
Creatief Vakman Leer & Textiel
Anne Vuik
Je hebt de opleiding creatief vakman gevonden en denkt dat dat wel 
iets voor jou is, maar waar moet je aan voldoen om toegelaten te 
worden die opleiding? En wat is het niveau eigenlijk? Als je de oplei-
ding hebt afgerond, wat zijn dan de doorstroommogelijkheden? Dit 
zijn allemaal belangrijke vragen voor het kiezen van een opleiding, 
hieronder ga ik al die vragen voor jou beantwoorden. 

Niveau
De opleiding creatief vakman is een MBO niveau 4: middenkader- of 
specialistenopleiding (middelbaar beroepsonderwijs) BOL opleiding. 
Dit betekent dat je opgeleid wordt om volledig zelfstandig werk-
zaamheden uit te voeren met een brede inzetbaarheid of speciali-
satie. Ook wordt er op dit niveau aandacht gegeven aan het starten 
van een onderneming en het (bege)leiden 
van medewerkers.

Toelating
Omdat creatief vakman een MBO niveau 4 
opleiding is heb je om toegelaten te wor-
den één van de volgende diploma’s nodig:
• Diploma vmbo theoretische/ge-
mengde leerweg
• Diploma vmbo kaderberoepsge-
richte leerweg
• Minimaal een overgangsbewijs 
havo/vwo klas 3 naar 4

• Diploma mbo-niveau 2,3 of 4
• Voor BBL op niveau 4 heb je minimaal niveau 3 (BOL/BBL)                         
nodig

Doorstroommogelijkheden 
De doorstroommogelijkheden zijn onder te verdelen in twee onder-
delen. Allereerst zou je ervoor kunnen kiezen om na de opleiding 
door te stromen naar een Associate degree-traject (Ad). Dit is een 
twee jarig hbo-studieprogramma waarin je opgeleid wordt voor een 
specifiek beroep. Als tweede zou je ervoor kunnen kiezen om dor te 
stromen naar het HBO. Doordat creatief vakman een niveau 4 oplei-
ding is, sluit deze naadloos aan op het HBO. Zo kan je bijvoorbeeld 
een docentenopleiding volgen voor docent op een praktijkopleiding, 
een vakschool of als docent beeldende vorming. Ook zou je kunnen 
doorstromen naar een kunstacademie.  
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Specialisaties
Suze van der Zwan
We hebben op het hout en meubilering college bij creatief vakman-
schap drie verschillende specialisaties. Op school hebben we als spe-
cialisaties hoeden, schoenen en tassen. Het is superleuk om in het 
eerste jaar alle drie de specialisaties te gaan onderzoeken. Je gaat 
dan een hoed, schoen en een tas maken in het eerste
jaar. In de les krijg je uitleg en mag jij voor het eerst achter de grote 
en kleine machines. Ook mag je allemaal verschillende gereedschap-
pen gebruiken die je misschien niet kent. In het tweede jaar ga je 
kiezen welke specialisatie jij het leukst vindt. Je zult dan echt één 
van de drie moeten gaan uitkiezen waar jij verder mee wil gaan.

Hoeden
Bij hoeden heb je als docent Marga van der Bos. Zij gaat jou helpen 
met het maken van jouw hoed. Je 
leert veel over het stof, vilt en nog 
veel meer materialen voor je hoed. 
Je gaat verschillende hoeden maken 
met ook elke keer een ander mate-
riaal. Het is erg leuk om een eigen 
hoed te maken of wie weet als 
cadeau voor iemand anders.

Schoenen
Bij schoenen heb je Nadia Iwschen-
ko als docent. Zij gaat jou helpen 
met een paar schoenen maken. Het 
is een uitdagend en erg interessant 
vak. Hoe geweldig zou het zijn om 
jouw eigen schoenen te maken 
en daar mee op straat te kunnen 
lopen.

