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Ben jij modebewust en creatief? Ga jij voor de ‘Total Look’? Dan kan je in CVOSG je garderobe 
vakkundig uitbouwen. 

Met gebreide of gehaakte creaties geef jij je outfit meteen een persoonlijke touch.
In de ateliers leer je up-to-date technieken voor het maken van trendy juwelen, sjaals, tassen, 
handschoenen, ceinturen, hoeden of bloemencorsages. Wist je dat je dat wij ook kunstzinnige 
opleidingen borduur- en kantwerk aanbieden? 

Een enthousiast en vakbekwaam team staat in onze twee lesplaatsen Brugge en Oostkamp voor je 
klaar. Botvier je creativiteit in CVOSG! Een echte uitdaging! 
Met de opgedane kennis kan je ook je professionele loopbaan uitbouwen. 

Geïnteresseerd? Op de volgende pagina’s vind je specifieke informatie over onze verschillende 
ambachtelijke cursussen om je garderobe te updaten. 
Gaat je interesse meer uit naar het upstylen van je woning? Bekijk dan onze brede waaier creatie-
ve opleidingen in de brochure ‘Decoratie’ of op www.cvosg.be. 

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. 

Hartelijke groeten

Het accessoireteam
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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Welke cursussen kan je bij ons  
volgen?
• Brei- en haakwerk
• Accessoires atelier
• Hoedenatelier
• Borduurwerk
• Kantwerk
• Kleur & styling

• 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
• Last but not least: de gezellige, gemoedelijke sfeer in de lessen

Troeven
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Starterscursus Basis breiwerk

Vervolgcursus breiwerk

Haakwerk

Brei- en haakwerk

Breien is populair! Breien geeft je een gevoel van trots, zeker wanneer je je nieuwste creatie 
kunt aantrekken en je de vraag krijgt waar je die mooie trui of sjaal hebt gekocht en je dan kan 
antwoorden: ‘zelfgemaakt’.

Je leert werkstukken op maat berekenen, breien volgens de regels van de kunst en afwerken tot 
prachtige creaties .

Heb jij de microbe te pakken en ben je benieuwd naar andere breitechnieken dan kan je de 
opeenvolgende modules volgen:
• Reliëfbreiwerk
• Kleurbreiwerk
• Creatief breiwerk (je behaalt je certificaat ‘Breien’)

In de cursus ‘Breiwerk accessoires’ komen allerlei accessoires en modetrends naar keuze aan bod.
Zin in een uitdaging, dan is Kantbreiwerk zeker iets voor jou.

Geïnteresseerd in haakwerk voor, garderobe- en interieuraccessoires? Voor jou is de cursus 
haakwerk ideaal.

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.cvosg.be voor de inhoud van het uitgebreid 
lespakket.
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Accessoires atelier

Hoedenatelier (Modist)

Hoe boeiend kan het zijn om je eigen accessoires te creëren onder enthousiaste en vakkundige 
coaching? Je leert stap per stap om materialen creatief te bewerken tot unieke en kwaliteitsvolle 
garderobe-items. Zo maak je exclusieve handtassen, handschoenen, ceinturen, juwelen en sjaals. 
Er is veel oog voor traditionele technieken in combinatie met actuele trends.

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.cvosg.be , voor de laatste update en combinatie 
van ons aanbod.

Een hoedje, daar wordt iedereen blij van! In deze praktische opleiding maak je unieke hoeden 
uit stof, vilt of stro. Je creëert ook elegante bloemen die je kan gebruiken als hoedenversiering, 
haardecoratie, broche of corsage. In een ontspannen sfeer maak je kwaliteitsvolle creaties met 
een persoonlijke touch.

Je leert in de starterscursus
• patronen vergroten of verkleinen naar model
• stikken van een baret, regenhoed en pet
• traditionele technieken uitvoeren met een cone
• afwerken met een persoonlijke touch

In de vervolgcursussen maak je unieke hoeden in stof, vilt en stro. Hoedje af voor je opgedane 
vakkennis, je ontvangt het officiële modisten-certificaat!

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

Kantwerk

Kleur & styling

Het ambachtelijke borduurwerk is helemaal in! Kijk maar naar de laatste catwalks van beroemde 
couturiers.
In dit traject leer je de basissteken en toepassingen van het borduurwerk. Specifieke technieken 
zoals witborduurwerk en naaldschilderwerk 
komen aan bod. We kijken daarbij steeds 
naar de laatste nieuwe trends. 

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

CVOSG biedt een modulaire opleiding in 
de verfijnde kunst van het kantklossen. Er is 
zowel voor beginners als voor gevorderden 
aandacht voor technieken, ontwerpen en 
uiteraard de praktijk van het kantklossen.

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

Volg de cursus en leer alles over je kleurtop-
pers én over de stijl die past bij jouw figuur. 
De opleiding ‘Kleur & styling’ leert jou om 
positieve kenmerken in de kijker te zetten.
Ben jij modebewust, dan zal je genieten van 
deze opleiding.
Ben jij stylist, verkoper, kapper of schoon-
heidsspecialist, dan zal ook jij veel bijle-
ren tijdens deze uitermate interessante 
opleiding.

De cursus wordt aangeboden in gecom-
bineerd onderwijs (contactlessen met 
thuisopdrachten).
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Toelatingsvoorwaarden

Kortingen

Kostprijs

Je wordt toegelaten tot losse modules in de beroepsopleiding onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar  of 15 jaar en  je hebt de eerste twee 

leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd;
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

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.


