Opzet Branche-examen Hoedenmaker (m/v)
Het doel is het toetsen op een bepaald moment in de aanloop naar een goede vakman/vrouw, zodat duidelijk wordt op welk niveau de kandidaat zich bevindt.

Het branche-examen bestaat uit de volgende modules:
I.
II.
III.
IV.
V.

Aspirant hoedenmaker (m/v)Module I
Aspirant hoedenmaker (m/v)Module II
Aspirant hoedenmaker (m/v)Module III
Aspirant hoedenmaker (m/v)Module IV
Hoedenmaker (m/v) Module V

Algemeen
Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon of individuele aspirant hoedenmaker kan
kandidaten aanmelden voor het examen. Een persoon kan ook zichzelf aanmelden.
Het examen wordt afgenomen op een centrale locatie in Nederland.
De examens worden 2 maal per jaar afgenomen te weten begin februari en begin juni.
De examencommissieleden worden jaarlijks door de branchevereniging van hoedenmakers
de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) aangewezen.
De examencommissie bestaat uit tenminste 3 personen.
- Praktijkwerk wordt door tenminste 3 personen nagekeken.
- Mondeling wordt door 2 personen afgenomen (praktijkvragen en evt.
materiaalvragen).
- Herkeuring bij een onvoldoende cijfer voor een praktijkvak wordt door tenminste 5
personen nagekeken, opnieuw beoordeeld.
- De examencommissie mag geen werk van eigen kandidaten examineren of
beoordelen.

Examen:
-

De examenkandidaten dienen de inhoud van de module waarin ze examen doen te
beheersen.
Het is mogelijk om de module in deelcerti caten te behalen.
Deelcerti caten zijn delen van een module en kunnen afzonderlijk worden gehaald en
behaald. Als een deelcerti caat niet wordt behaald zal er een herexamen volgen voor
dat deelcerti caat.
De examencommissie maakt een keuze uit de onderwerpen van de module waarin
examen wordt afgelegd.
De examencommissie verstrekt alle materialen, zodat er een gelijkheid is van
materiaal tussen de verschillende kandidaten.
De examenkandidaat start met de opdracht op de examenlocatie.
De examenkandidaat zorgt zelf voor basisgereedschap, zoals spelden, naalden,
rechte bandjes, naaimachine, scharen, enz.
De examenkandidaat moet zich tijdens het examen kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs.
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Examenvolgorde:
-

De modules kunnen in willekeurige volgorde behaald worden, behalve module V, dit
is altijd de laatste module.

Geldigheid modules:
-

De modules zijn onbeperkt geldig, het deelcerti caat is 5 jaar geldig.

Becijfering:
-

Cijfers worden als eindcijfer afgerond naar boven.
Het cijfer 6 is een voldoende.
5,5 wordt naar boven afgerond tot een 6.
5,4 wordt naar beneden afgerond tot een 5.
(Alle tienden cijfers worden op 0,5 afgerond naar boven of 0,4 naar beneden)
De praktijkvakken mogen elkaar onderling ophalen.
De praktijkvakken mogen mondelinge vakken ophalen.
Als de module in deelcerti caten wordt gedaan moet voor elk deelcerti caat
tenminste het cijfer 6 worden behaald.
Indien alle deelcerti caten voor de module zijn behaald wordt het betreffende diploma
uitgereikt.

-

Vrijstelling:
-

De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen vrijstelling verlenen voor een
deelcerti caat of module.
Examenkandidaten die principiële bezwaren hebben tegen het werken met leer en/of
bont, kunnen een verzoek indienen voor vrijstelling. Zij krijgen dan een aantekening
op hun module of deelcerti caat dat ze in dit materiaal geen examen hebben
afgelegd.

-

Aanmelden:
-

Schriftelijk voor 1 november en 1 april.
U dient gebruik te maken van het inschrijfformulier. Dit kunt u van de website
downloaden.
Samen met het inschrijfformulier dient u een uittreksel uit het bevolkingsregister mee
te sturen niet ouder dan 1 jaar.
De examengelden dienen voor 1 november en 1 april te zijn ontvangen op de
rekening van de NHV onder vermelding van de te behalen module of deelcerti caat.