Tassen
Bij tassen heb je Noor Wentholt en Janske Megens als docent. Zij 
gaan jou natuurlijk helpen met het maken van een tas. Dit is ook een 
uitdagend maar wel erg leuke vak.
Je leert hier vooral veel over het leer die je gaat gebruiken om een 
tas te maken. Hoe geweldig zou het zijn als je je eigen tas kan dragen 
met spullen er in. Of dat je zelf bepaalt hoe jouw tas er uit ziet. Met 
verschillende figuren of super veel vakken erin.
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Stage
Amber Teeuwen
Stage is één van de leukste periodes van het jaar, tijdens het stage 
lopen kan je de meeste werkervaring op doen. In leerjaar 1 ga je nog 
niet op stage omdat je dan nog te weinig basis ervaring hebt, maar 
je wordt er wel al op voorbereid. In leerjaar 2 ga je voor het eerst 
stage lopen, dat zal in periode 3 zijn en die stage duurt 1 periode. 
In leerjaar 3 loop je 2 keer een periode stage en in leerjaar 4 loop je 
voor een langere tijd stage. 
Vanaf leerjaar 3 en 4 mag je ook stage gaan lopen in het buitenland, 
school begeleid je hier goed mee om alles goed te laten verlopen. 

De vakken
Suze van de Zwan
Je hebt Nederlands, Engels, Burgerschap, Startend ondernemer (SO), 
Digi, Productontwikkeling, (PO), Rekenen, Vormgeven, Vaktheorie, 
SLB en Kunst en cultuur als vakken op deze school voor Creatief vak-
manschap. Naast praktijk heb je natuurlijk ook deze vakken erbij.

Nederlands, Engels en Rekenen
Je krijgt les van Nederlands, Engels en rekenen op de computer. Ook 
krijg je les in het lokaal van je docent. Op de computer doe je ook 
opdrachten en toetsen online. In het lokaal leggen ze het uit via een 
PowerPoint en krijg je opdrachten mee. Soms moet je in groepjes 
werken maar ook alleen. Bij rekenen werk je uit het boek en op
de computer.

Burgerschap en Startend ondernemer
Je krijgt les in het lokaal van je docent en krijgt ook opdrachten mee. 
Dit zijn belangrijke vakken en ook erg interessant om te volgen. Ze 
doen de lessen via een PowerPoint en ze geven goede informatie 
mee.

Digi en Productontwikkeling
Dit is voor op de computer in programma’s zoals Rhino en Adobe 
Photoshop. Ze leggen jou uit hoe de programma’s te werk gaat. Ze 
gaan jou leren dat je je product op je tekening ook in de computer 
kan tekenen. Het is erg interessant en leuk om te doen.
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Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur is eigenlijk gewoon de geschiedenis. Veel over 
vroeger hoe de stijlen van kleding, meubelen, producten, gebouwen, 
interieur en nog veel meer van hoe dat was. Je gaat musea bezoeken 
en krijgt les in het lokaal via een PowerPoint. Ook ga je kennis 
maken met verschillende designers van producten.

Vormgeven
Is een tekenles wat je krijgt in een lokaal. Je neemt bij deze les altijd 
je schets boek mee. Je gaat Lekker tekenen en ontwerpen in je eigen 
schets boek in deze lessen van vormgeven. Je docent geeft tips en 
legt heel veel uit hoe je op je best ken tekenen. Hij zegt altijd: ‘dat 
iedereen kan tekenen en er niemand is die niet kan tekenen. Het is 
een leuke les en ook lekker rustgevend.

Vaktheorie
Bij deze les leer je vooral over verschillende materialen die je gaat 
gebruiken voor je hoed, schoen of tas. Je gaat ook proeven maken 
en leren van alle gereedschappen die jij gebruikt. Alle namen moet 
je kennen en leren van de gereedschappen die jij in je gereedschaps-
kist hebt. Erg leerzaam om in te zien wat voor materialen en
gereedschappen je gebruikt op deze school.

SLB
Als jij hulp nodig hebt of je wilt iemand spreken dan kan je altijd bij 
jou eigen Slb’er terecht. Zij helpt jou met de problemen die je hebt 
met school. Elke klas heeft één Slb’er. Je gaat aantal keer in het jaar 
met je Slb’er in gesprek om te kijken hoe het met jou gaat op school. 
Ook heb je gewoon les in een lokaal samen met jou klas om 
bepaalde belangrijke dingen te bespreken. Je hebt het dan 
bijvoorbeeld over je stage of je rapport.

Eindweek
Amber Teeuwen 
Het schooljaar bestaat uit 4 periodes, de periodes worden allemaal 
afgesloten met een eindweek. Voor de eindweek moeten al je pro-
jecten ingeleverd en af zijn.
De eindweek bestaat uit een leuke week met verschillende leuke 
activiteiten, ook heb je meestal één of twee dagen vrij.
In de eindweek krijg je een ander rooster, dit rooster bestaat meest-
al uit een praktijkles, een opdracht en een workshop. 

