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                                              Coöp. Modevakschool vereniging  “DANCKAERTS” 

 

 

                                              Proportieleer coupeuse ll                   februari 2015 

 
N.B. Indien u in de gegeven grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeldt worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden voor de berekening van de veranderingen. Dit in verband met de verschillen tussen de diverse 
maatlatjes en kopieën. 
 
 

Tijd 2,5 uur                         Schaal 1:4 
 

Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand met een kleine bovenwijdte, lange rug en grote hals 
Teken hiervoor eerst het halsschema 
1e bovenwijdte  85 cm   ruglengte  50 cm 
2e bovenwijdte  90 + 6 cm  rugbreedte   41 cm 
Borstlengte  40 cm   schouderbreedte 15 cm 
Borstbreedte  35 cm   halswijdte  40 cm 
Bustehoogte  72 cm   zijlengte  22 cm 
Bustebreedte  19 cm 
 

Opgave 2  
Teken een mouw tot de elleboog voor iemand met een kleine bovenwijdte en lange rug met de 
volgende maten. 
Armsgat omtrek 47 cm                       lengte tot de elleboog           29 cm 
Armsgat voorpand 22 cm                       bovenarmwijdte                     33 + 4 cm           controlemaat 
Armsgat achterpand 25 cm                       elleboogwijdte                        28 + 4 cm 
 

Opgave 3 
Verander het bijgevoegde basispatroon voor iemand met een hoog borstbeen. 
Op het borstbeen komt ze 2 cm tekort. 
 

Opgave 4 
Pas bijgevoegd broekpatroon aan voor iemand met een gekanteld bekken. 
Lengtes tot de grond: 
Zijlengte links   104 cm       kruislengte                     62 
Zijlengte rechts   104 cm                    
Lengte middenvoor  105 cm 
Lengte middenachter  101 cm 
 

Opgave 5 
Pas bijgevoegd patroon van de broekrok aan voor iemand met een tussenbeenbreedte van 24 cm. 
 

Opgave 6 
Wat geeft u voor kledingadvies aan iemand die in verhouding een lang bovenlichaam heeft. 
 
 

Vergeet niet uw examennummer op al uw werk te vermelden.                    Veel succes! 



Proportie coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 3



Proportie Coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 4



Proportie Coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 5



                                              Coöp. Modevakschool vereniging  “DANCKAERTS” 

 

 

                                              Proportieleer coupeuse ll                   6 februari 2016 

 

 
Tijd 2,5 uur                         Schaal 1:4 
 
 

Opgave 1 
 
Teken een halsschema op halve schaal voor een persoon met een bovenwijdte van 130 cm. en een 

halswijdte van 44 cm. 

Opgave 2 

Pas het bijgevoegde grondpatroon aan voor een dame met een naar voren gedraaide schouderkop. 

Opgave 3 

Teken een rokpatroon voor een dame met een platte buik en een uitstekend zitvlak volgens 

onderstaande maten en maak deze passend. 

Taillewijdte        70 + 2 cm.                                                                                                                                                           

1e heupwijdte 94 cm.                                                                                                                                               

2e heupwijdte 98 cm.                                                                                                                                                    

Roklengte 62 cm.                                                                                                                                                          

Controlematen:                                                                                                                                                          

Roklengtes tot de grond                                                                                                                                                                                                                               

Middenvoor 100 cm.                                                                                                                                                       

Opzij rechts 102,5 cm.                                                                                                                                                   

Opzij links 102,5 cm.                                                                                                                                                        

Middenachter 104 cm. 

Opgave 4 

Bij het passen blijkt de mouwlengte tot de elleboog 2 cm. te lang te zijn. Pas bijgevoegd mouwpatroon 

aan. 

Opgave 5 

Wat voor model broek zou u adviseren voor iemand met een korte beenlengte. 

 

Vergeet uw examennummer niet                                veel succes 



Proportieleer coupeuse ll  6 februari 2016 

Bijlage opgave 2. 



