vrijstelling
verkregen.
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3. Aanmeldingen examens
Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen.
- Examendata voor 2020-2021
o Winterexamen: vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari 2021
o Zomerexamen: donderdag 25 juni, vrijdag 26 juni, maandag 29 juni en evt. dinsdag 30 juni
2021.
- Examenlokatie
o De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).
- Aanmelden voor het examen
o De examenkandidaat meldt zich voor de examens aan bij de docent van een bij de
Danckaerts Modevakschoolvereniging aangesloten modevakscholen.
o Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet
vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en
geboorteplaats.
o Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden.
o Aanmeldingen en het examengeld moeten vóór de respectievelijke data 1 april /
1 november binnen zijn op het examenbureau. Dit loopt via de docent.
4. Examenkosten 2017
Examen

Examenkosten per dag

Coupeuse jongensen herenkleding

€ 93,00

Materiaalkosten
Praktisch werk € 32,50

5. Herkansingsmogelijkheden.
Als een examenonderdeel als onvoldoende is beoordeeld kan dit examenonderdeel tijdens de
volgende examenmogelijkheid worden herkanst.
Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. Dit geldt ook voor de
herkansing.
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