ModeVak opleidingen 2020-2021
Modevakamsterdam (MVA) is aangesloten bij de organisatie ENSAID modevakscholen.
www.ensaid.nl De diploma’s worden door deze organisatie uitgegeven en zijn landelijk erkend.
Het opleidingsprogramma bestaat uit een aantal modules en is een getrapt systeem. Dat houdt in
dat je eerst examen doet voor een module, voordat je met de volgende begint.
De totale opleiding bestaat uit een onderbouw en een bovenbouw.
De onderbouw begint met het leren patroontekenen en het maken van eenvoudige
kledingstukken. De moeilijkheidsgraad neemt steeds toe en de laatste module van de onderbouw is
coupeuse.
In de bovenbouw wordt de moeilijkheidsgraad van de technieken opgevoerd.
De bovenbouw wordt afgesloten met het examen voor coupeuse-lerares.
Voor elke module wordt gebruik gemaakt van één of twee lesboeken waarin de stof wordt
behandeld en aan de hand waarvan praktische oefeningen worden gedaan.
Er wordt les gegeven in groepen van maximaal 8 personen, zodoende is er individuele aandacht.
Ieder werkt op eigen nivo en in eigen tempo.
De examens voor de verschillende modules worden gehouden in februari en juni.
Ze worden landelijk afgenomen door de examencommissie van de ensaid in
’s-Hertogenbosch.
Beroepsmogelijkheden:
Na de onderbouw:
Je kunt na deze opleiding als coupeuse gaan werken, zowel in damesmodezaken als in
confectiebedrijven of bij couturiers b.v. als model- en patronenmaakster.
Je kunt werk vinden als verkoopster in een stoffenzaak.
En natuurlijk kun je een eigen kledinglijn beginnen en je als zelfstandig ondernemer vestigen.
Na de bovenbouw:
Na het examen coupeuse lerares kun je een eigen modevakschool beginnen volgens het ensaid
patroonteken systeem.
de opleiding bestaat uit acht modules:
1-modinette
5-coupeuse-leidster
2-costumière
6-handwerk ontwerpen
3-tailleuse
7-hoeden modiste
4-coupeuse
8-coupeuse-lerares
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1-Modinette:
Het patroontekenen en vervaardigen van eenvoudige kleding voor vrouwen en kinderen; rok, broek,
jurk, jasje.
Het maken van ‘de fijne kneepjes’, zoals het inzetten van ritsen, het maken van verschillende
zakken, e.d.
Aan het eind van deze module kan een begin gemaakt worden met eenvoudige eigen ontwerpen te
realiseren .
2-Costumière:
Wat je bij modinette hebt geleerd wordt verder uitgediept. Nieuw is het tailleren, diverse kragen en
mouwen, plooiverwerkingen. De nadruk ligt op een goede vaktechnische afwerking bij het
vervaardigen van de kleding.
3-Tailleuse:
Het patroontekenen en vervaardigen van diverse rok- en broek modellen, jasjes,
asymmetrie, coupe verwerkingen. Extra in deze module is de stof- en warenkennis. Doel is om
herkomst, kwaliteit en eigenschappen van bepaalde stoffen te kunnen vaststellen.
4-Coupeuse:
In deze module komt het mantelpak en de damesmantel met het specifieke binnenwerk aan de
orde. Het patroontekenen en vervaardigen van japonnen met draperie en volants.
5-Coupeuse-leidster:
Het patroontekenen en vervaardigen van herenkleding en gelegenheidskleding voor vrouwen met
bijzondere mode details. Ook wordt in deze module weer aandacht besteed aan de stoffen- en
warenkennis.
6-Handwerk ontwerpen:
Het in praktijk brengen van een groot aantal handwerktechnieken zoals naaldkant, filetknopen,
quilten, appliqueren. Naast dit praktijk gedeelte is er het onderdeel technisch tekenen en het
ontwerpen van borduurranden, monogrammen, e.d.
7-Hoeden modiste:
Het tekenen van patronen en het vervaardigen van hoeden, petten en baretten. Andere specifieke
modiste activiteiten zijn het maken van bloemen, corsages en handschoenen.
Deze module kan los van alle andere modules gevolgd worden en kan worden uitgebreid tot
hoedenmaker en hoedenontwerper. Meer info: www.hoofdzaakhoeden.nl/opleidingen.
8-Lerares-coupeuse:
Je blijft praktisch werken aan technisch moeilijke en ingewikkelde modellen uit modebladen.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan; hoe geef je les, hoe ga je met cursisten om, hoe start
je je eigen modevakschool.
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*Bij de modules modinette t/m coupeuse-leidster wordt aandacht besteed aan diverse
borduurtechnieken.