Proportieleer coupeuse ll  

Bijlage opgave 4. 



 

    Danckaerts Modevakschoolvereniging 
 
 
 
 
    Proportieleer coupeuse II   februari 2017 
 
 
 
 
Tijd 2,5 uur    Schaal 1:4 
 
 
Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand die rondom zwaar is. 
 
Grote bovenwijdte  132 + 6 cm 
Kleine bovenwijdte 120 cm 
Taillewijdte 110 cm 
Borstlengte 41,5 cm 
Borstbreedte 41,5 cm 
Ruglengte 42,5 cm 
Rugbreedte  45,5 cm 

Schouderbreedte 15 cm 
Bustehoogte 28 cm 
Controlemaat bustehoogte 94 cm 
Bustebreedte  28 cm 
Halswijdte 44 cm 
Zijlengte  18,5 cm 
Bovenarmwijdte  41 cm 

 

Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een gekanteld bekken. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 99    cm 
Rechts  98,5 cm 
Links  98,5 cm 
Middenachter 96    cm 
Taillewijdte 71    cm 
 

Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met scheve heupen. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 102    cm 
Rechts  105,5 cm 
Links  102,5 cm 
Dikte van de heup op 9 cm 
Taillewijdte 73 cm 
 

Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een hoog borstbeen. 
 

Opgave 5 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met dikke dijbenen. 
 
Bovenbeenwijdte 57,5 + 4 = 61,5 cm. 
 

Opgave 6 
a. Wat is er aan de hand als je dwarsplooitjes krijgt in het kruis van een pantalon? 
b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant open valt? En hoe los je dit op? 

 
 
 
Vergeet uw examennummer niet   Veel succes! 
 



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 2



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage 1 opgave 3



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage 2 opgave 3



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 4



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 5



 
    Danckaerts Modevakschoolvereniging 
 
 
 
 
    Proportieleer coupeuse II   februari 2018 
 
 
 
 
Tijd 2,5 uur    Schaal 1:4 
 
 
Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor iemand met een smal figuur en een lange rug
Grote bovenwijdte  80 + 4 cm 
Kleine bovenwijdte 78        cm 
Taillewijdte 62       cm 
Borstlengte 35       cm 
Borstbreedte 30       cm 
Ruglengte 42       cm                       
Rugbreedte  33       cm 
     

 Schouderbreedte 11      cm 
 Bustehoogte 17,5   cm 
 Controlemaat bustehoogte  64     cm 
 Bustebreedte  16,4   cm 
 Zijlengte  20     cm 
1e Heupwijdte   82     cm  (12) 
 2e Heupwijdte   90     cm  (22) 
 

 
Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een platte buik en een uitstekend zitvlak. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 100    cm 
Rechts  102,5 cm 
Links  102,5 cm 
Middenachter 104    cm 
Heupwijdte   98    cm 
 
Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met ongelijke benen. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor  96    cm 
Rechts             102,5 cm 
Links   97    cm 
Zithoogte links  27    cm 
Zithoogte rechts 29,5 cm 
 
Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een kort armsgat voor en een lang armsgat achter.  
 
Het lengteverschil tussen voor- en achterarmsgat is 2 cm. 
 
Opgave 5 
 

a. Wat is er aan de hand als er een dwarsplooi ontstaat onder de kraag van een colbert en hoe kan dit 
worden opgelost? 

b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant over elkaar valt? Hoe kan dit worden 
opgelost? 

 
 
 
Vergeet uw examennummer niet.   Veel succes! 



