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Welkom bij HCH Modevakopleidingen. 

 
Hartelijk dank voor het lezen van onze uitgebreide studiegids. 
We hopen dat u een keuze kunt maken uit ons opleiding-  en/of  cursusaanbod. 

Opleidingen of cursussen die geen geld kosten bestaan niet. 
Zo is het ook met onze  opleidingen en cursussen. 

Er is echter èèn groot verschil: met onze opleidingen en cursussen kunt uw geld 
snel terug verdienen. 
Maar ook uw vrije tijd nuttig besteden. 

De  opleidingen en cursussen zijn niet aan leeftijd gebonden. 
En bij de schriftelijke opleidingen  en cursussen bepaalt uzelf uw tempo, of u nu 

veel of weinig vrije tijd heeft. 
Al onze opleidingen en cursussen worden zeer compleet geleverd zodat u niet 
voor verrassingen komt te staan i.v.m. de aanschaf van allerlei materialen. 

U kunt na ontvangst van het studiepakket altijd meteen aan de slag. 
 

 
Onze opleidingen en cursussen. 

 

Bent u het ook zo beu om kleding te zoeken die u toch nooit kunt kopen. 
Vaak is het niet de goede maat, het is te klein of te lang of veel te duur! 

Of u wilt het net in een andere kleur. 
Stop met zoeken en begin aan een van onze opleidingen of cursussen. 

U leert op een eenvoudige wijze het tekenen en naaien van alle kleding die u 
wilt maken. 
Geen dure modebladen meer, geen moeilijke patronen overtrekken en daarna 

steeds weer merken dat het toch niet past. 
Vanaf nu tekent u zelf de patronen voor uzelf, uw partner of uw kinderen. 

Uniek bij ons is inderdaad de herenkleding. 
Steeds weer zult u verrast zijn door de pasvorm, ondanks de kleine of grote 
maat die ù nu net nodig heeft. 

Want eigenlijk heeft toch niemand een confectiemaat. 
Verder leert u ook kleding ontwerpen, zo draagt u altijd iets aparts. 

Geen tijd of geen mogelijkheid om een modevakschool te bezoeken dan bieden 
wij U ook de mogelijkheid om deze opleidingen en cursussen schriftelijk te 
volgen. 

Let hierbij op de roosternummers verderop in deze studiegids. 
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De opleiding tot Costumière. 
 

Roosternummer:01012001 
 

De opleiding bestaat uit 5 delen: 
Rokken, Broeken, Basispatronen, Mouwen en Kragen en Diversen. 
Deze opleiding is alleen te volgen via een modevakschool. 

 
In deel 1 leert u het tekenen van heel veel verschillende rokken. Ook alle 

naaitechnieken die in al deze rokken voorkomen worden in dit boek beschreven 
en genaaid. 
 

In deel 2 leert u het tekenen van diverse broekrokken en heel veel broeken voor 
dames, heren en kinderen. In de afwisselende praktijklessen leert u alle 

voorkomende technieken te naaien die in een dames- heren- of kinderbroek 
gebruikt worden. 
 

In deel 3 leert u het tekenen van blouses, japonnen, tunieks, overgooiers en 
overhemden enz. U leert kragen opzetten en mouwen inzetten en afwerken met 

bijvoorbeeld een manchet. Ook de bijbehorende naaitechnieken worden weer 
geleerd. 
 

In deel 4 leert u het tekenen van alle soorten kragen en mouwen die u zich maar 
bedenken kunt. Door al deze technieken leert u spelenderwijs het zelf ontwerpen 

van kleding. U leert het inzetten van de mouw en het aannaaien van 
verschillende kragen. Ook leert u het innaaien van de voering. 
 

In deel 5 leert u de kleding die niet dagelijks gebruikt wordt, zoals luxe lingerie 
en badkleding. Ook trainingspakken worden niet vergeten. In dit laatste deel 

behandelen we ook Textielwarenkennis, want het is belangrijk om te weten waar 
bepaalde stoffen van gemaakt worden en hoe u ze moet behandelen. 
 

De opleiding kost € 76,50 per deel. 
U ontvangt hiervoor: het lesboek, het teken- en overtrekpapier, de showtassen 

waarin u alle tekeningen en werkstukken kunt opbergen, de stof en fournituren 
om alle werkstukken te maken. 

Tevens betaalt u per maand lesgeld aan de modevakschool. 
 
