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Inleiding
Als Nederland internationaal wil blijven mee-
doen in de top van mode en theaterproducties, 
is een gezonde aanwas van hoogopgeleide 
kostuummakers noodzakelijk. Daarom start in 
februari 2011 de Meesteropleiding Coupeur. 

De gemeente Amsterdam, theatergezelschap-
pen, modeontwerpers en -bedrijven zetten zich
in voor een ambachtelijke coupeursopleiding. 
Het biedt talent de kans om zich op het hoogste 
niveau te bewijzen. Initiatiefnemers zijn o.a.:

•  De Nederlandse Opera
•  Het Nationale Ballet
•  Het Internationaal Danstheater
•  Toneelgroep Amsterdam
•  Stage Entertainment 
•  Mart Visser Haute Couture
•  Jan Taminiau
•  Monique Collignon
•  Iris van Herpen
•  Frans Molenaar

Stadsdeel West, Bureau Broedplaatsen, 
Woonstichting De Key, brancheorganisaties 
Modint en Mitex, diverse mbo’s en hbo’s, de 
Nederlandse Bond van Kleermakers en het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten zijn eveneens 
bij de opleiding betrokken.

De meesteropleiding en de werkplek
De meesteropleiding is een 3-jarige voltijd 
opleiding van 4 dagen per week, en bestaat uit 

een combinatie van techniektrainingen, het 
uitvoeren van opdrachten onder realistische 
bedrijfsomstandigheden (onder deskundige 
leiding van 2 meester-coupeurs) en daarmee 
samenhangende lessen en workshops. De 
opleiding heeft de beschikking over twee 
werkateliers waar hoogwaardige en complexe 
vakprestaties kunnen worden geleverd. 

Het niveau van de deelnemers en toelating
Voor toelating is vakmanschap op gezelniveau 
vereist. Dit niveau wordt vooraf via een assess-
ment door de opleiding vastgesteld en komt 
overeen met de opleiding mode/maatkleding 
van de ROC’s (niveau 4 mbo). Een mbo-diploma 
is echter geen garantie; het assessment telt. 
Ook als iemand op andere wijze aan de eisen 
voldoet, is hij of zij toelaatbaar. 

Het curriculum 
Het curriculum is zeer praktijkgericht en 
gefocust op kwaliteit. Het bestaat uit:

• Technische trainingen 
•  Externe opdrachten waardoor je leert 
 werken in 100% realistische beroeps-
 praktijk (inclusief communicatie met 
 opdrachtgever en passen op de klant)
•  Werken aan producties op buiten-
 ateliers (ateliers van theater, mode-
 ontwerpers en modebedrijven),  
 mogelijk ook in het buitenland
•  Workshops en lessen met focus op  
 product, kwaliteit en context

•  Halfjaarlijkse proeven (van een week) 
 voor het  aantonen van je voortgang
•  Meesterproef (van 12 weken) 

Hoewel patroontekenen is geïntegreerd in de 
opleiding, is het curriculum primair gericht op 
het kleermaken. Ontwerpen behoort niet tot 
de opleiding; wel is interpreteren van kleding-
ontwerpen en communiceren met ontwerpers 
expliciet onderdeel van de meesteropleiding.

De docenten
De opleiding wordt verzorgd door leermeesters 
en docenten. De leermeesters zijn fulltime aan-
wezig op het dames- en herenatelier. Zij zijn de
begeleider van de studenten en verzorgen een 
groot deel van de opleiding. Voor specifieke 
trainingen, workshops en lessen worden spe-
cialistische docenten ingezet.

Locatie
De opleiding is gevestigd in de voormalige 
Mercatorschool aan de Jan Maijenstraat 11-17 
in Amsterdam-West en opent in februari 2011 
haar deuren voor de eerste studenten.

Contactgegevens
Stichting Meesteropleiding Coupeur
Postbus 16822, 1001 RH Amsterdam 
T.a.v. J. van Elten 
E-mail: info@meesteropleidingcoupeur.nl
Telefoon: 06 508 36 123 
(S.Schreurs, coördinatie communicatie) 


