Creatief Vakman Hoedenmaker
INFORMATIE VOOR VAKMENSEN IN DE HOEDENMAKERSBRANCHE –
WERKENDENDOORLEREN NA JE MBO
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?
•

Associate Degree (AD) Arts & Crafts Willem de Koning Academie
Arts & Crafts is een tweejarige Associate Degree-opleiding die zich
richt op vakmanschap, ondernemerschap en het ontwikkelen van
een eigen signatuur.

•

Als vervolg op de Mbo-opleiding Creatief Vakman kan een Hboopleiding op de verschillende kunstacademies een mogelijkheid
zijn, gericht op het ontwerpen.
Overzicht Kunstacademies in Nederland

•

AMFI Fashion Institute Hogeschool van Amsterdam
AMFI is het enige mode-instituut in Nederland dat de gehele
modeketen beslaat. Je kunt je tijdens de bachelor ontwikkelen op
de dimensies van design, management en branding of onderdelen
van deze dimensies combineren.

•

CVO VTI-opleiding hoeden & accessoires (België)
Een driejarige deeltijd Modist-opleiding in Antwerpen waarin het
maken van hoeden en accessoires centraal staat.

•

West Dean College Arts & Conservation Engeland
De missie van de stichting is om via het West Dean College het
hoogste kwaliteitsonderwijs op het gebied van kunst en
natuurbehoud te bieden. Door creativiteit te stimuleren en de
traditionele kunst van het ambacht en de verzorging van
erfgoedobjecten te bevorderen.

LEER- EN ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN NAAST DE REGULIERE OPLEIDINGEN
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?
•

Marianne Jongkind Hat couture cursussen
Marianne Jongkind is een hoeden-vakvrouw in hart en nieren. Zij
draagt haar kennis en expertise over door cursussen te geven in
hoeden maken en ontwerpen. Marianne Jongkind heeft een boek
geschreven waarin ze een stapsgewijze beschrijving geeft van
verschillende technieken voor het maken van hoeden:
Hoed Couture Handboek voor technieken voor het maken van
hoeden

•

Irene van Vught cursussen hoeden en tassen maken
Hoeden en tassen maakster Irene van Vught geeft workshops en
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cursussen hoeden en tassen maken.
•

Marga van der Bos cursussen hoeden maken
Marga van der Bos is cultureel ondernemer en ontwerper. Zij heeft
30 jaar ervaring als ontwerper en maker van couturehoeden en als
docent in het opleiden van aspirant hoedenmakers. Zij geeft
cursussen hoeden maken en ontwerpen.

•

Hoedendingen cursussen hoeden & accessoires maken
Majorie Louwerens is hoedenmaakster en biedt ambachtelijke en
kunstzinnige cursussen en workshops voor mode &
modeaccessoires.

•

Pierre & Pierre Millinery Supplies
Pierre & Pierre is een bedrijf wat uitsluitend gaat voor kwalitatief
hoogwaardige materialen. Door het verzorgen van workshops
promoten en ondersteunen zij de hoedenwereld. Voor de
workshops en masterclasses komen er internationale docenten
naar Nederland.

•

Plooij Hats & Materials
Plooij Hats & Materials is de Nederlandse leverancier voor hoeden
en hoed materialen.

•

Masterclasses Meet the master bij Crafts Council Nederland
Vakmanschap staat weer volop in de kijker, iedereen praat erover
en ontwerpers vinden ambachten opnieuw uit met spannende
innovaties. Maar waar kan je in Nederland nog een écht creatief
ambacht leren op hoog niveau? Crafts Council Nederland selecteert
voor Meet the Master de beste masterclasses en presenteert een
nieuwe manier van leren: direct bij de meester.

•

The British School of Millinery (Engeland)
The Britisch School of Millinery is een particuliere school die een
mix aan hoeden-cursussen geeft van eenmalige creaties. De
cursussen zijn geschikt voor alle niveaus van beginner tot expert.

•

Millinery Courses in Engeland
Een overzicht van verschillende cursussen rondom hoeden maken
en ontwerpen in Engeland.