Bij inschrijving betaalt u eenmalig een bedrag van €28.05 en hiervoor ontvangt u 

een inschrijfpakket. 
Dit pakket bestaat uit: potlood en gum, een 4-kleuren balpen, een metermaatje 

op 1/4 schaal, een liniaal, een set burmeister mallen, een lijmstift en een 
inleiding. 

 
Aan het eind van de gehele opleiding kunt u examen doen. 

Hierna bent u gediplomeerd Costumière. 
Het examengeld bedraagt € 85,00. 

Het examen is niet verplicht. 
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De opleiding tot Coupeuse/Coupeur. 

 
Roosternummer: 01012002 

 
De opleiding bestaat uit 3 delen. 
Deze opleiding is alleen te volgen via een modevakschool. 

Tijdens deze opleiding wordt nog dieper ingegaan op de in de 
costumièreopleiding behandelde stof. 

U leert het ontwerpen, tekenen en vervaardigen van mantels, colberts, 
avondkleding en bruidskleding en u leert nieuwe naaitechnieken waardoor de 
kleding nog mooier wordt. 

U maakt een colbert op ½ schaal, compleet met het gehele binnenwerk. 
Ook maakt u kennis met het maken van kleding voor bijv. mensen met een 

afwijkend figuur of een lichamelijke beperking. 
U leert ook bestaande patronen op een gemakkelijke manier te vergroten. 
Een klein theoretisch gedeelte van deze opleiding is kostuumgeschiedenis. 

Het is erg leuk om te weten hoe de kleding is ontstaan. 
Zoals u weet herhaalt de geschiedenis zich en zeker voor de ontwerpers onder 

ons is het toch belangrijk om te weten hoe men zich vroeger kleedde. 
 
De opleiding kost € 96,50 per deel. 

U ontvangt hiervoor: het lesboek, het teken- en overtrekpapier, de showtassen 
waarin u alle tekeningen en werkstukken kunt opbergen, de stof en fournituren 

om alle werkstukken te maken. 
Tevens betaalt u per maand lesgeld aan de modevakschool. 
 

Na afloop van de gehele opleiding kunt u examen doen. 
Hierna bent u gediplomeerd Coupeuse/Coupeur. 

Het examengeld bedraagt € 85,00. 
Het examen is niet verplicht. 
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De opleiding tot Coupeuse/Coupeur schriftelijk. 
 

Roosternummer: 01012003 
 

De opleiding bestaat uit 3 delen. 
Tijdens deze opleiding wordt nog dieper ingegaan op de al in de 
costumièreopleiding behandelde stof. 

U leert het ontwerpen, tekenen en vervaardigen van mantels, colberts, 
avondkleding en bruidskleding en u leert nieuwe naaitechnieken waardoor de 

kleding nog mooier wordt. 
U maakt een colbert op ½ schaal, compleet met het gehele binnenwerk. 
Ook maakt u kennis met het maken van kleding voor bijv. mensen met een 

afwijkend figuur of een lichamelijke beperking. 
Een klein theoretisch gedeelte van deze opleiding is kostuumgeschiedenis. 

Het is erg leuk om te weten hoe de kleding is ontstaan. 
Zoals u weet herhaalt de geschiedenis zich en zeker voor de ontwerpers onder 
ons is het toch belangrijk om te weten hoe men zich vroeger kleedde. 

 
U leert ook bestaande patronen op een gemakkelijke manier te vergroten. 

 
De opleiding kost  €  96.50 per deel. 
U ontvangt hiervoor: het lesboek, het teken- en overtrekpapier, de showtassen 

waarin u alle tekeningen en werkstukken kunt opbergen, de stof en fournituren 
om alle werkstukken te maken. 

Tevens kunt u uw huiswerk insturen samen met een voldoende gefrankeerde 
retourenvelop en u ontvangt het eventueel gecorrigeerde werk weer terug. 
 

 
U kunt ook gebruik maken van een telefonische/email hulplijn, waarbij u al uw 

vragen aan een vakbekwame docent kunt stellen, dit dient u wel aan te geven op 
het inschrijfformulier. 
  

Na afloop van de gehele opleiding kunt u examen doen.  
Het examengeld bedraagt € 85,00. 

Hierna bent u gediplomeerd Coupeuse.  
Het examen is niet verplicht.   
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Couturetechnieken. 

 
Roosternummer: 01012004 

 
De cursus Couturetechnieken is opgezet voor mensen die wel graag alle 
kneepjes van het vak willen leren maar niet willen patroontekenen. 

Deze cursus is alleen te volgen via een modevakschool. 
De cursus bestaat uit 2 delen. 