-
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Examenoproep:
De examenkandidaat ontvangt een schriftelijke oproep waarin vermeld staat:
- Adresgegevens examenlocatie.
- Datum examendag(en).
- Lijst van mee te brengen materialen en gereedschappen.

Uitslag:
-

Binnen 4 weken zal de uitslag schriftelijk bekend worden gemaakt.
Over de uitslag van het examen kan niet worden gecorrespondeerd.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module I
Indeling examendagen:
Dag 1: 8.30-11.30 12.30 -16.30 uur
Dag 2: 1 tot 1 ½ uur

Dag 1
1. Mondeling 15 minuten
2. Praktijkwerk, bestaat uit 3 opdrachten, te weten:
- Cloche van vilt trekken over een hoedenblok
- Een hoed maken vanuit een patroon
- Uit exameneisen module I, 1 opdracht
Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10-minutengesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.

Dag 2
-

De examenkandidaat presenteert de gemaakte opdrachten en geeft toelichting over
de werkstukken aan de examencommissie.
De examencommissie zal de opdrachten innemen ter beoordeling.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module I

Exameneisen Theorie/Mondeling
Duur: 15 minuten
Vorm: Mondeling
Inhoud: Toelichten aan de hand van foto’s of tekeningen hoe je de hoed maakt en van welk
materiaal enz.
Kennis van de onderstaande materialen ten aanzien van
a. het gebruik
b. de toepassing
c. de verwerking (bewerking en afwerking)
d. (herkomst van) de gebruikte grondstof
- Afwerkingsband, bv schuingeknipt-band, ripsband, satijnband, biaisband.
- Apprêt vilt-stro-universeel.
- Apprêt milieuvriendelijk.
- Bescherming hoedenblokken.
- Brimlock, Laiton, Staaldraad
- Buntal
- Sinamay/sisal.
- Crinol.
- Wolvilt
- Haarvilt.
- Hoed volgens patroon maken.
- Hoedenblokken van welk materiaal zijn ze gemaakt en waarom
- Hoedenpennen.
- Hoedenspelden, punaise, pennen.
- Kammetjes, speldjes, schuifjes, diadeem.
- Laitondraad.
- Laitonhulsje
- Maat nemen van de hoofdwijdte.
- Ripsband.
- Staaldraad.
- Stomen uitketel/waterkoker.
- Stomen met een stoomapparaat/machine.
- Voeringkapjes.
- Welke versteviging tussenvoering kan je gebruiken.
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Exameneisen Praktijk
Het ontwerpen en maken van de volgende hoeden:

1.
2.
3.
4.
5.

Toepassing afwerkingstechnieken (laitondraad, staaldraad, brimlock, enz.)
Band van buntal, vrij werken.
Sinamay fascinator/headpiece op een kammetje, vrij werken.
Crinoldecoratie
Capeline van zeegras, papier of visca over een eenvoudige hoedenmal trekken en
afwerken
6. Vilthoed uit capeline eenvoudige technieken. Hoedenmal bepaald model, afwerken
met ripslint
7. Volgens gegeven patroon, conische baret of pet, pet van parten, regenhoed.
Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10 minuten gesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module II
Indeling examendagen:
Dag 1: 8.30-11.30 12.30 -16.30 uur
Dag 2: 1 tot 1 ½ uur

Dag 1
1.
2.

Mondeling 15 minuten
Praktijkwerk, bestaat uit 3 opdrachten, te weten:
- Sisal of vilt trekken over een hoedenblok
- Uit exameneisen Module II, 2 opdrachten

Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10-minutengesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.

