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CVOSG biedt je een waaier aan creatieve cursussen aan. 

Ben jij fan van huiselijke gezelligheid en unieke, sfeervolle interieurelementen? Dan zit je in ons 
‘Decoratie atelier’ of ons ‘Artisanaal Atelier’ helemaal op je plaats. Je gaat aan de slag met allerlei 
materialen en je tovert met je werkstukken elk huis om in een warm thuis. 

Of dacht jij eerder aan een cursus voor het vakkundig samenstellen van prachtige bloemenboeket-
ten? Je unieke creatie geeft je interieur een ware boost!

Een enthousiast en vakbekwaam team staat voor je klaar. Leef je uit in de leerrijke en gezellige 
lessen. Wees trots op je unieke werkstukken!

Geïnteresseerd? Op de volgende pagina’s vind je specifieke informatie over onze verschillende 
cursussen. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. 

Hartelijke groeten

Het decoratieteam
Joke Knockaert (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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Welke cursussen kan je bij ons  
volgen?
• Decoratie-atelier
• Artisanaal Atelier
• Bloemschikatelier

• De cursist staat centraal: coaching op jouw tempo
• Gepassioneerde leerkrachten die je creatieve kant stimuleren
• Van eenvoudig naar complex
• Aandacht voor trendy technieken
• Klemtoon op een perfecte afwerking van je exclusief project
• Lemomenten combineerbaar met gezin en werk
• Last but not least: de gezellige, gemoedelijke sfeer in de lessen

Troeven
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Decoratie-atelier 1

Decoratie-atelier 2

Decoratie-atelier
In de Decoratie-ateliers leer je met verschillende materialen en technieken werken.

In decoratie-atelier 1 leer je zowel natuurlijke materialen (zoals papier, karton, hout of steen) als 
textiel (zoals garen, vezels of stof) te bewerken. Je maakt al snel een uniek stuk voor je huis of tuin.

In decoratie-atelier 2 werk je voornamelijk met glas, isomo, metaal en kunststof. Hierbij integreer 
je de basistechniek van handwerk. 
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Decoratie-atelier 3

Artisanaal atelier
In het artisanaal atelier 1 worden technieken aangeleerd om natuurljke materialen te bewerken 
tot siervoorwerpen voor in huis of voor je garderobe. 

In artisanaal atelier 2 ga je creatief aan de slag met niet-natuurlijke materialen om zowel je woing 
als garderobe om te toveren tot iets unieks en eigentijds.

In decoratie-atelier 3 combineer je diverse materialen en technieken tot creatieve gebruiks- en 
siervoorwerpen voor huis of tuin. De finesses van handwerk worden hierbij toegepast.

Neem voor de inhoud van het uitgebreid lespakket een kijkje op onze website www.cvosg.be
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Bloemschikatelier 1

Bloemschikatelier 2

Bloemschikatelier
Mooie bloemstukken maken voor elke gelegenheid, dat leer je in CVOSG. 

In deze module zet je je eerste 
stappen in de boeiende, bloeien-
de wereld van het bloemschikken. 
Je komt meer te weten over de 
eigenschappen van verschillende 
planten en bloemen. Met het 
juiste werkmateriaal word je 
vaardig in de basistechnieken. Je 
ontdekt welke bloemen, planten 
en kleuren harmonieus gecom-
bineerd kunnen worden. Zo 
creëer je al snel zelf eenvoudige 
bloemendecoraties.

Strakke lijnen of Biedermeier? 
Gotiek of romantiek? 
In deze modules maak je kennis 
met de verschillende stijlen van 
bloemschikken en de sfeer die ze 
uitstralen. 
Ook de basisbegrippen zoals 
gulden snede, symmetrie en 
asymmetrie en kleurenleer komen 
aan bod. 
Met de juiste technieken verwerk 
je vlot de gewenste stijl, het ideale 
kleurenpalet en het perspectief in 
jouw persoonlijke creatie. 
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Toelatingsvoorwaarden

Kortingen

Kostprijs

Vervolgcursussen kunnen pas gevolgd worden na:
• ofwel het voorleggen van een deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module 

(ook van een ander centrum)
• ofwel het slagen in een toelatingsproef waaruit blijkt dat de cursist de nodige voorkennis 

heeft, dit in de vorm van een beknopte toets.

Sommige opleidingen komen in aanmerking voor:
• een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld;
• Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet of opleidingscheques voor werknemer;
• KMO-portefeuille;
• sectorpremie. 

Vraag meer uitleg aan de secretariaatsmedewerker: info@cvosg.be
050 440244 (Brugge) – 050 502434 (Oostkamp)

Naast je inschrijvingsgeld, betaal je ook voor cursusmateriaal en verbruiksgoederen.
Bezoek onze website www.cvosg.be of neem contact op voor de kostprijs van je gekozen module.



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be
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info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