MVA cursussen en workshops

ontwerp en realisatie

Naast het opleidingsprogramma is er een cursusprogramma waarbij in eerste instantie geen
examen wordt gedaan. Omdat er individueel gewerkt wordt is het mogelijk in de loop van de tijd
over te stappen naar het opleidingsprogramma.



Knip- en naailes voor zelfmaakmode:
Deze cursus kan gevolgd worden door zowel beginners als gevorderden. Je leert kleding maken
voor je zelf, voor kinderen en/of voor anderen. Je gebruikt patronen uit modebladen zoals de
Knip, de Burda, e.d. Of je koopt een patroon in een winkel of via internet. Je leert dit patroon op
stof te leggen en het kledingstuk in elkaar te naaien.



Patroontekenen:
Je leert het tekenen van een aantal basispatronen op je eigen maat. Aan de hand van eigen
ontwerpen of foto’s uit modebladen kunnen verschillende kledingstukken geleerd worden. Je
bent niet meer afhankelijk van de kant-en-klaar patronen en je kunt je eigen ideeën uitvoeren!
De cursus knip- en naailes voor zelfmaakmode en de cursus patroontekenen kunnen heel goed
gecombineerd worden. Je leert dan eerst een patroon te maken en daarna het kledingstuk in
elkaar te zetten.



Workshop onderzoek + ontwerp:
In deze workshop ontwikkel je meer inzicht op je inspiratie en je ontwerpproces. Je oefent een
aantal basisvaardigheden die gericht zijn op het ontwerpen van kleding. Tijdens de les staat je
individuele proces voorop.



Hoeden maken:
Je leert het maken van hoeden in verschillende technieken en materialen; vilt, stro, bandstro,
draperen, bekleden, patronen, e.d. Meer informatie over hoeden maken zie:
www.hoofdzaakhoeden.nl/opleidingen.

MVA kosten+ lestijden+ spelregels
De kosten van de cursussen en opleidingen:
34 lessen per schooljaar (= elke week les):
17 lessen per schooljaar (= om de week les):

€ 1020,€ 510,-
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Lesgeld dient voldaan te zijn vóór aanvang van de cursusperiode en kan in vier termijnen
worden voldaan. Of andere termijnen in overleg.
De lestijden van de cursussen en opleidingen:
Dinsdag:
19.00-21.30 uur
de groep bestaat uit maximaal 8 personen.
Woensdag:
09.30-12.00 uur
de groep bestaat uit maximaal 8 personen.
19.00-21.30uur
de groep bestaat uit maximaal 8 personen.
Donderdag, vrijdag en zaterdag is gereserveerd voor de hoeden opleiding zie
www.hoofdzaakhoeden.nl
De duur van de cursussen en opleidingen:
Het lesjaar loopt van september t/m juni. In deze periode zijn 34 weken les. In kinderschool
vakanties worden geen lessen ingepland. Het is mogelijk in de loop van het schooljaar in te
stappen, mits er plaats is.
Vanwege het individuele karakter van de lessen, wordt per deelnemer besproken of deelname
aan het eerstvolgende examen haalbaar is. Dit gebeurt 10 weken voor de examendatum. De
examen datum wordt bepaald door ENSAID: www.ensaid.nl.
Spelregels MVA zijn te lezen in de algemene voorwaarden op
www.modevakamsterdam.nl/praktischeinformatie

______________________________________________________________________________
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen, onduidelijkheden en
voor meer gedetailleerde informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Mode Vak
Amsterdam.

Inschrijfformulier2020-2021
Voorinschrijving voor*:
OPLEIDING
modinette
coupeuse-leidster
costumiere
handwerk ontwerp
tailleuse
hoeden modiste
coupeuse
coupeuse-lerares
*aanvinken wat van toepassing is

CURSUS
naaitechniek
patroontekenen
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PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mail:

Voorwaarden voor inschrijving:
 Op alle opleidingen van Mode Vak Amsterdam zijn de algemene voorwaarden van toepassing; deze zijn
op te vragen of via de website te lezen. www.modevakamsterdam.nl
 Na inschrijving ontvangt de deelnemer een opleidingsovereenkomst voor de definitieve inschrijving,
waarin de kosten en het lesrooster worden genoemd.
 Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Hiervoor kunnen individuele afspraken gemaakt worden.

Handtekening voor akkoord:

Datum:

Graag dit formulier zo spoedig mogelijk opsturen naar:

Mode Vak Amsterdam
Witte de Withstraat 168
1057 ZL Amsterdam
info@modevakamsterdam.nl
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