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Naailes voor basisschoolleerlingen
Opleidingsjaar 2022-2023

Inhoud cursus
Jongeren vanaf 10 jaar kunnen terecht voor naailes. Het niveau van de cursus wordt aangepast op
het niveau van de deelnemers. Tijdens de naailes leren de cursisten met machines omgaan en leren
zij naaitechnieken. Er wordt gewerkt aan een kledingstuk naar keuze.
De begeleiding is toegespitst op de specifieke behoefte van de deelnemer en het werkstuk waar aan
wordt gewerkt.
Er wordt gewerkt in een kleine groep, maximaal 4 cursisten tegelijk, waardoor elke deelnemer op de
nodige aandacht kan rekenen.
Vooropleiding/voorkennis
De deelnemer heeft geen basis naaivaardigheid nodig om te kunnen deelnemen aan de lessen.
Duur van de opleiding
De naailessen voor de jeugd lopen het gehele lesjaar door, van september tot en met juni. De
deelnemer kan gedurende het gehele jaar starten en eindigen. Er wordt een opzegtermijn van
minimaal een maand aangehouden.
Lesrooster
De lessen zijn wekelijks, op
- woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur;
- donderdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur.
Huiswerkbelasting
Deelnemer mag thuis oefenen, maar dat is niet verplicht.
Lesgeld
Het lesgeld wordt gefactureerd per periode van 7 lessen van elk 2 uur. In twee maanden worden 7
lessen ingeroosterd.
Het lesgeld bedraagt € 120,- per periode van 7 lessen van elk 2 uur.
Het cursusgeld is inclusief gebruik van machines, gereedschappen en materiaal voor
oefenopdrachten, exclusief stoffen, fournituren, modebladen en patronen. Limonade en thee is bij
de prijs inbegrepen.
Lesbenodigdheden: stof en fournituren
De cursist kan tijdens de lessen een naaimachine en gereedschappen van de modevakschool
gebruiken. Het zelf hebben van een naaimachine is niet noodzakelijk.
Voor de lessen zijn stoffen en fournituren nodig. Dit koopt de deelnemer zelf.
Boeken / boekengeld
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Er zijn geen lesboeken nodig.
Examen of eindtoets?
Deze opleiding wordt niet afgesloten met een examen of eindtoets.
Mogelijke vervolgopleiding
Na het volgen van de cursus kleding maken voor basisschoolleerlingen kan de deelnemer de lessen
voortzetten met de naailessen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
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