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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

JE EIGEN KUNSTWERK OP JE HOOFD!
Hoeden maken is niet alleen hip en cool, maar het is goed voor je gezondheid en het 
geeft je gelukshormonen een boost!
Of je nu gaat voor een bolhoed, hoge hoed, sombrero of strohoed: de opleiding 
"Hoeden maken" brengt je de nodige kennis en vaardigheden bij op het vlak van 
voorbereiding, afwerking en eigen ontwerpen creëren.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode/accessoires
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode/accessoires


TOEKOMST
Deze opleiding kan aangevuld worden met een heleboel leuke vervolgopleidingen.
Door mode gebeten? Bekijk dan zeker ook ons aanbod binnen Mode. 
Hier vind je de opleidingen: 

 ¥ Patroontekenen
 ¥ Realisaties kinder- en tienerkleding
 ¥ Realisaties dameskleding
 ¥ Realisaties herenkleding
 ¥ Retouches
 ¥ Marokijnbewerker 
 ¥ Accessoires met modules als: Realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen, 
initiatie fantasiejuwelen, initaitie bloemen en meer!

Volg een opleiding Ondernemerschap of Polyvalent verkoper om met je eigen creaties een 
zaak te starten!

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je 
het deelcertificaat van deze module

 ¥ Je ontvangt het certificaat van Modist indien je slaagt voor alle modules van de opleiding.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap


INITIATIE HOEDEN  REALISATIES HOEDEN

TIJDENS DE MODULE REALISATIES HOEDEN LEER JE:
 ¥ realisatie - en gevorderde technieken  voor het maken van diverse modellen
 ¥ met verschillende hoeden- en afwerkingsmaterialen werken 
 ¥ gebruik maken van verschillende soorten moules en randen
 ¥ een Vilt- en strohoed met rand maken
 ¥ een bolkalot maken
 ¥ een hoed in toile élastique overtrokken met stof maken
 ¥ een fascinator afgewerkt met crin, voilette , stof of sisal maken

Voorkennis
 ¥ je dient het deelcertificaat Initiatie hoeden behaald te hebben
 ¥ of gelijkwaardig via ingangsproef
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

TIJDENS DE MODULE INITIATIE HOEDEN LEER JE:
 ¥ de grondbeginselen voor het maken van diverse modellen
 ¥ realisatietechnieken inoefenen door middel van eenvoudige werkstukken
 ¥ maten bij verschillende personen opmeten
 ¥ patronen naar maat aanpassen
 ¥ gebruik maken van verschillende soorten moules
 ¥ eenvoudige hoeden onder begeleiding maken: vilt- en strohoed zonder rand, 
fascinator (ondergrond van toile in combinatie met stof), gestikte hoed volgens 
patroon en strodrapagehoed

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode/hoeden-maken/uurrooster-en-prijs


REALISATIES HOEDEN  
VOOR GEVORDERDEN

REALISATIES HOEDEN  
VOOR GEVORDERDEN 2: 
VAN TECHNIEK TOT ONTWERP

We bieden niet alle modules aan op alle campussen en lesplaatsen.  
Klik HIER voor meer informatie.

TIJDENS DE REALISATIES HOEDEN VOOR GEVORDERDEN LEER JE:
 ¥ realisatietechnieken en gevorderde technieken
 ¥ werken met verschillende afwerkingsmaterialen, moules en randen
 ¥ een hoed in sisalstro maken
 ¥ een vilthoed met incrustatie maken
 ¥ een hoed hoed met rand (ondergrond van toile in combinatie met stof) maken

Voorkennis
Je hebt de deelcertificaten van volgende modules behaald:

 ¥ Initiatie hoeden
 ¥ Realisaties hoeden 
 ¥ Of gelijkwaardig via ingangsproef

TIJDENS DE MODULE VAN TECHNIEK TOT ONTWERP LEER JE:
 ¥ onder begeleiding een eigen ontwerp volgens een zelfgekozen thema
 ¥ verschillende uitbreidingstechnieken zoals: hoed genaaid in breed bandstro; turbans in 
buntal - bananenweefsel - toile élastique met stof of namaakbond

 ¥ het bedenken en uitwerken van eigen ontwerpen

Voorkennis
Je hebt de deelcertificaten van volgende modules behaald:

 ¥ Initiatie hoeden
 ¥ Realisaties hoeden 
 ¥ Realisaties hoeden gevorderden
 ¥ Of gelijkwaardig via ingangsproef
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode/hoeden-maken/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 4 modules die je in pakket of afzonderlijk kan volgen met een totale 
duurtijd van twee jaar.
De lessen kunnen gevolgd worden op onze Campus Mechelen en Campus Tervuren.

MODULE LESTIJDEN

Initiatie hoeden 80

Realisaties hoeden 80

Realisaties hoeden gevorderden 80
Realisaties hoeden voor gevorderden 2:  
van techniek tot ontwerp 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
4

tweejarig 
traject

dag en avond- 
onderwijsMechelen 

Tervuren
Mode

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode/hoeden-maken/uurrooster-en-prijs


CONTACT

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CAMPUS TERVUREN
Pater Dupierreuxlaan 1 bus B
3080 Tervuren
+32 2 766 53 89 
info.tervuren@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

TOERISME

VERKOOP & 
LOGISTIEK

MODE

DIPLOMA 
SECUNDAIR

NEDERLANDS 
voor anderstaligen

ADMINISTRATIE
DIGITALE 

FOTOGRAFIE

TECHNIEKAMBACHTENZORG 
& WELZIJN

KOKEN

TALEN

ICT

LEER EN 
BELEEF

POLITIE ECOLOGIE 
& GROEN

https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Hoeden%20maken
mailto:info.tervuren%40crescendo-cvo.be%0D?subject=opleiding%20Hoeden%20maken
https://www.google.com/maps/dir//Crescendo+CVO/@51.018068,4.4426748,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d16f80a2d5:0x6f7d2f91b61d8359!2m2!1d4.4776941!2d51.0180192
https://www.google.com/maps/place/Crescendo+CVO/@50.8323751,4.5254709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3d95f84b5eb3d:0x1b65877537ac6ca9!8m2!3d50.8323751!4d4.5276596
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen