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage opgave 2



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage 1 opgave 3 



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage 2 opgave 3



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage opgave 4



    

 

 

             PROPORTIELEER COUPEUSE II   februari 2019 

Tijd 2,5  uur  Schaal 1:4 

Opgave 1   
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor een persoon met zware buste en een 
smalle rug met de volgende maten: 
1e bovenwijdte 110 cm  Schouderbreedte   13  cm 
2e bovenwijdte 130+6 cm  Halswijdte    41  cm        
Taillewijdte  104 cm  Bustehoogte    31  cm  
Borstlengte    41 cm  Bustebreedte    27  cm 
Borstbreedte    40 cm  Controlemaat bustehoogte  98  cm 
Ruglengte    41 cm  Zijlengte    17  cm 
Rugbreedte    42 cm       Extra bustehoogte vanaf taille 10  cm 
 
Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met gekanteld bekken en plat zitvlak 
Lengtes tot de grond 
Middenvoor  104 cm 
Middenachter  101 cm 
Zijlengte links  103,5 cm 
Zijlengte rechts 103,5 cm 
 
Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met scheve heupen 
Lengtes tot de grond 
Middenvoor  100 cm 
Middenachter  100 cm 
Zijlengte links  103 cm 
Zijlengte rechts 101 cm 
Dikste gedeelte heup     9 cm 
 
Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een ronde lange rug 
Het patroon is getekend op schuine grond, ruglengte 37 cm 
Gemeten maten 
Borstlengte    30 cm 
Ruglengte    40 cm 
 
Opgave 5 
Wat geeft u voor kledingadvies aan iemand die in verhouding een kort bovenlichaam heeft. 
 
 

   Vergeet u niet uw examennummer 
Veel succes  



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 2



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 3



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 4



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
1 februari 2020 

Opgave 1
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor iemand met een lange borstlengte in combinatie 
met zware buste 

Grote bovenwijdte   128 + 8 
Kleine bovenwijdte  115
Taillewijdte   105 + 8
1e Heupwijdte   (8)  126
2e Heupwijdte (16)  122
Borstlengte horizontaal   44
Borstlengte tot de tailleband   50
 

Opgave 2
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een hoge heup aan de rechterkant.

Lengtes tot de grond:
Middenvoor   99,5  cm
Rechts  102,5  cm
Links  101     cm
Middenachter   99,5  cm

Opgave 3
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met een gekanteld bekken en plat zitvlak.

Lengtes tot de grond:
Middenvoor  101,5 cm
Middenachter    99    cm
Opzij links en rechts 101    cm

Opgave 4
Teken een passende mouw voor een persoon met dikke bovenarmen.

Armsgatomtrek 53    cm    lengte tot de elleboog 30 cm
Bovenarmwijdte       42,5 cm glad gemeten  Lengte tot de pols         55 cm
Mouwwijdte              30    cm bij de pols         
   
Opgave 5
a. Wat wordt aan een patroon veranderd voor iemand met een hoog borstbeen en weinig buste?
b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant over elkaar valt? Hoe moet dit worden  
 opgelost?

Bustehoogte   26 cm  
Buste hoogte controle maat   87 cm 
Borstbreedte   40 cm
Bustebreedte   26 cm
Halswijdte   41 cm
Ruglengte   48 cm
Rugbreedte   42 cm
Schouderbreedte  14 cm



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 2
1 februari 2020

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
1 februari 2020

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 2
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
5 februari 2021 
Schaal 1:4

Opgave 1
Teken het patroon voor een dame met een zware buste, smalle rug en smalle heupen tot 24 cm onder 
de taille aan de hand van de onderstaande maten. Teken ook de mouw tot aan de elleboog.

1e Bovenwijdte  112 cm  Bustehoogte vanaf halskuil   31 cm
2e Bovenwijdte  132 + 6 cm Bustehoogte vanaf taille   10 cm
Taillewijdte  108 cm  Controlemaat bustehoogte 100 cm
Borstlengte    41 cm
Borstbreedte    38 cm  Halswijdte      40,5 cm    
Ruglengte    41 cm  Zijlenge      17 cm
Rugbreedte    41 cm  Bustebreedte     27 cm
Schouderbreedte  12,5 cm Bovenarmwijdte    40 cm
1e Heupwijdte (8) 126 cm  Lengte tot elleboog    30 cm
2e Heupwijdte (16) 130 cm  Elleboogwijdte     36 cm
3e Heupwijdte (24) 130 cm

Opgave 2
Verander bijgevoegd broekpatroon voor een persoon met X-benen. Er is 1,5 cm weggespeld.