Praktijkles
In de eindweek wordt er meestal één of twee dagen praktijkles inge-
pland, dit wordt ingepland zodat je nog kan werken aan je projecten 
die je niet af gekregen hebt. 

Opdracht
Vaak bedenken de docenten een opdracht voor ons die je in een 
groepje moet uitvoeren, je moet bijvoorbeeld de stad in gaan met 
een groepje en een onderzoekje uitvoeren naar de winkels die er 
zijn.
 
Workshop
 Het leukste onderdeel van de eindweek zijn de workshops, een 
week van te voren komen er allemaal workshops in magister te 
staan en je kan je voor één van deze super leuke workshops 
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inschrijven. De keuzes uit de verschillende soorten workshops zijn 
heel erg breed, denk bijvoorbeeld aan het maken van een beugeltas 
tot het maken van glas in lood. Je moet er altijd op tijd bij zijn want 
voor je het weet is jouw keuze al vol. Ook staan er vaak tussen de 
workshops museumbezoeken. Aan het eind van je opleiding moet je 
een aantal workshops hebben gedaan anders kan je niet afstuderen.

Praktijkvakken 
Max de Swart 
Bij de opleiding Creatief Vakman-leer en textiel krijg je een aantal 
praktijkvakken in de week. Je krijgt praktijklessen van: hoeden, 
schoenen en tassen. In het eerste jaar krijg je ook de basis in hout-
bewerking zodat je je eigen houten knopen kan maken. Je begint 
met de basis, dus het tekenen van patronen en correct leren stikken 
op een industriële naaimachine. Hierbij krijg je genoeg begeleiding 
en redelijk simpele opdrachten. Zodra je de basis onder de knie 
hebt, ga je aan de slag met het maken van echte producten. Alle 
producten die je maakt mag je zelf houden of bijvoorbeeld cadeau 
doen aan iemand als je dat wilt. Gedurende deze opleiding word 
je erg gestimuleerd om je eigen stijl te ontwikkelen en de produc-
ten die je maakt je eigen draai te geven. Zo word je vrijgelaten in 
de vorm en kleur van je producten. Als je het aandurft kan je zelfs 
moeilijkere vormen en details toevoegen om je niveau op te krikken.

Jaarplanning
Brenda Schildknecht
Bij de start van de opleiding krijg je de HMC-gids. Dit is een klein 
maar fijn boekje waar allerlei informatie in te vinden is. In dit boekje 
staat ook de jaarplanning van het gehele schooljaar. Deze plannin-
gen kunnen verschillen per opleiding in verband met de verschillen-
de niveaus en soorten opleiding( BOL, BBL of Deeltijd- voor volwas-
senen) die wij op het HMC hebben. 
Over het algemeen ga je een hele week naar school en loop je meer-
dere keren stage. De schoolvakanties vallen onder de regio: Noord. 
Je gaat ook nog op buitenlandse reis, en je kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen om je stages in het buitenland te lopen. 

Lesgeld
De kosten verschillen per opleiding, dit komt door verschil in bijvoor-
beeld de gereedschappen die je nodig hebt voor jouw opleiding. 
De kosten van de opleiding bestaan uit het lesgeld, eigen gereed-
schap, materiaal, boeken en licenties.
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te beta-
len. Het totale lesgeldbedrag verschilt per jaar omdat deze ieder jaar 
opnieuw wordt vastgesteld door DUO. 
Je kunt op DUO terugvinden hoeveel het exacte bedrag is wat jij aan 
lesgeld gaat betalen per jaar. Ook kun je meer informatie over reis-
kosten en eventuele studentenkortingen vinden op de site van DUO. 

Gereedschap
Op school heb je tijdens de praktijklessen toegang tot gloednieuwe 
en moderne machines. 
Je kunt hier kosteloos gebruik van maken en je kunt gereedschap 
lenen in de houtstek. Toch heb je zelf ook je eigen handgereedschap 
nodig voor de praktijklessen. 
Wij als HMC bieden een samengestelde en complete gereedschaps-
kist aan, die je voor een relatief lage prijs aan kunt schaffen. Zo weet 
je zeker dat je al het nodige hebt en zo weet je ook dat het van goe-
de kwaliteit is. Dit is echter niet verplicht, je kunt ook zelf je gereed-
schap aanschaffen. 