U ontvangt het lesboek waarin alle naaitechnieken die ook in de 
costumièreopleiding voorkomen beschreven worden. 
 

Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 35,00 en hiervoor ontvangt 
u een inschrijfpakket dat bestaat uit:  een schaar, 1 klosje machinegaren, 1 

klosje rijggaren, een doosje spelden, een doosje handnaainaalden, een 
centimeter, een krijtpotlood, een draaddoorhaler, een tornmesje, een mapje 
overtrekpapier en een inleiding. 

 

 
U ontvangt een lesboek met duidelijke beschrijvingen, een lap stof en alle 

fournituren om de werkstukjes te maken, en  voldoende showtassen om uw 
werkstukken netjes op te bergen. 
 

De cursus kost € 96,50 per deel.  
Tevens betaalt u per maand lesgeld aan de modevakschool. 

Na beide delen gevolgd te hebben heeft u een bijzonder mooi naslagwerk waarin 
u altijd alles terug kunt vinden. 
 

Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. U ontvangt hiervoor een 
certificaat. 

Samen met het certificaat Patroontekenen geeft dit recht op het diploma 
Costumière. 
Het examengeld bedraagt € 85,00. 

Het examen is niet verplicht. 
Indien u geen examen wil doen kunt u tegen betaling een verklaring aanvragen, 

dat u de cursus gevolgd hebt. 
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Couturetechnieken schriftelijk. 
 

Roosternummer:01012005 
 

 
De cursus Couturetechnieken is opgezet voor mensen die wel graag alle 
kneepjes van het vak willen leren maar niet willen patroontekenen. 

Deze cursus is bedoeld voor mensen die om wat voor reden geen modevakschool 
willen of kunnen bezoeken. 

De cursus bestaat uit 2 delen. 
U ontvangt het lesboek waarin alle naaitechnieken die ook in de 
costumièreopleiding voorkomen beschreven worden. 

Het lesboek wordt aan u opgestuurd en u kunt thuis op uw eigen tempo aan de 
slag. 

U kunt uw huiswerk insturen samen met een voldoende gefrankeerde 
retourenvelop en u ontvangt het eventueel gecorrigeerde werk weer terug. 
 

De cursus kost € 109,00 per deel. 
U ontvangt per deel een lesboek met duidelijke beschrijvingen, een lap stof en 

alle fournituren om de werkstukjes te maken, en voldoende showtassen om uw 
werkstukken netjes op te bergen.  
Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 35,00 en hiervoor ontvangt 

u een inschrijfpakket dat bestaat uit:, een schaar, 1 klosje machinegaren,  
1 klosje  rijggaren, een doosje spelden, een doosje handnaainaalden, een 

centimeter, een krijtpotlood, een draaddoorhaler, een tornmesje, een mapje 
overtrekpapier en een inleiding. 

 
 

Na beide delen gevolgd te hebben heeft u een bijzonder mooi naslagwerk waarin 
u altijd alles terug kunt vinden. 

 
U kunt ook gebruik maken van een telefonische/email hulplijn, waarbij u al uw 
vragen aan een vakbekwame docent kunt stellen, dit dient u wel aan te geven op 

het inschrijfformulier. 
U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken. 

  
Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. 

Het examengeld bedraagt € 85,00. U ontvangt hierna een certificaat. 
Samen met het certificaat Patroontekenen  geeft dit recht op het diploma 
Costumière. 

Het examen is niet verplicht. 
Indien u geen examen wilt doen kunt u tegen betaling een verklaring aanvragen, 

dat u de cursus gevolgd hebt. 
U dient dan wel al het huiswerk ingestuurd te hebben. 
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Patroontekenen. 
 

Roosternummer: 01012006 
 

De cursus patroontekenen is speciaal gemaakt voor mensen die zelf al kunnen 
naaien maar graag het patroontekenen willen leren. 
Deze cursus is alleen te volgen via een modevakschool. 

Ook diegenen die de cursus Couturetechnieken al hebben gevolgd en toch 
interesse hebben gekregen om te leren patroontekenen kunnen hierna het 

diploma tot Costumière behalen. 
 
Alle theorie die in de costumièreopleiding beschreven zijn worden in de cursus 

Patroontekenen behandeld. 
De cursus bestaat uit 5 delen. 

De cursus kost  € 76.50 per deel. 
U ontvangt het lesboek, het teken- en overtrekpapier en de showtassen om uw 
tekeningen netjes in op te bergen. 