Dag 2
-

De examenkandidaat presenteert de gemaakte opdrachten en geeft toelichting over
de werkstukken aan de examencommissie.
De examencommissie zal de opdrachten innemen ter beoordeling.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module II

Exameneisen Theorie/ Mondeling
Duur: 15 minuten
Vorm: mondeling
Inhoud: toelichten aan de hand van foto of tekeningen hoe je de hoed maakt en van welk
materiaal enz.
Kennis van de onderstaande materialen ten aanzien van
a. het gebruik
b. de toepassing
c. de verwerking (bewerking en afwerking)
d. (herkomst van) de gebruikte grondstof

-

De inhoud van leerstof Module I met een uitbreiding van:
Benoemen van de materialen uit leerstof Module II.
Capeline.
Cloche
Sinamay/sisal verschillende soorten. Viscose(Visca), zeegras, papier.
Grof stroband.
Lakstro.
Leer.
Sisalband.
Verbindings hulsjes, verschillende soorten.
Veren herkennen.
Verschillende soorten apprêt op bv: vilt, Sinamay, sisal, enz.
Verschillende soorten vilt: velours, melusine.

Exameneisen Praktijk
1. Van sinamay per strekkende meter een hoed met bol uit 2 delen en losse rand,
afwerken met schuine bies van sinamay.

2. Van sinamay randloze hoed, bol uit 1 stuk, laiton tegen entree, afwerken met bies,
met draperie van on-geapprêteerde sinamay.

3. Decoratie maken: vilt spiraal of bloem, ripslint, overige restverwerkingen vilt.
4. Minoche (verenbolletje) op verschillende ondergronden te weten: etamine, vilt, op
eigengemaakt diadeem.

5. Sisalhoed, capeline in een stuk over een hoedenmal trekken. (geen losse rand)
6. Vilthoed.met rand uit 2 delen, geen basisblok, rand met de hand gezoomd.
7. Volgens zelfgetekend patroon een hoofddeksel in parten/pandjes.
Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10 minuten gesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module III
Indeling examendagen:
Dag 1: 8.30-11.30 12.30 -16.30 uur
Dag 2: 1 tot 1 ½ uur

Dag 1
1.
2.

Mondeling theorie-examen 15 minuten
Praktijkwerk, bestaat uit 3 opdrachten
- Uit exameneisen Module III, 3 opdrachten

Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10-minutengesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.

Dag 2
-

De examenkandidaat presenteert de gemaakte opdrachten en geeft toelichting over
de werkstukken aan de examencommissie.
De examencommissie zal de opdrachten innemen ter beoordeling.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module III

Exameneisen Theorie/Mondeling
Duur: 15 minuten
Vorm: mondeling
Inhoud: toelichten aan de hand van foto of tekeningen hoe je de hoed maakt en van welk
materiaal enz.
Kennis van de onderstaande materialen ten aanzien van
a. het gebruik
b. de toepassing
c. de verwerking (bewerking en afwerking)
d. (herkomst van) de gebruikte grondstof
De inhoud van leerstof Module I en II met een uitbreiding van:
- Benoemen van de materialen uit de leerstof Module III.
- (Kunst)bont* knippen of snijden
- Chinees stroband, sisalband, lakstroband en raccelloband
- De effecten van gecombineerde materialen.
- Etamine.
- Tuleraide.
- Viscose.
- Zeegras.
- De vorm en bijbehorende naam van verschillende soorten hoeden.

Exameneisen Praktijk:
1. Hoed in combinatie van verschillende materialen.
2. Pillbox, etamine vorm van patroon bekleden.
3. Sisal hoed, in twee delen trekken met een losse rand, rand afwerken met schuine
bies van stof

4. Stroband-hoed machinaal met een gewone naaimachine zigzagsteek of rechte steek
dit naar vrije keuze.

5. Turban op tuleraide basis
6. Vilthoed met incrustatie, met de hand of met zigzag op de machine
7. Volgens patroon een hoofddeksel (kunst)bont*, volgens aangeleverd patroon
* Het werken met bont is optioneel.
Aan het einde van de examendag zal de examenkandidaat in een 10 minuten gesprek uitleg
geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.
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Aspirant-hoedenmaker (m/v) Module IV
Indeling examendagen:
Dag 1: 8.30-11.30 12.30 -16.30 uur
Dag 2: 8.30-11.30 12.30 -16.30 uur
Dag 3: 1 tot 1 ½ uur

Dag 1
1.
2.

