
Opleiding Coupeur/Coupeuse
Opleidingsjaar 2021-2022

Inhoud opleiding: 
Na het afronden van de opleiding tot Costumière gaat de leerstof verder tot het niveau Coupeur/Coupeuse. In deze
opleiding leer je het op maat tekenen en maken van complexere modellen en technieken. Waaronder mantels en
colberts. Je leert het toepassen van proportie in de modellen, modeltekenen en handelskennis. De textielwarenkennis
wordt uitgebreid. 

De opleiding bestaat uit twee delen: een praktisch en een theoretisch gedeelte.

Vooropleiding:
Deze opleiding is geschikt voor deelnemer die de opleiding Costumier/Costumière hebben gevolgd en het daarbij
behorende niveau hebben bereikt.

Opleidingsduur en studiebelasting: 
De opleiding tot Coupeur/Coupeuse duurt minimaal 2 jaar en omvat 35 lesweken per jaar, één dagdeel per week. 
Het huiswerk is gemiddeld 8-10 uur per week.

Groepsgrootte:
De lesgroepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen per groep, waardoor iedereen voldoende aandacht en persoonlijke
begeleiding kan krijgen.

Afsluitend examen: 
De opleiding kan afgesloten worden met het examen tot Coupeur/Coupeuse, dat landelijk wordt afgenomen in
Utrecht (Danckaerts Modevakopleidingen) Het praktische gedeelte Coupeuse I wordt afgesloten met een driedaags
examen, het theoretische deel Coupeuse II duurt 1 dag. Voor beide delen kun je een certificaat behalen, dat samen
het volledige diploma Coupeur/Coupeuse vormt.

Vervolgopleiding: 
Deze opleiding is geschikt als vooropleiding tot de opleiding Lerares kostuum- en mantelvak.

Opleidingskosten:
Éen dagdeel per week, per schooljaar (min. 2 jaar) € 850,00
Examenkosten Coupeuse I € 375,50
Examenkosten Coupeuse II €   93,00 Examens zijn niet verplicht.

Benodigde boeken:
Dameskleding en Lingerie (uitg. Danckaerts) € 49,95    *
Meisjes- en jongenskleding ( uitg. Danckaerts) € 49,95    *
Eenvoudige textielwarenkennis (uitg. Wolters Noordhoff) € 20,00    *
Mantel boek (uig. Danckaerts) € 49,95 
Proportieleer (uitg. Danckaerts) € 42,95
Praktische handelskennis (uitg. Danckaerts) € 20,00

Materiaalkosten: 
Voor de kledingstukken en naaiopdrachten die je gaat maken moet je zelf de stoffen en fournituren verzorgen. De 
geschatte kosten hiervoor zijn € 600,00. Daarnaast heb je tekengerei nodig zoals liniaal, geodriehoek, passer, 
potlood, gum, overschrijfbaar plakband, overtrekpapier.

• Genoemde boeken zijn dezelfde als voor het volgen van de opleiding tot Costumier/Costumière