Tevens betaalt u per maand lesgeld aan de modevakschool. 
 

Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 28.05 en hiervoor ontvangt 
u een inschrijfpakket. 
Dit pakket bestaat uit: potlood en gum, een liniaal, een 4-kleuren balpen, 

een metermaatje op ¼ schaal, een set burmeister mallen, een lijmstift en een 
inleiding. 

 
Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. 
Het examengeld bedraagt € 85,00. U ontvangt hierna en certificaat. 

Samen met certificaat Couturetechnieken geeft dit recht op het diploma 
Costumière. 

Het examen is niet verplicht. 
Indien u geen examen wil doen kunt u tegen betaling een verklaring aanvragen, 
dat u de cursus gevolgd hebt. 
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Patroontekenen schriftelijk. 

 
 
Roosternummer:01012007 

 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die om wat voor reden geen modevakschool 

willen of kunnen bezoeken. 
De lessen worden aan u opgestuurd en u kunt thuis op uw eigen tempo aan de 
slag. 

U kunt uw huiswerk insturen samen met een voldoende gefrankeerde 
retourenvelop en u ontvangt het eventueel gecorrigeerde werk weer terug. 

 
Alle theorie die in de costumièreopleiding beschreven zijn worden in de cursus 
Patroontekenen behandeld. 

De cursus bestaat uit 5 delen. 
De cursus kost  € 95,00  per deel. 

U ontvangt het lesboek, het teken- en overtrekpapier en de showtassen om uw 
tekeningen netjes in op te bergen. 
 

Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 28,05 en hiervoor ontvangt 
u een inschrijfpakket. 

Dit pakket bestaat uit: potlood en gum, een liniaal, een 4-kleurenbalpen, 
een metermaatje op ¼ schaal, een set burmeister mallen, een lijmstift en een 
inleiding. 

 
U kunt ook gebruik maken van een telefonische/email hulplijn, waarbij u al uw 

vragen aan een vakbekwame docent kunt stellen, dit dient u wel aan te geven op 
het inschrijfformulier. 
U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken. 

  
Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. 

Het examengeld bedraagt € 85,00. Hierna ontvangt u een certificaat. 
Samen met het certificaat Couturetechnieken geeft dit recht op het diploma 

Costumière. 
Het examen is niet verplicht. 
Indien u geen examen wilt doen kunt u tegen betaling een verklaring aanvragen, 

dat u de cursus gevolgd hebt. 
U dient wel  al het huiswerk ingestuurd te hebben. 
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Help, ik blijf maar groeien.           Deel 1. 
 

Gefeliciteerd! 
Als je interesse hebt voor onze cursus “Help, ik blijf maar groeien”ben je of 

zwanger of je wordt oma en wil je kleding maken voor jezelf of je 
(schoon)dochter. Wat is er leuker dan om aan de hele wereld te laten zien dat je 
een kindje verwachting. Stop die buik niet weg in zo’n afgrijselijke tuinbroek, 

maar laat hem zien! 
Leuke en mooie positiekleding kun je moeilijk kopen. Vaak is het erg saai en erg 

duur. De beste oplossing is zelf maken. Als je nu meteen denkt “dat kan ik niet” 
dan heb je het mis. 
Deze cursus is zo duidelijk geschreven dat iedereen heel veel leuke dingen kan 

maken. Alles wordt duidelijk uitgelegd en d.m.v. tekeningen duidelijk gemaakt. 
Geen dure foto’s, geen dure boeken, gewoon een cursus die voor iedereen 

betaalbaar is. 
In de modebladen vind je ook af en toe leuke patronen maar je leert ze nooit zelf 
veranderen. Tijdens deze cursus leer je dat wel. Je draagt dus altijd exclusieve 

kleding. Ook leer je hoe je moet uitrekenen hoeveel stof je nodig hebt. 
Zo ben je altijd goedkoper uit want je kiest en koopt bewuster. 

Je merkt al snel een cursus van HCH kost weinig maar levert veel op! 
 
De cursus bestaat uit een lesboek met duidelijke beschrijvingen, 2 grote 

patroonbladen met patronen op uw maat, waarmee u oneindig kunt variëren, 
een metermaatje, ruitjes- en overtrekpapier en de nodige showtasjes. 

Met de patroonbladen kunt u alle kleding maken die u wilt, truien, blouses, 
broeken, jurken en jasjes. 
U kunt kiezen uit:  

uitgave 1  : mt. 34 tot en met mt. 44  (bovenwijdte   80 cm. t/m 100 cm.) 
uitgave 2  : mt  44 tot en met mt. 54  (bovenwijdte 100 cm. t/m 128 cm.) 

