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 In 2004 werd MARAblu opgericht met daarin lifestyle label MARAblu – stylish stoere damestassen & 
lifestyle- en interieuraccessoires – en haar label TUTTIBRUTTI met no-nonsense fijne shoppers.

In de eerste jaren werden de tassen van MARAblu & TUTTIBRUTTI verkocht in wel 40 winkels in binnen- en 
buitenland. Daarnaast verzorgt MARAblu private label produces (B2B) voor bijvoorbeeld starters en 
produceert maatwerk-opdrachten voor consumenten.
Bewezen experse dus in design, produce en verkoop van lederen tassen en interieuraccessoires.

En dit kan jij ook!En dit kan jij ook!
Daarom vind je bij MARAblu wel 25 opleidingen en cursussen ‘Tassendesign & leerbewerken’. Samen met 
ondersteunende workshops voor ondernemen in deze branche: 'leerkennis' en 'kostprijsberekening & sales'.

Met fullme ervaring in het vak sinds 2004 ben je verzekerd van de juiste kennis en experse op het gebied 
van tassendesign, leerbewerking en -produce.

MARAblu tassen vakopleiding cursussen workshops 

* geen ervaring of vooropleiding vereist
* 96 dagdelen van 2,5 uur = 240 uur
* 48 dagen (2 lessen pw) = 1 jaar
* inbegrepen is het gebruik van alle 
   garens, leerbewerkingsmachines en 
   handgereedschappen
* ni* niet inbegrepen zijn het leer en de 
   fournituren. Reken op een bedrag 
   tussen €25,- en €50,-.
* € 4299,- inclusief meesterproef 
   & diploma 
* voor alle opleidingen geldt het 
   STAP-budget
* alle modules zijn ook als losse cu* alle modules zijn ook als losse cursussen
   te volgen

ALLE INFORMATIE 
OP EEN RIJ:

VAK/JAAROPLEIDING

Het eindresultaat van elke module wordt 
beoordeeld op 11 kwaliteitspunten betreffende 
patronen, skwerk, vaktechnische handelingen en 
complexiteit van het resultaat. 

Elke module moet voldoende worden afgesloten om 
de meesterproef (het examen) af te mogen leggen.  
Niet onbelangrijk: het slagingspercentage bijNiet onbelangrijk: het slagingspercentage bij
MARAblu is 100 % doordat je goed voorbereid de 
meesterproef aflegt.

Meesterproef
In de laatste module van 20 uur leg je de 
meesterproef af als examen. 
De meesterproef bestaat uit een opdracht met een 
selece uit (vooraf niet bekende) eisen, op het selece uit (vooraf niet bekende) eisen, op het 
gebied van tassysteem, technieken, skwerk en moet 
binnen 20 uur worden gerealiseerd. Thuis aan de 
opdracht werken is niet toegestaan. 

Een eis die we aljd stellen: één recyclede of duurzaam materiaal. Gewoon, we houden van de natuur en 
onze planeet dus het gebruik van recyclede of duurzame materialen is de norm! En ook kleine beetjes helpen.

te maken, of veel verdiepingselementen toevoegt, is soms schetsen of patronen thuis uitwerken wel pre g.

Wanneer je 2 lessen (1 dag) per week lessen volgt, kan je de gehele opleiding in één jaar afronden.
Dit hoe echter niet, je mag er langer over doen. 

Aan de modules kun je verdiepings-elementen 
toevoegen waarbij je extra technieken leert. 
Bijvoorbeeld een bijzondere vorm van een ritsvak of 
afwerking van een naad of voering. De verdiepingen 
die mogelijk zijn staan genoemd in je cursusmap die 
je hebt gekregen bij aanvang van de eerste module. 

In principe is het niet nodig om huiswerk te doen, In principe is het niet nodig om huiswerk te doen, 
maar wanneer je zo ver bent om complexere items 

8 volgende modules
De 8 volgende modules bestaan ook steeds 8 dagdelen (20 uur totaal) per module of cursus.
De volgorde van de 11 modules kent een opbouw in moeilijkheidsgraad. In overleg is het evt mogelijk om 
modules in een andere volgorde te volgen of andere cursussen als module toe te voegen of als vervanging.