•

MKB-cursussen en trainingen voor ondernemers
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk
trainingsbureau voor ondernemende mensen. Er zijn bijvoorbeeld
workshops/cursussen op het gebied van communicatie,
leidinggeven, financiën en Arbo veiligheid.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN MET MBO-ERKENNING
Hoe kun je blijven leren?
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•

MBO Certificaten SBB
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is
daarom cruciaal. Het mbo speelt daarbij een belangrijke rol. Mbocertificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te
ontwikkelen. Voor Creatief Vakman Hoedenmaker zijn nog geen
mbo-certificaten vastgesteld.
Wel zijn er 4 keuzedelen Hoedenmaken die mogelijk een mbocertificaat kunnen gaan worden:
- Keuzedeel Toegepaste Hoedentechnieken
- Keuzedeel Ontwerpen en vervaardigen gelegenheidshoed
- Keuzedeel Complexe softhat
- Keuzedeel Genaaide pet

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Welke brancheorganisaties zijn er?
•

Nederlandse Hoeden Vereniging (NHV)
De Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) heeft als doel de hoed
terug te brengen in het modebeeld, het bevorderen van
professionaliteit van het hoeden vak en professionalisering van
hoedenmakers. De NHV wil voor al haar leden met name als
platform fungeren. Enerzijds door aandacht te besteden aan
opleidingen en anderzijds door wedstrijden, social events, e.d. te
organiseren.

•

Branchevereniging Mode Ambachten (BMA)
Branchevereniging Mode Ambachten (BMA) vertegenwoordigd
ontwerpers en makers van schoenen, tassen, kleding en de
modevakscholen. En is er voor liefhebbers van ambachtelijk
gemaakte mode en accessoires.
GOED VOOR JE NETWERK EN VAKKENNIS
Welke aanverwante verenigingen en beroepsorganisaties zijn er?
•

Consortium Creatief Vakman
De drie vakinstellingen Hout- en Meubileringscollege, SintLucas
en Cibap bieden ieder de opleiding Creatief Vakman aan. In
2017 hebben ze samen met de Nederlandse Vakgroep
Keramisten, de Branchevereniging Mode Ambachten en de
Nederlandse Hoedenvereniging, het Consortium Creatief
Vakman opgericht. Het Consortium Creatief Vakman spant zich
in om de kwaliteit van het vakonderwijs en examens van de
opleiding en de samenwerking met het beroepenveld te
optimaliseren. Het Consortium wil er ook aan bijdragen Creatief
Vakman een eigen gezicht te geven.
- Creatief Vakman.nl

•

Crafts Council Nederland
Crafts Council Nederland is het landelijk platform voor de
ontwikkeling van het creatieve ambacht en de creatieve
maakcultuur. CCNL pleit voor een herwaardering van de creatieve
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ambachtscultuur in Nederland en voor het behoud van
ambachtelijke technieken. Het is onze missie een stevig fundament
te bouwen voor de craftssector, zowel voor makers als voor de
sector, waarbij CCNL een vanzelfsprekende en permanente positie
heeft in Nederland. Crafts Council Nederland is hiervoor de
aanjager en katalysator en zorgt voor ondersteuning, presentatie,
ontwikkeling en verbinding.
GOED VOOR JE NETWERK EN VAKKENNIS
Welke beurzen en evenementen zijn er?
•

Hoedendag van NHV
Ieder jaar organiseert de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) een
Hoedendag voor leden en voor alle hoedenliefhebbers. Vaste
ingredienten op deze dag zijn: workshops en lezingen, en een
hoedenexpositie en/of -show. Daarnaast is de Hoedendag een
uitgelezen gelegenheid om te netwerken met medehoedenontwerpers & -leden.

•

Hoedenwedstrijd van NHV
Ieder jaar organiseert de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) een
hoedenwedstrijd waar vakmensen (van hobbyist, beginnend tot
expert) een hoed ontwerpen en maken, waar een winnaar uit
wordt gekozen.

•

Materialenbeurs Utrecht
De materialenbeurs ie een jaarlijkse beurs voor leerbewerkers (NL
en Belgie) waar groothandelaren van leer en fournituren aanwezig
zijn. Leerbewerkers bieden hun overtollige voorraad te koop aan en
er zijn workshops en lezingen.

•

Estivales du chapeau (Frankrijk)
Ieder jaar wordt het Festival van de Hoed gehouden. Kunstenaars
uit binnen- en buitenland presenteren hun mooiste creaties. Er zijn
modeshows, concerten en ambachtsmarkten.
Hieraan is tevens een hoedenwedstrijd verbonden.

•

London Hat Week
De London Hat Week is een meerdaags evenement in London met
workshops, een materialenmarkt, een hoedententoonstelling en
een ‘Hatwalk”.