 
De cursus volgen via een modevakschool:                                       
roosternummer 01012008 

Het cursusboek kost € 51,00. 
Daarnaast bent u nog lesgeld verschuldigd aan de modevakschool, dit kan per 

modevakschool verschillen. U kunt met dit lesboek terecht op elke modevak-
school in uw omgeving. Iedere lerares zal het prettiger vinden als u dit lesboek 
werkt i.p.v. uit een modeblad. En in tegenstelling tot de modebladen heeft u nu 

altijd  een passend patroon en een duidelijke beschrijving. 
 

De cursus schriftelijk volgen:                                                           
roosternummer 01012009 

De cursus kost € 65,00. 
Indien u van de hulplijn gebruik wenst te maken dient u dit aan te geven op het 
inschrijfformulier. 

Via deze hulplijn kunt u al uw vragen, betreffende de cursus, aan een 
vakbekwame docent stellen. 

Na ontvangst van uw betaling wordt de cursus meteen aan u opgestuurd en kunt 
u thuis meteen in uw eigen tempo aan de slag. 
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Daaaag, ik maak mijn eigen kleding wel    deel 1. 
 

Ben je het beu om steeds te zoeken naar exclusieve, passende en betaalbare 
kleding? Dan is deze cursus geknipt voor u. Er is genoeg kleding te koop maar 

het is nooit precies jouw smaak. Of de maat die je zoekt is er niet, of de kleur is 
niet naar je zin. En als je dan eindelijk iets gevonden hebt is het onbetaalbaar. 
Stop met zoeken en maak en ontwerp voortaan je eigen kleding. 

Als je meteen denkt “dat kan ik niet”dan heb je het mis. 
Alles wordt duidelijk uitgelegd en d.m.v. tekeningen duidelijk gemaakt. 

Geen dure foto’s, geen dure boeken, gewoon een cursus die voor iedereen 
betaalbaar is. 
In de (dure) modebladen vind je ook af en toe leuke patronen, maar zo’n blad 

kost al snel  €  9,00. En in zo’n blad leer je nooit een patroon veranderen. 
Dat leer je in deze cursus wel en zo blijkt al gauw dat de mogelijkheden 

onbeperkt zijn. Als je weet wat er met een patroon gedaan is dan weet je ook 
hoe het in elkaar genaaid moet worden. Je leert ook hoe je moet uitrekenen 
hoeveel stof je nodig hebt. Zo kies en koop je bewuster, dus goedkoper. 

Je merkt al snel een cursus van HCH kost weinig, maar brengt veel geld op. 
 

De cursus bestaat uit een lesboek met duidelijke beschrijvingen, 3 grote 
patroonbladen met patronen op uw maat, waarmee je oneindig kunt variëren, 
een metermaatje, ruitjes- en overtrekpapier en de nodige showtasjes. 

Met de patroonbladen maak je u alle kleding die je wilt: rokken, blouses, 
broeken, jurken en jasjes. 

U kunt kiezen uit: 
uitgave 1: mt. 34 tot en met mt. 44 (bovenwijdte   80 cm. t/m 100 cm.) 
uitgave 2: mt  44 tot en met mt. 54  (bovenwijdte 100 cm. t/m 128 cm.) 

 
De cursus volgen via een modevakschool:     

 
roosternummer 01012010 
 

Het cursusboek kost € 51,00. 
Daarnaast bent u nog lesgeld verschuldigd aan de modevakschool, dit kan per 

modevakschool verschillen. U kunt met dit lesboek terecht op elke 
modevakschool in uw omgeving. Iedere lerares zal het prettiger vinden als u dit 

lesboek werkt i.p.v. uit een modeblad. En in tegenstelling tot de modebladen 
heeft u nu altijd  een passend patroon en een duidelijke beschrijving. 
 

De cursus schriftelijk volgen:    
 

roosternummer 01012011 
 
De cursus kost € 65,00. 

Indien u van de hulplijn gebruik wenst te maken dient u dit aan te geven op het 
inschrijfformulier. Via deze hulplijn kunt u al uw vragen, betreffende de cursus, 

aan een vakbekwame docent stellen. 
Na ontvangst van uw betaling wordt de cursus meteen aan u opgestuurd en kunt 
u thuis meteen in uw eigen tempo aan de slag. 
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Ho, een maatje meer.               deel 1. 
 