Opgave 3
Figuurbeschrijving: de persoon heeft naar voren gedraaide schouderkoppen. 
Verander bijgeleverde grondvorm.

Opgave 4
Figuurbeschrijving: scheve heup. Pas bijgeleverde rok aan.

Lengte middenvoor 100,5 cm
Lengte middenachter 100,5 cm
Zijlengte rechts  102 cm
Zijlengte links  104 cm
 
Opgave 5

Wanneer wordt grondvorm 1 en wanneer grondvorm 2 getekend voor een blouse of mantel?



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 4
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE II
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
5 februari 2022
Schaal 1:4

Opgave 1
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand met een kleine bovenwijdte, lange rug en grote hals. 
Teken hiervoor eerst het halsschema op ware grootte.

1e bovenwijdte 85 cm  Ruglengte  50 cm
2e bovenwijdte  90 + 6 cm Rugbreedte 41 cm
Borstlengte 40 cm  Schouderbreedte 15 cm
Borstbreedte 35 cm  Halswijdte  40 cm
Bustehoogte 19 cm  Zijlengte  22 cm
Bustebreedte 19 cm
Bustehoogte controlemaat 72 cm

Opgave 2
Teken een mouw tot de elleboog voor iemand met een kleine bovenwijdte en lange rug met de volgen-
de maten.

Omvang voorarmsgat  21,5 cm
Omvang achterarmsgat 26,5 cm
Lengte tot de elleboog  29 cm 
Bovenarmwijdte 33 + 4 cm controleren
Elleboogwijdte  28 + 4 cm 

Opgave 3
Verander het bijgevoegde basispatroon voor iemand met een hoog borstbeen. Bij dit figuur komt de 
borstkas 2 cm naar voren.

Opgave 4
Pas bijgevoegd broekpatroon aan voor iemand met een gekanteld bekken. 

Lengtes tot de grond:
Zijlengte links 104 cm Kruislengte 62 cm
Zijlengte rechts  104 cm
Lengte middenvoor 105 cm

Opgave 5
Bij een persoon met een hoge heup en uitstekend zitvlak moeten patroontoepassingen gedaan wor-
den. In welke volgorde moet dit gebeuren?



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
5 februari 2022

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 4
5 februari 2022

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



                                                     © Modeatelier Jurkjes en zo september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Examen Coupeuse II Handelskennis februari 2015 

Tijd 1,5 uur 

_____________________________________________________________________     

 

1. Welke inlichtingen kan het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (E.I.M.) verstrekken 

over de branche?          

2. Wat kan een beginnende ondernemer doen tegen concurrentie/collega’s in de buurt? 

3.  Welke voorbereidingen moeten worden getroffen voor het openen van een atelier en van een 

school? 

4. Hoe wordt de BTW berekend bij een advies verkoopprijs en bij een zelf bepaalde 

verkoopprijs? 

5. Noem enkele garantiebepalingen, welke worden gegeven in een atelier. 

6. Noem enkele kosten die onder de “directe kosten” vallen. 

7. Hoe worden de “indirecte kosten” berekend bij een industriële onderneming? 

8.  Waardoor wordt de technische levensduur bepaald? 

9. Welke items kunnen staan op een prijslijst voor het op maat maken van kleding en het 
geschatte aantal uren?  

 
10.  Een bedrijf schrijft gedurende 10 jaar elk jaar een even groot bedrag op de machines af.  

De restwaarde van de machines is gesteld op € 500,00. Indien er gedurende 4 
achtereenvolgende jaren in totaal € 3200,00 werd afgeschreven, hoe groot was dan het 
aanschafbedrag? 

