Algemene informatie
voor aansluiting bij het LPM

Oprichting LPM:
Op 8 februari 1999 vond in Woerden een brainstormsessie plaats over de toekomst van het
modevakonderwijs. Diverse modevak-organisaties/verenigingen waren aanwezig. De aanleiding was
de behoefte om het niveau van de opleidingen meer gelijk te schalen en tegelijkertijd te verhogen. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot het oprichten van het Landelijk Platform Modevakonderwijs op 4 april 2002.
Doelstelling van de vereniging:
a. het organiseren en afnemen van examens in het damesmodevak
b. het uitreiken van diploma’s aan hen die een graad van bekwaamheid hebben bereikt
c. het propageren en stimuleren van eenheid in het modevakonderwijs
De vereniging wil dit doel bereiken door:
a. het hanteren van gezamenlijk vastgestelde exameneisen, examenreglementen en door de leden
ingestelde examencommissie.
b. het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met instellingen van gelijke aard
c. de mogelijkheid tot aanschaffen van het lesboek textielwarenkennis "Alledaags Textiel", dat in eigen
beheer wordt uitgegeven, en een jaarlijkse stalenset met ledenkorting.
d. de mogelijkheid te bieden om een apart textielcertificaat te halen.
e. het verstrekken van een branche erkenning welke is verleend door Modint na toetsing van de LPM
kwaliteitsnormen.
De LPM examens.
Het LPM neemt examens af op 2 niveaus: Costumière- en Kleermaker in het dames modevak.
Examenkandidaten zijn opgeleid door de aangesloten leden. De examens vinden één keer per jaar
plaats in de maanden mei en juni en worden momenteel, verspreid over 3 dagen, afgenomen in
Nunspeet.
De aangesloten organisaties/modevakscholen leiden op tot maatkleermakers.
Elke organisatie/modevakschool gebruikt haar eigen lesmethode, waarbij de kandidaat aan de
eindtermen van het LPM moet voldoen. Bij het opstellen van de textielwarenkennis examens werkt de
examencommissie uit het boek "Alledaags Textiel".
Examenopdrachten voor praktijk worden uitgevoerd op de maten van een klant.
Voor het behalen van een diploma dient de kandidaat te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.
De LPM examens zijn ook opengesteld voor kandidaten van modevakscholen die geen lid zijn van het
LPM. Voor examengelden is dan een meerprijs van toepassing.
Het examen voor costumière bestaat uit de volgende onderdelen:
- Textielwarenkennis: schriftelijk en stoffenanalyse
- Pasvormtechniek: toile (kostuum)rok voor onbekende pasdame
- Praktijk: patroontekenen en naaien naar modeplaat van een rok voor eigen pasdame/klant
- Patroontekenen op 1/4 schaal: modelleren van een blouse naar modeplaat met stoflegging
- Inleveren werkmappen met patronen op 1/4 schaal en technieken op ware grootte
Het examen voor kleermaker in het damesmodevak bestaat uit de volgende onderdelen:
- Textielwarenkennis: schriftelijk en stoffenanalyse
- Pasvormtechniek: toile japon zonder mouwen voor onbekende pasdame
- Praktijk: patroontekenen en naaien naar modeplaat van een colbert voor eigen pasdame/klant
- Patroontekenen op 1/4 schaal: modelleren van een japon naar plaat met stoflegging
- Inleveren werkmappen met patronen op 1/4 schaal en technieken op ware grootte

Wie kunnen er lid worden?
Organisaties van modevakscholen en zelfstandige modevakschoolhouders kunnen lid worden als
wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.
Volgens artikel 3.2 van het huishoudelijk reglement:
Nieuwe leden, die zich bij het LPM wensen aan te sluiten, hebben het doel kandidaten voor het LPM
examen op te leiden en zijn verplicht om het niveau van het LPM te waarborgen.
Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:
-in het bezit zijn van een diploma lerares modevak of diploma kleermaker met
onderwijsbevoegdheid of
-kleermaker zijn met 5 jaar aantoonbare ervaring in het geven van lessen in het modevak, waaronder
patroontekenen, modelleren en naaitechniek.
-het bestuur inzage geven in hun leer- of lesplan, lesboeken, lesmateriaal en eigen werk. Deze inzage
vindt plaats in een bijeenkomst met tenminste 2 leden van het bestuur.
Contributie:
In art. 7 van de statuten staat:
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2. De hoogte van de bijdrage is gerelateerd aan de omvang van de aangesloten organisatie.
Vergaderingen:
Het LPM houdt 2 x per jaar een ledenvergadering, in het voor- en najaar. De ledenvergaderingen
vinden momenteel plaats in “De Schalm” in De Meern.
Inzage LPM examens:
Docenten worden in gelegenheid gesteld gemaakte examenopdrachten met de erbij behorende
beoordelingsformulieren van hun eigen cursisten in te zien na de ledenvergadering van het jaar
waarin het examen plaats vond.