Wordt je altijd gedwongen om saaie kleding te kopen, omdat je nu eenmaal een 
grotere maat hebt?  Ben je het beu om steeds te zoeken naar exclusieve, 

passende en betaalbare kleding? Dan is deze cursus geknipt voor u. Er is genoeg 
kleding te koop maar het is nooit precies jouw smaak. Of de maat die je zoekt is 
er niet, of de kleur is niet naar je zin. 

En als je dan eindelijk iets gevonden hebt is het onbetaalbaar. 
Stop met zoeken en maak en ontwerp voortaan je eigen kleding. 

 
Als je meteen denkt “dat kan ik niet”dan heb je het mis. Alles wordt duidelijk 
uitgelegd en d.m.v. tekeningen duidelijk gemaakt. Geen dure foto’s, geen dure 

boeken, gewoon een cursus die voor iedereen betaalbaar is. 
In de (dure) modebladen vind je ook af en toe leuke patronen, maar zo’n blad 

kost al snel €  9,00. En in zo’n blad leer je nooit een patroon veranderen. 
Dat leer je in deze cursus wel en zo blijkt al gauw dat de mogelijkheden 
onbeperkt zijn. Als je weet wat er met een patroon gedaan is dan weet je ook 

hoe het in elkaar genaaid moet worden. Je leert ook hoe je moet uitrekenen 
hoeveel stof je nodig hebt. Zo kies en koop je bewuster, dus goedkoper. Je 

merkt al snel een cursus van HCH kost weinig, maar brengt veel geld op. 
 
De cursus bestaat uit een lesboek met duidelijke beschrijvingen, 3 grote 

patroonbladen met patronen op uw maat, waarmee je oneindig kunt variëren, 
een metermaatje, ruitjes- en overtrekpapier en de nodige showtasjes. Met de 

patroonbladen maak je alle kleding die je wilt: rokken, blouses, broeken, jurken 
en jasjes. 
U kunt kiezen uit: 

uitgave 1: mt. 54  t/m mt. 64 ( bovenwijdte  128 cm. t/m 158 cm.) 
uitgave 2: mt  64  t/m mt  70 ( bovenwijdte  158 cm. t/m 176 cm.) 

 
De cursus volgen via een modevakschool:   
 

roosternummer 01012012 
 

Het cursusboek kost € 51,00. 
Daarnaast bent u nog lesgeld verschuldigd aan de modevakschool, dit kan per 

modevakschool verschillen. U kunt met dit lesboek terecht op iedere  
modevakschool in uw omgeving. Elke lerares zal het prettiger vinden als u dit 
lesboek werkt i.p.v. uit een modeblad. En in tegenstelling tot de modebladen 

heeft u nu altijd  een passend patroon en een duidelijke beschrijving. 
 

De cursus schriftelijk volgen:     
 
roosternummer 01012013 

 
De cursus kost € 65.00. 

Indien u van de hulplijn gebruik wenst te maken dient u dit aan te geven op het 
inschrijfformulier. Via deze hulplijn kunt u al uw vragen, betreffende de cursus, 
aan een vakbekwame docent stellen. Na ontvangst van uw betaling wordt de 

cursus meteen aan u opgestuurd en kunt u thuis meteen in uw eigen tempo aan 
de slag. 
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 Opleiding Lingerie “Momenten voor mij”. 
 

 
 

In de cursus “Momenten voor mij” leert u het tekenen en naaien van  
verschillende beha’s en slips, body’s, tankini’s en speciale beha’s zoals de 
prothese beha en de 1 borst beha.  

U leert tekenen op elke gewenste maat en in ieder gewenst model. 
 

Ook leert u het tekenen van diverse heren slips. 
 
 

 
Opbouw en kosten. 

 
* Cursus;   

De cursus bestaat uit 1 deel en kost  €76.50. 

U ontvangt hiervoor het lesboek, het teken- en overtrekpapier  en de 
showtassen om uw tekeningen  netjes in op te bergen. 

Tevens ontvangt u een potlood, gum, metermaatje en een 4-kleuren 
balpen. 

 

* Accessoires pakket; 
Tevens ontvangt u een accessoires pakket met daarin al het materiaal 

voor het vervaardigen van 1 beha en 2 slips.  
U kunt kiezen uit de kleuren: wit, zwart, champagne, rood, lavendel, licht 
geel en licht grijs. 

U hoeft zelf alleen voor de stof te zorgen die past bij de opgegeven kleur 
van het accessoires pakket. U heeft al aan 50 cm. voldoende. 