•

Barcelona Hat Stroll
Een hoedenparade in Barcelona waar 1000 tot 1500 mensen aan
deelnemen. Gecombineerd met workshops.

GOED VOOR JE NETWERK EN VAKKENNIS
Welke vakbladen zijn er?
•

Hatlines Magazine
Hatlines is het glossy magazine van de NHV dat vier keer per jaar
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verschijnt en alle leden toegestuurd krijgen. In elk magazine zijn
een aantal vaste rubrieken te vinden, zoals een agenda van hoeden& mode-evenementen en tentoonstellingen in binnen- en
buitenland, uitleg technieken en shoppingtips voor
hoedenontwerpers. Verder veel interviews, fotoreportages van
hoedenevenementen, nieuws over activiteiten van de Nederlandse
Hoedenvereniging en nog veel meer.
•

Hat Magazine
Hat Magazine is een internationaal vakblad voor de hoedenmakers
branche. Het is de stem van de (ontwikkelingen) hoedenhandel
wereldwijd en promoot het maken en dragen van hoeden.

•

Hatalk online Magazine
Hatalk is een internationaal online Magazine, website en
workshops. Er is een bibliotheek samengesteld met stapsgewijze
modevakprojecten, tutorials en nuttige hints en tips die helpen bij
het hoeden maken.

DIGITALE PLATFORMS EN (FYSIEKE) MUSEA
Wat bieden musea en digitale platforms aan ontwikkeling?
•

FashionUnited
FashionUnited is een digitaal platform voor de modebranche met
het laatste modenieuws, vacatures in de mode, vakinformatie en
vacaturebank voor de mode.

•

You Tube Filmpjes Hoeden maken
Op You Tube zijn verschillende filmpjes te vinden waarin
stapsgewijs het maken van specifieke hoeden wordt uitgelegd in
woord en beeld.

•

Op het social media platform Facebook zijn verschillende pagina’s
te vinden rondom het hoeden maken:
- Facebook Historische Kleding, Hoeden en accessoires maken
- Facebook Hoeden makers, maaksters en liefhebbers
- Facebook Hoeden en Zo
- Facebook Nederlandse Kostuumvereniging
- Facebook Berry Rutjes

•

Musee du Chapeau (Frankrijk)
Het hoedenmuseum Musee du Chapeau vlakbij Lyon organiseert
masterclasses en een 2-jaarlijkse internationale hoedenwedstrijd
rond een specifiek thema. De hieraan verbonden tentoonstelling
start met een show, prijsuitreiking en hoedenmakers-diner.

•

Hat Academy
Hat Academy is een Australisch platform dat een nieuwsbrief
uitbrengt en online masterclasses aanbiedt van gerenommeerde

Creatief Vakman Hoedenmaker – definitief - september 2020

hoedenmakers.
•

Digitaal platform Meet the maker van Crafts Council Nederland
Een digitaal platform voor makers om te weten waar iedereen mee
bezig is en om elkaar te blijven inspireren.

INFORMATIE VOOR GEINTERESSEEREN IN HOEDENMAKERSSBRANCHE –
WERKZOEKENDENGOED VAKMANSCHAP
Wat houdt het vak in?
•

Het beroep van Creatief Vakman
Een creatief vakman werkt vanuit atelier of werkplaats. Hij of zij
ontwerpt en vervaardigt creatief ambachtelijke producten en zet
deze in de markt. De producten bestaan uit één of meerdere
materialen, zoals leer, textiel, glas, keramiek, hout, eventueel
aangevuld met andere materialen. Het betreft producten zoals
schoenen, tassen, hoeden, textiele materialen, glazeniersproducten,
keramische kunst of gebruiksvoorwerpen en houten
gebruiksvoorwerpen. Een creatief vakman werkt in principe als
zelfstandig ondernemer of freelancer, maar kan ook in loondienst
werken. Hij werkt met zeer uiteenlopende opdrachtgevers;
particulieren, bedrijven, verenigingen, organisaties en overheden.

•

Het beroep van Hoedenmaker
Een hoedenmaker is een modeontwerper en stylist, die zich
gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en maken van hoeden. Naast
het ontwerpen van hoeden is het denkbaar dat een hoedenmaker
petten of mutsen zal ontwerpen. Een hoedenmaker kan zelfstandig
ontwerpen maken of in opdracht werkzaam zijn.