 

 

Veel succes 

 

 

 Vergeet niet uw examennummer te vermelden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Coupeuse II      Handelskennis       februari 2016 

Tijd 1,5 uur 

_______________________________________________________________________ 

 
 
1. Wat is het verschil tussen materiaalverlies en uitval van materiaal.  
 
2. Bij de kleine ondernemersregeling voor de vermindering van de BTW geldt een tabel 

van de Belastingdienst. Wat staat er in grote lijnen in deze tabel?    
 
3. Maak een  voorbeeld van een kas/bankboek van een modevakschool, laatste week  
 augustus 2015. 
 
4.  Op basis van gegevens van het E.I.M. kan men toch een eigen prijsbeleid hanteren. 
 Wat gaat men dan hanteren? 
 
5.  Heeft het veel zin om zich aan te sluiten bij een vakvereniging, als beginnend 

ondernemer? En als langdurig gevestigde ondernemer?   
 
6.  Hoe kan een op te richten bedrijf zich presenteren? 
 
7. Wanneer zal een ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?   
 
8. In de praktijk van een naaiatelier moet voor de prijsbepaling van een kledingstuk 

uitgegaan worden van een bepaalde berekening. Welke is deze?   
 
9. Bij het bepalen van het bruto-uurloon voor een beginnend coupeuse gaat men uit van  
 een schatting. Waarmee wordt rekening gehouden in die schatting?   
 
10. Er zijn verschillende soorten afschrijvingen. Welke afschrijving geniet de voorkeur en 

licht deze toe.   

 

Succes 

 

 

 



 
 

 

  1/1 

Examen Coupeuse II                  Handelskennis                    februari 2017 

 

Tijd  1,5 uur 

 

 

 

1. Welke verzekeringen heeft men minimaal nodig voor het starten van een onderneming?  

2.      Heeft lidmaatschap van een vereniging zin en waarom wel of niet? 

3.      Noem enkele manieren om marktonderzoek te doen. 

4.      Wat kunt u doen om kenbaar te maken dat u een atelier/school gaat openen? 

5.      Wat verstaat men onder pompwerk? Noem 3 voorbeelden. 

6.      Hoe bepaalt men de kostprijs in een handelsonderneming? 

7.      Noem enkele variabele en constante kosten. 

8.      Wat is het verschil tussen een technische en economische levensduur? 

9.     Wat wilt u vermelden in de betalingscondities voor uw school? 

10.   Bereken de kostprijs van een rokje en maak een prijsopgaaf met materiaal, loon e.d. 

 

 

 

 
       Succes! 



 
 
 

  1/1 

Examen Coupeuse II                  Handelskennis                    februari 2018 
 
Tijd  1,5 uur 
 
 
 
1. Welke informatie kan de belastingdienst verschaffen voor een startende ondernemer? 

 
2. Heeft het zin om te starten als er nog weinig leerlingen zijn? 

 
3. Wat houdt de kleine ondernemersregeling in voor de btw en aan welke voorwaarden moet men 

als kleine onderneming voldoen? 
 

4. Wat is het nut van een extern boekhoudkantoor? 
 

5. Wat is het nadeel van een extern boekhoudkantoor? 
 

6. Wat zijn indirecte kosten, noem ook een paar voorbeelden. 
 

7. Welke drie methoden van afschrijving kan men gebruiken?  
 

8. Bereken een prijs voor een naailes, voor een groep van 6 personen en een les van twee uur.  
 

9. Wanneer, waar en hoe, schrijft men een nieuwe onderneming in?  
 

10. Wanneer wordt een incassobureau ingeschakeld? 
 
 

 

 

 

 
       Succes! 



 
 
 

  1/1 

     Examen Coupeuse II  Handelskennis  februari 2019 

      Tijd 1,5 uur 

  

 
1. Noem enkele aandachtspunten om een goede keuze te maken voor een geschikte werkruimte.  

2. Welke noodzakelijke voorbereidingen treft u voor de opening van uw school en/of atelier?                 
Beantwoord deze vraag zo uitgebreid mogelijk.     