 
 
* Lesgeld;  

U betaalt per maand lesgeld aan de modevakschool. Dit kan per 
modevakschool verschillen. 

 
 

Deze cursus is alleen via een modevakschool te volgen. 
 
 

Na afloop van de gehele opleiding kunt u examen doen.  
Het examengeld bedraagt € 85,00. 

Het examen is niet verplicht.   
 
 

 
Roosternummer: 01012014  
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Opleiding Lingerie “Momenten voor mij”              schriftelijk 
 

In de cursus “Momenten voor mij” leert u het tekenen en naaien van  
verschillende beha’s en slips, body’s, tankini’s en speciale beha’s zoals de 

prothese beha en de 1 borst beha.  
  
U leert tekenen op elke gewenste maat en in ieder gewenst model. 

 
Ook leert u het tekenen van diverse heren slips. 

 
 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag lingerie willen leren maken,  

maar geen modevakschool willen of kunnen bezoeken. 
 

Het lesboek wordt aan u opgestuurd en u kunt thuis in uw eigen tempo aan de 
slag. 
 

U kunt gratis gebruik maken van de telefonische hulplijn, of uw vragen per email 
aan een vakbekwame docent voorleggen. 

Ook kunt u werkstukjes of tekeningen opsturen en een aan uzelf geadresseerde 
en gefrankeerde  envelop bijvoegen, zodat dit eventueel gecorrigeerd naar u kan 
worden terug gestuurd.  

 

  
Opbouw en kosten. 

 
* Cursus;   

De cursus bestaat uit 1 deel en kost  €  95,00. 
U ontvangt hiervoor het lesboek, het teken- en overtrekpapier  en de 

showtassen om uw tekeningen  netjes in op te bergen. 
Tevens ontvangt u een potlood, gum, metermaatje en een 4-kleuren 
balpen. 

 
*  Accessoires pakket; 

Tevens ontvangt u een accessoires pakket met daarin al het materiaal 
voor het vervaardigen van 1 beha en 2 slips. U kunt kiezen uit de kleuren: 
wit, zwart, champagne, rood, lavendel, licht geel en licht grijs.  

U hoeft zelf alleen voor de stof te zorgen die past bij de opgegeven kleur 
van het accessoires pakket. U heeft al aan 50 cm. voldoende. 

 
Na afloop van de gehele opleiding kunt u examen doen.  
Het examengeld bedraagt € 85,00. 

 
Het examen is niet verplicht.   

 
Roosternummer: 01012015  
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Opleiding Hoeden Modiste. 

 
Deze opleiding bestaat uit 2 delen. 

In deel 1 leert u het tekenen en het naaien van diverse hoeden, petten en 
baretten, gevoerde hoedjes, regenhoedjes, bandstrohoeden en de pill-box. 
Ook leert u het maken grondvormen van laitondraad, etamine enz. die bekleed 

kunnen worden met allerlei materialen. Er wordt aandacht besteed aan 
versieringen zoals corsages, veren en bloemen. Voor dit deel hoeft u niet de 

houten hoeden- blokken en randen aan te schaffen maar kunt u volstaan met het 
standaard hoedenblok van ongeveer € 75,00. Soms is het prettig om een 
piepschuim “pruikenhoofd” te gebruiken. 

 
Verder leert u in deel 2 werken op het hoedenblok, waarmee u de opgestoomde  

en getrokken hoeden maakt. Voor dit cursusdeel dient een cursist zelf een 
hoedenblok en/of een rand aan te schaffen. Deze worden echter ook verhuurd, 
want ze zijn nogal prijzig in aanschaf. In het cursusboek vindt u hierover de 

nodige informatie. U leert het verwerken van cloche’s van vilt, stro en papieren 
cappeline”s. Op het blok worden ook hoeden verwerkt van materialen die per 

strekkende meter worden verkocht, zoals bijv. cinamy, abacca en buntal en crin. 
Ook wordt er gewerkt met haarstukjes op een diadeem of kammetje. 
  

Opbouw en kosten. 
 

* Cursus;   
De cursus bestaat uit 2 delen. 
Deel 1  kost  € 76.50 en u ontvangt hiervoor 1 lesboek, het teken- en 

overtrekpapier  en de showtassen om uw tekeningen  netjes in op te 
bergen, 1 metermaatje, een potlood en een gum, een set burmeister 

mallen, een 4-kleurenbalpen en een lijmstift. 
  
