
HOEDEN MAKEN



WAAROM KIEZEN VOOR HOEDEN MAKEN 
BIJ CRESCENDO CVO?
• Je leert van A tot Z de verschillende hoeden technieken.

• Je leert werken met een grote variatie aan hoedenmaterialen.

• Je leert ontwerpen en modellen kiezen naar jouw eigen gezicht en 
persoonlijkheid.



WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING 
VERWACHTEN? 
• Je leert in een aangename en rustige sfeer de verschillende 

basistechnieken van het hoedenvak. Je leert werken met vilt, stro, 
stoffen en toile als basismaterialen en voilette, crin, pluimen, 
sinamaystro, letondraad en stoffen als afwerkingsmaterialen.

• Je leert verschillende hoedenmodellen maken. Hoeden met en zonder 
rand, fascinators en klassiekers zoals een pilbox.

• Je hebt geen basiskennis nodig van naaien. Je leert alles stap voor stap 
aan de hand van verschillende werkstukken.



HOE ZIET EEN TYPISCHE LES ERUIT? 
• Je leert allesstap voor stap.

• Elk onderdeel van het werkstuk wordt door de leerkracht klassikaal 
voorgedaan waarna je persoonlijk begeleid wordt bij het zelf uitvoeren 
van de stappen.

• Elke cursist volgt zijn eigen werktempo.

• De leerkracht kijkt toe en verbeterd zodat elke cursist een mooi 
resultaat bereikt.

• Zowel praktijk als theorie komen aan bod.



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• Bij ons gaan vakkennis, persoonlijke begeleiding en aandacht voor elk 
individu hand in hand.

• Je leert niet alleen hoeden maken, je leert vooral "JOUW" hoeden 
maken.

• Je leert met de basiskennis die je verwerft persoonlijke ontwerpen 
maken die jou mooier maken en jou doen onderscheiden van de 
anderen.



WAAR GA JE LES KRIJGEN
• Je krijgt les in een aangenaam, ruim en goed verlicht klaslokaal met 

goede voorzieningen, een grote variëteit aan hoedenmallen.

• Elke cursist beschikt over een ruime werkplek.



WAT KAN JE DOEN MET 
DIPLOMA/CERTIFICAAT
• Je ontvangt een deelcertificaat voor elke module waarvoor je slaagt.

• Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van de opleiding.

• Dit certificaat stelt je in staat om zowel op professioneel vlak als louter 
voor je eigen plezier het hoedenvak te beoefenen.



WAAROM IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR 
JOU?
• Heb je iets met hoeden?

• Ben je creatief?

• Is mode en handwerk jouw passie?

• Leg jij graag jouw persoonlijke smaak in jouw kleding en accessoires?

DAN IS DEZE OPLEIDING VAST IETS VOOR JOU!



OVERTUIGD?
SCHRIJF JE VANAF 15 JUNI HIER IN

OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN 

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

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

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/
mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be
mailto:info.tervuren@crescendo-cvo.be