Je start met de 3 basismodules van elk 20 uur. Daarin
leer je de basisbeginselen van patroontekenen, de
belangrijkste soorten naden en 3 basis-tassystemen.

In 8 volgende modules ontwerp je een nieuw model
tas volgens een ander tassysteem met daarmee weer
nieuwe ontwerpspecificaes en technieken.

Al snel maak jij een shopper, buideltje, een klassiekeAl snel maak jij een shopper, buideltje, een klassieke
schooltas of dokterstas. In totaal 10 tassystemen!

Wo      9.30 - 12   | 13 -15.30 
Do                                    15.30 - 18 | 19 - 21.30
Vrij      9.30 - 12   | 13 -15.30
Za        10 - 12.30 | 13.30 -16

Wanneer je een les gemist hebt kun je de les
inhalen in overleg. In de schoolvakanes 
(regio Zuid) is MARAblu gesloten.
Je kunt jdens de opleiding kosteloos 

wijzigen van dag(-deel).

De opleiding wordt klassikaal gegeven 
in Oosterhout NB in kleine groepen 

(maximaal 10 cursisten) 
maar kent individuele startmomenten; 
je kunt hierdoor op instromen op elk 
moment van de week of maand.

Elke cursist werkt daardoor op eigen niveau Elke cursist werkt daardoor op eigen niveau 
aan zijn/haar eigen module of cursus 

jdens de gezamenlijke lessen.

LESMOMENTEN

In elke module van de vakopleiding ‘tassendesign & ambachtelijke leerbewerking’ ontwerp je een nieuw 
model met een ander tassysteem en daarbij weer nieuwe ontwerpspecificaes en leerbewerkingstechnieken. 
Je maakt voor dit tassysteem de patronen, snijd en bewerk je het leer en monteer je de tas. 
Je start met een eenvoudige shopper en al snel maak jij zo’n mooie dokterstas of klassieke schooltas/laptoptas.

De vakopleiding bestaat uit 3 basismodules, 8 volgende modules en de meesterproef als examen.
De modules bestaan allen uit 8 dagdelen van 20 uur, totaal 96 dagdelen en 240 uur.
A ankelijk van het aantal lessen wat je volgt per week duurt de opleiding 6 maanden, 1 jaar of 1,5 jaar.A ankelijk van het aantal lessen wat je volgt per week duurt de opleiding 6 maanden, 1 jaar of 1,5 jaar.

Binnen elke module of cursus komt aan bod: 
* het maken van een schets van je design
* het tekenen van een basispatroon en het maken van snijpatronen
* het bepalen van de juiste soort leer en aanverwante materialen voor het gestelde doel
* het gebruik van leermachines
* vaktechnische handelingen als snijden, schalmen en skken van leer of aanverwante materialen
* het monteren en afwerken van de tas of kledingstuk* het monteren en afwerken van de tas of kledingstuk

3 basismodules (basisopleiding)
Je start met de 3 basismodules van elk 8 dagdelen. Daarin leer je de basisbeginselen van patroontekenen,
de belangrijkste soorten naden en 3 basis-tassystemen. Daarnaast maak je kennis met alle 
leerbewerkingstechnieken als snijden, schalmen, lijmen en leer skken.
Je krijgt bij aanvang van deze basisopleiding ook je cursusmap cadeau. Met daarin alle informae over 
patroontekenen, naadtoeslagen en -verwerking en leerbewerkingstechnieken.

Vak(jaar-)opleiding tot professioneel tassendesigner

Het is een specialissch ambacht;
tassendesign, ambachtelijke leerbewerking

en produce van lederen tassen, 
accessoires en zelfs kleding.

Combineer ambacht en jouw creaviteit 
in diverse opleidingen en leer 
alle ins en outs van het vak.alle ins en outs van het vak.

MARAblu produceert al sinds 2004
tassen en interieuraccessoires

met liefde en respect voor de natuur.
Tijdens de modules profiteer je van
jarenlange ervaring & experse
in -duurzame- materialen

en vakkennis.en vakkennis.

TASSENDESIGN &
LEERBEWERKING