*  Accessoires pakket; 

U ontvangt tevens een pakket dat bestaat uit de stof  en de fournituren 
om de opdrachten op ½ schaal te naaien. 

 
    Deel 2 wordt zonder materiaal geleverd en kost € 39,50. 

 
* Inschrijfgeld; 
 Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 28.05 en hiervoor 

 ontvangt u een inschrijfpakket.   
Tevens betaalt u per maand lesgeld aan de modevakschool. 

 Dit kan per modevakschool verschillen. 
 
 

*  Examen; 
 Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. Het examengeld 

 bedraagt € 85,00. Hierna ontvangt u een certificaat. Het examen is niet 
 verplicht. Indien u geen examen wilt doen kunt u tegen  betaling een 
 verklaring aanvragen, dat u de cursus gevolgd hebt. 

 
 Roosternummer: 01012016  
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Opleiding Hoeden Modiste schriftelijk. 
 

Deze opleiding bestaat uit 2 delen. 
In deel 1 leert u het tekenen en het naaien van diverse hoeden, petten en 

baretten, gevoerde hoedjes, regenhoedjes, bandstrohoeden en de pill-box. 
Ook leert u het maken grondvormen van laitondraad, etamine enz. die bekleed 
kunnen worden met allerlei materialen. Er wordt aandacht besteed aan 

versieringen zoals corsages, veren en bloemen. Voor dit deel hoeft u niet de 
houten hoeden- blokken en randen aan te schaffen maar kunt u volstaan met het 

standaard hoedenblok van ongeveer € 75,00. Soms is het prettig om een 
piepschuim “pruikenhoofd” te gebruiken. 
 

Verder leert u in deel 2 werken op het hoedenblok, waarmee u de opgestoomde  
en getrokken hoeden maakt. Voor dit cursusdeel dient een cursist zelf een 

hoedenblok en/of een rand aan te schaffen. Deze worden echter ook verhuurd, 
want ze zijn nogal prijzig in aanschaf. In het cursusboek vindt u hierover de 
nodige informatie. U leert het verwerken van cloche’s van vilt, stro en papieren 

cappeline”s. Op het blok worden ook hoeden verwerkt van materialen die per 
strekkende meter worden verkocht, zoals bijv. cinamy, abacca en buntal en crin. 

Ook wordt er gewerkt met haarstukjes op een diadeem of kammetje. 
  
Opbouw en kosten. 

 
* Cursus;   

De cursus bestaat uit 2 delen en kost  €  96.60 per deel. 
U ontvangt 2 lesboeken, het teken- en overtrekpapier  en de showtassen 
om uw tekeningen  netjes in op te bergen. 

  
  

*  Accessoires pakket; 
U ontvangt tevens een pakket dat bestaat uit de stof  en de fournituren 
om de opdrachten op ½ schaal te naaien. 

 
* Inschrijfgeld; 

 Bij inschrijving betaalt u èènmalig een bedrag van € 35,00 en hiervoor 
 ontvangt u een inschrijfpakket dat bestaat uit: 1 metermaatje, een potlood 

en een gum, een set burmeister mallen, een 4-kleurenbalpen en een 
lijmstift. 

 

 
*  Examen; 

 Na afloop van de gehele cursus kunt u examen doen. 
 U dient alle opdrachten uitgevoerd en ingestuurd te hebben. 
 Het examengeld bedraagt € 85,00. Hierna ontvangt u een certificaat. Het 

 examen is niet verplicht. Indien u geen examen wilt doen kunt u tegen 
 betaling een verklaring aanvragen, dat u de cursus gevolgd hebt. 

 
 Roosternummer: 01012016  
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Voor alle cursussen hebben wij gekozen voor een losbladig systeem, zodat wij de 

lesboeken altijd up-to-day kunnen houden en u er zelf  de nodige notities aan toe 
kunt voegen. 
 

 
 

Ieder jaar worden er door HCH Modevakopleidingen meerdere examens 
georganiseerd. 
 

HCH Modevakopleidingen heeft  branche-erkenning ontvangen voor de 
volgende opleidingen: 

*  Costumière 

*  Coupeuse 

*  Lingerie 

*  Hoeden modiste 

Het branchecertificaat wordt verstrekt door MODINT Academy. Dit 

betekent dat vakraad MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) de 
procedure van toetsing goedkeurt. 

 

 

Kijk voor meer informatie over deze erkenning en voor vel andere leuke en 

nuttige informatie op het Forum op:  

 www.hch-modevakopleidingen.nl 

 

http://www.hch-modevakopleidingen.nl/