Mondeling theorie-examen 15 minuten
Praktijkwerk, bestaat uit 3 opdrachten, te weten:
Hoed trekken over een hoedenblok
Uit exameneisen Module IV, 2 opdrachten

Dag 2
-

Praktijkwerk, bestaat uit 3 opdrachten, te weten:
Uit exameneisen Module IV, 3 opdrachten

-

Aan het einde van beide examendagen zal de examenkandidaat in een 20-minutengesprek
uitleg geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.

Dag 3
-

De examenkandidaat presenteert de gemaakte opdrachten en geeft toelichting over
de werkstukken aan de examencommissie.
De examencommissie zal het gemaakte werk innemen ter beoordeling.
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Aspirant- hoedenmaker (m/v) Module IV

Exameneisen Theorie/Mondeling:
Duur: 15 minuten
Vorm: mondeling
Inhoud: toelichten aan de hand van foto of tekeningen hoe je de hoed maakt en van welk
materiaal enz.
Kennis van de onderstaande materialen ten aanzien van
a. het gebruik
b. de toepassing
c. de verwerking (bewerking en afwerking)
d. (herkomst van) de gebruikte grondstof

-

De inhoud van leerstof Module I, II, III met een uitbreiding van:
Benoemen van de materialen uit leerstof Module IV.
Beklede hoed op etamine (nat)
Sparterie en fosshape
Bloemen met bolijzers.
Wanneer etamine nat en droog gebruiken?
Wat is de draadrichting van de stof bij een gedrapeerde hoed?
Welke traditionele en moderne materialen zijn op dit moment te verkrijgen?
Welke vorm hoed adviseer je voor een persoon?

Exameneisen Praktijk:
1. Beklede hoed bol (nat) en rand in bolle vorm(nat) van etamine, stof plakken of
spannen.

2. (Kunst)bont* hoed op crinol met zelfgemaakt voeringkapje, (kunst)bont* over vilt
cloche trekken.

3. Veren rechtopstaand verwerken: Panache
4. Herenhoed met leren entree rand
5. Leren hoed bol getrokken over vilt ( leer is lams-nappa of soepel leer), rand afgewerkt
met leer

6. Maken van bloemversiering met bolijzers.
7. Hoed mouleren van haarvilt.
* Het werken met bont is optioneel.
Aan het einde van de examendagen zal de examenkandidaat in een 20 minuten gesprek
uitleg geven over de voortgang van de opdrachten aan de examencommissie.
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Hoedenmaker (m/v) Module V
Indeling examendagen:
-

In de schriftelijke oproep zal de examencommissie het thema bekend maken evenals
de examendatum.
De kandidaat presenteert (door modellen) 8 zelfgemaakte hoeden waarin het
opgegeven thema terugkomt.
Motiveren en verdedigen van de collectie voor de examencommissie.
De examencommissie zal de hoeden innemen ter beoordeling.

Exameneisen Theorie/ Mondeling:
-

De inhoud van alle modules met als uitbreiding:
De PR van je werk te ontwikkelen zelfstandig of een bureau opdracht geven.
Het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van een hoeden collectie.
Hoe bouw je een klantenkring op?
In staat zijn om een prijs te bepalen.

Exameneisen Praktijk:
Het presenteren van een eigen collectie van tenminste 8 hoeden met als uitgangspunt een
opgegeven thema door de examencommissie.
- Motiveren en verdedigen van de collectie met het opgedragen thema.
Er wordt beoordeeld op:
- Uitvoering
- Afwerking
- Vormgeving
- Creativiteit
- Samenhang van de collectie

Branche-examen Nederlandse Hoedenvereniging
Versie 12, november 2021

14

