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Externe opdrachtgevers 

Een zeer belangrijk element van het opleidingsconcept is het leren in realistische 

beroepsomstandigheden. De Meesteropleiding Coupeur vindt daarom plaats in een 

bedrijfscultuur van professionele ateliers. Kwalitatief hoogwaardig werken staat centraal en 

(betaalde) kostuumopdrachten van externe opdrachtgevers nemen een cruciale plaats in het 

curriculum in. 
 

In het begin van de opleiding betreft dit nog relatief eenvoudige opdrachten, maar vanaf het 

tweede jaar neemt de complexiteit toe. In het derde en laatste opleidingsjaar betreft het werk van 

hoog niveau. Opdrachtgevers kunnen, ongeacht de complexiteit van hun opdracht, altijd rekenen 

op professionele uitvoering van het werk. De studenten en de leermeesters van de 

meesteropleiding staan daarvoor garant. 
 

De Meesteropleiding Coupeur verwerft en verwerkt betaalde opdrachten op een professionele 

manier, met zakelijke verhoudingen tussen de opdrachtgever als klant en de ateliers van de 

meesteropleiding als uitvoerder.  
 

Vooraf wordt samen met de klant vastgesteld welk complexiteitsniveau de opdracht kent, zodat 

het aansluit bij de kwaliteiten van de studenten (begeleid door het hoogwaardig vakmanschap 

van de leermeester) in hun fase van de opleiding. 

 
De Meesteropleiding Coupeur werkt daarom voortdurend aan goed contact met theaters en 

couturiers, die als opdrachtgever kunnen functioneren. Naast het feit dat deze ateliers kwalitatief 

bijzonder goed werk geleverd krijgen, dragen ze bij aan de opleiding van een nieuwe generatie 

meester-coupeurs. 
 

Bent u geïnteresseerd in het uitbesteden van een opdracht aan de meesteropleiding, neemt u 

dan contact op met Monique Sakkers, directeur van de Meesteropleiding Coupeur.  

 
 
Buitenateliers 
De meesteropleiding vindt voornamelijk plaats in de professionele ateliers van het gebouw aan 
de Jan Maijenstraat in Amsterdam. Daarnaast werken studenten tijdens de opleiding twee maal 
mee aan een productie op een extern atelier (buitenatelier). Dit om specifieke leerervaringen op 
te doen die bij dat theater- of coutureatelier horen. Een buitenatelier kan ook in het buitenland 
gevestigd zijn. 
 
Wanneer studenten van de meesteropleiding meewerken aan een productie op een extern atelier 
hebben zij inmiddels al een behoorlijk vakmanschap niveau bereikt. Zowel het atelier als de 
student beleven dus veel voordeel aan de tijdelijke samenwerking.  
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Het atelier heeft een extra vakkundig medewerker aan de productie, de student bouwt zijn of haar 
vakbekwaamheid verder uit en leert van de specifieke werkwijze en -omstandigheden van het 
atelier. 
 
Er wordt door de Meesteropleiding Coupeur veel aandacht besteed aan een goede koppeling van 
de student en het buitenatelier. De bekwaamheid van de student moet passen bij de aard van het 
werk, de kwaliteitseisen en de complexiteit van de productie op het atelier. Andersom moeten de 
productie en het aanwezige vakmanschap bij het buitenatelier aansluiten bij de Meesteropleiding 
en de leer fase waarin de student zich bevindt. Deze wederzijdse kwaliteitscriteria (en andere 
aspecten) worden door de Meesteropleiding Coupeur en het buitenatelier vooraf nauwkeurig 
besproken en vastgelegd. 
 
Bent u als theater- of coutureatelier geïnteresseerd in de medewerking van een bekwame 
coupeur in opleiding? Bent u gemotiveerd om een student van de Meesteropleiding Coupeur een 
rijke leerervaring aan te bieden door hem of haar te laten meewerken aan een productie op uw 
atelier? Neemt u in dat geval contact op met Monique Sakkers, directeur van de Meesteropleiding 
Coupeur. 
 

 
 