GOED OM TE WETEN
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?
Creatief Vakman Hoedenmaker
•

Toenemende belangstelling voor creatief ambachtelijke producten
en de combinatie met verschillende materialen (zoals gebruik van
fosshape) en technieken.

•

Meer aandacht in binnen- en buitenland voor Dutch Design (strakke
vormgeving en innovatief materiaalgebruik).

•

Intrede van innovatieve technieken en vernieuwend
materiaalgebruik (gestoeld op traditionele ambachten).

•

Duurzaamheid: milieuvriendelijke producten (bijv. Apprėt op
waterbasis).
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KANS OP WERK
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?
Zie arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman uit 2020.
HET VAK LEREN IN HET MBO.
Welke opleidingen kun je waar doen?
•

Mbo-opleiding Creatief Vakman Hoedenmaken
In Nederland zijn er twee scholen die binnen de richting 'Creatief
Vakman' een full-time mbo-opleiding tot hoedenmaker bieden.
De Creatief Vakman-opleidingen zijn vierjarige beroepsopleidingen,
waarbij je in het eerste jaar kennis maakt met leer, textiel, keramiek,
glas en de technieken van decoratie en restauratie. Vanaf leerjaar 2
heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de specialisatie
hoedenmaken.
- Opleiding Creatief Vakman Textiel bij SintLucas niveau 4 BOL
- Opleiding Creatief Vakman Hoedenmaker bij HMC niveau 4 BOL

•

Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen,
inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
- Informatie opleiding Creatief Vakman
- Kies MBO Creatief Vakman
- Creatief Vakman.nl

HET VAK LEREN KENNEN MET (BEGINNERS)CURSUSSEN
Welke cursussen kun je doen?
•

Marianne Jongkind Hat couture cursussen
Marianne Jongkind is een hoeden-vakvrouw in hart en nieren. Zij
draagt haar kennis en expertise over door cursussen te geven in
hoeden maken en ontwerpen.
Marianne Jongkind heeft een boek geschreven waarin ze een
stapsgewijze beschrijving geeft van verschillende technieken voor het
maken van hoeden:
Hoed Couture Handboek voor technieken voor het maken van
hoeden

•

Irene van Vught cursussen hoeden en tassen maken
Hoeden en tassen maakster Irene van Vught geeft workshops en
cursussen hoeden en tassen maken.

•

Marga van der Bos cursussen hoeden maken
Marga van der Bos is cultureel ondernemer en ontwerper. Zij heeft
30 jaar ervaring als ontwerper en maker van couturehoeden en als
docent in het opleiden van aspirant hoedenmakers. Zij geeft
cursussen hoeden maken en ontwerpen.

•

Hoedendingen cursussen hoeden & accessoires maken
Majorie Louwerens is hoedenmaakster en biedt ambachtelijke en
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kunstzinnige cursussen en workshops voor mode & modeaccessoires.
•

Akademie Vogue cursussen hoeden maken
Op de cursus hoeden maken leer je een aantal technieken zodat je na
10 lessen zelf aan de slag kunt. Je leert de basisvormen van dopjes
trekken van etamine, vilt en stof, een cilinderhoed en werken met
stro. Je leert verschillende technieken zoals naaien, stomen en
strijken. Ook leer je het tekenen van patronen voor eigentijdse
petten en baretten. Je leert tevens een methode om zelf eenvoudige
hoedenmallen te maken. Nadat de basisvormen zijn geleerd, kan
iedereen tenminste 2 hoeden helemaal uitvoeren.

HET VAK AL WERKEND LEREN
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?
•

Ambachtsacademie Tassenmaker
Ook bestaat er de mogelijkheid voor mensen van 40 en ouder om het
vak van tassenmaker in de praktijk te leren (dit is er niet voor
hoedenmaker). Het leerling-gezel-meester systeem is de manier om
een ambacht te leren. Een opleiding van de Ambachtsacademie volg
je in het bedrijf van een vakman of -vrouw in jouw regio. Gedurende
1,5 jaar maak je al werkende de vlieguren die nodig zijn om een start
te maken in het vak. Om in aanmerking te komen moet je aan
verschillende eisen voldoen. Bijv. voltijds beschikbaar zijn (1,5 jaar),
een uitkering hebben of geen werk. Je bekwaamt je in de
sleutelactiviteiten die horen bij het vak van tassenmaker: een
product ontwerpen, tassen en/of accessoires vervaardigen en
verkopen van producten en diensten.
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