      3. Waarom wordt er het eerste jaar van een ondernemer geen inkomstenbelasting ingehouden? 

4.   Wat is het verschil tussen dagelijkse en periodieke administratie?  

5.   Wat is het verschil tussen materiaal– en uitvalverlies?   

6.   Wat is het verschil tussen variabele en constante kosten?   

7.   Waarom kiest men liever voor de afschrijving van de boekwaarde i.p.v. de aanschafwaarde?  

8.   Waar kan men de hoogte van het op dat moment geldende minimumloon opzoeken? 

9.   Wat is het nieuwe verhoogde BTW tarief voor 2019?  

10.  Wat houdt de KOR (kleine ondernemersregeling) in? 

 

Succes! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Handelskennis
1 februari 2020 

1. Welke instanties kunnen inlichtingen geven bij marktonderzoek naar een nieuw te starten 
onderneming?

2. Waarom zou u een open dag organiseren?

3. Noem minimaal 2 voorbeelden over hoe een nieuw op te zetten bedrijf bekostigd kan 
worden.

4. Noem enkele leveringsvoorwaarden voor het afleveren van gemaakte kleding.

5. Geef een definitie van de variabele kosten. 

6. Bereken de variabele kosten: 
Brutowinst € 60.000,-  
Nettowinst € 26.000,-   
Constante kosten € 21.000,- 

7. Noem 5 huisvestingskosten. 

8. Waar staan de letters KIA voor?

9. Maak een berekening van een prijs voor een workshop met een groepsgrootte van 6 per-
sonen en een lesduur van 3 uur.  

10. Wat is het nut van een internetsite? Geef zo uitgebreid mogelijk antwoord.



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Handelskennis
5 februari 2021

1. Profileren om te onderscheiden is belangrijk in ons modevak. Noem enkele aandachts-
punten. 

2. Hoe wordt de berekening van de btw bij een adviesverkoopprijs?

3. Welke methode is gebruikelijk bij het zelf bepalen van de verkoopprijs?

4. Welk percentage btw moet worden gehanteerd bij het maken van kleding in uw atelier? 

5. De afkorting CRKBO staat voor ...?

6. Hebben onze scholen of ateliers plichten t.o.v. de Wet bescherming persoonsgegevens? 
Licht uw antwoord toe.

7. Een school stelt zelf betalingscondities/voorwaarden samen. Welke vindt u belangrijk?

8. Welke indirecte personeelskosten vallen onder deze noemer?

9. Geef een definitie van een ‘opslagbedrag’.

10. Waarom kan voor een workshop een hoger lesgeld gevraagd worden dan voor een nor-
male les?



COUPEUSE II
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Handelskennis
5 februari 2022

1. Bij welke instanties kan men informatie inwinnen alvorens men een onderneming start.
Noem er ten minste twee.

2. Welke drie verzekeringen heb je minimaal nodig voor het starten van een onderneming?

3. Hoe kan je jezelf profileren en presenteren? Geef van elk twee voorbeelden.

4. Wat versta je onder pompwerk?

5. Wat is het verschil tussen constante en variabele kosten? Geef van elk twee voorbeelden.

6. Een naaimachine is aangeschaft voor € 5.000 en heeft een verwachte levensduur van 10
jaar. We verwachten dat de naaimachine na 10 jaar nog voor € 500 verkoopbaar is. Hoe-
veel is de waarde van deze naaimachine na 4 jaar? Hoeveel zal deze zelfde naaimachine
waard zijn na 4 jaar als we deze met een percentage van 10% op jaarbasis van de boek-
waarde afschrijven?

7. Noem drie garantiebepalingen, welke worden gegeven in een atelier.

8. Geef een definitie van de term kostprijs.

9. Welke kosten vallen onder indirecte kosten? Noem er vier.

10. Geef een voorbeeld voor de berekening van de prijs voor naailessen voor vier personen.
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