Materiaal
Voor de werkstukken en de projecten die je gaat maken, heb je 
materiaal nodig. Dit materiaal verschilt per opleiding. Als je voor de 
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opleiding Creatief vakman-Textiel gaat, kun je denken aan leer en 
textiel. 
Bij de opleiding Creatief Vakman-Hout moet je voor de werkstukken 
en projecten zelf hout aanschaffen. 

Boeken en licenties
Voordat het schooljaar begint, krijg 
je een boekenlijst waar alle boeken 
en licenties staan vermeld, die jij 
nodig hebt voor het jaar. Je kunt via 
Studers.nl het door ons samengestel-
de pakket bestellen maar je kunt er 
ook voor kiezen om deze boeken en 
licenties elders te kopen. 

Hoe is het op het HMC?
Anne : De opleiding creatief vakman is echt iets voor mij; geen 
saaie boeken met informatie waar je toch niets mee doet, maar zelf 
dingen maken met je handen. Van begin tot eind je eigen product 
ontwerpen en vervaardigen. Dit alles gebeurd onder begeleiding van 
vakdocenten waar ik heel veel aan heb. Zij kunnen mij altijd helpen 
en je merkt ook dat ze het leuk vinden om dat te doen. Dit werkt 
voor mij heel motiverend. Wat voor mij ook heel motiverend werkt 
is dat je gelijk in de praktijk kan toepassen wat je, bijvoorbeeld bij 
vaktheorie, geleerd hebt. 

Brenda: Ik heb het altijd super naar mijn zin op het HMC! Het HMC 
is een fijne plek om dingen te leren en te maken. Op school hangt en 
fijne sfeer en kun je zijn wie je bent. De docenten staan altijd voor je 
klaar als je een vraag hebt, of als je hulp nodig hebt. De praktijkdo-
centen zijn allemaal echte vakmensen dus ze weten waar ze het over 
hebben. 
Gelukkig kom je in een, niet al te grote klas en daardoor krijg je vaak 
nog individuele aandacht/uitleg. 
Ik zit nu in het 2e jaar en heb al superveel dingen gemaakt, en ben er 
super trots op!

Amber: Op onze opleiding zit ik helemaal op mijn plek, het is alles 
waar ik gelukkig van word. Het lekker met mijn handen werken, de 
verschillende soorten leer, alle naaimachines, gereedschappen en 

nog veel meer. Je leert super veel 
met deze opleiding en je wordt 
tot ware vakman opgeleid. Wat ik 
ook erg leuk vind is dat je beter 
leert tekenen. Ik zit nu in het 
tweede jaar en kan niet wachten 
op de jaren die mij nog tegemoet 
gaan komen. Ook ben ik erg 
benieuwd hoe onze eerste stage 
gaat worden, gelukkig heb ik daar 
alleen nog maar leuke verhalen 
over gehoord. 

Max: Ik ben helemaal in mijn 
element als ik op het HMC ben. 

De ruime praktijklokalen zijn de plek waar mijn medestudenten en 
ik prachtige dingen ontwerpen en maken. Ik blijf me steeds opnieuw 
weer verbazen over wat mensen met hun handen voor elkaar kun-
nen krijgen. Alle andere vakken die je van de wet moet krijgen op 
school worden op een manier ingevuld dat ze slaan op de vakop-
leiding, denk aan Engelse teksten over leerbewerking en kunst en 
cultuur lessen met tassen en schoenen uit de geschiedenis.

Suze: 
Hallo ik ben Suze en ik zit nu in het tweede leerjaar van het creatief 
vakmanschap. Ik heb tassen gekozen omdat ik die geweldig vind om 
te maken. Ik vind het leuk om samen met mijn klas in het praktijklo-
kaal bezig te zijn met onze handen. Het is erg fijn om zelfstandig te 
gaan naaien en achter de machines bezig te zijn. Ik leer steeds meer 
op school en hopelijk kan ik dan later een eigen tassenbedrijfje gaan 
beginnen voor mijzelf. 

Over het algemeen ga je een hele week naar school en loop je meer-
dere keren stage. De schoolvakanties vallen onder de regio: Noord. 
Je gaat ook nog op buitenlandse reis, en je kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen om je stages in het buitenland te lopen. 
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