
1PB
MODE



32

CVOSG biedt je de kans om eigen favoriete outfits met een perfecte pasvorm en correcte afwer-
king te realiseren. Romantisch, klassiek, trendy of tijdloos mooi! Must-haves voor het ganse gezin: 
kinderen, dames en heren.

Klaar voor de start ‘Hip en trendy’, benieuwd naar de vervolgmodules of geïnteresseerd in de 
hoogste stap ‘Patronen ontwerpen en kledij uitwerken’? Je kan na de starterscursus ook kiezen om 
je retouchetechnieken te optimaliseren. Als master piece de ‘Total Look’ met de juiste kleuren-
keuze, een gebreide creatie en de toegevoegde accessoires (zie onze brochure ‘Ambachtelijke 
Accessoires’).

In onze twee lesplaatsen Brugge en Oostkamp staat een enthousiast en vakbekwaam team voor je 
klaar om je de nieuwste trendy afwerkingen aan te leren. Naast de detailstudies werk je als cursist 
per module een outfit/werkstuk uit.

Alle leertrajecten zijn gebaseerd op een modulair systeem. De opleidingen hebben diverse onder-
delen met een duidelijk omschreven inhoud. Kennis en vaardigheden worden geëvalueerd met 
zelfevaluatie en een finale eindevaluatie.

Is MODE iets voor jou? Op de volgende bladzijden vind je specifieke informatie.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Hartelijke groeten

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

Welkom
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Welke cursus kan je bij ons volgen?
• Kleding uitwerken
• Patronen tekenen en ontwerpen
• Patronen ontwerpen en kleding uitwerken
• Retouches uitvoeren
• Kleur & styling

• Stap voor stap coaching van de cursist
• Enthousiaste en vakbekwame leerkrachten met jarenlange ervaring
• Up to date cursusmateriaal en machinepark
• Lesmomenten combineerbaar met gezin en werk
• Officiële certificering door ministerie van onderwijs
• OLC: Open Leer Centrum

Troeven
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Starterscursus Hip & Trendy

Vervolgcursus Dameskleding

Vervolgcursus Kinder- en tienerkleding

Vervolgcursus Herenkleding

Kleding uitwerken
Nog nooit genaaid? Geen probleem! Onder professionele begeleiding stik je vlotte, trendy  
modellen.

Wil jij eindelijk eens de perfect passende kledij volgens jouw unieke smaak? Kom bij ons je mode-
kennis uitbreiden in de vervolgcursussen, zo schitter je elk seizoen! 
Er is keuze uit:
• Rok/Pantalon
• Blouse/Jurk
• Vrije tijd

Heb je de modemicrobe volledig te pakken en je wil je vaardigheden naar een hoger niveau tillen? 
Dan zijn deze cursussen zeker iets voor jou! 
• Feestkleding
• Tailleur/Tweestuks
• Jas/Mantel
• Tweestuks/mantel

In het naai- en couture-atelier leg je de focus  
nog meer op je perfect passende kledingstukken. 
Er komen minder detailstudies aan bod.

Kids die schitteren in een zelfgemaakte outfit; daar wordt iedereen blij van! Stoere boys, lieve 
prinsesjes, schattige baby’s, voor elk wat wils ...

Mannen houden ook van trendy kleding die 
goed zit! Natuurlijk willen ook zij modieus en 
sportief gekleed gaan. In deze cursus naai je een 
leuke outfit voor manlief.

Neem zeker eens een kijkje op onze website 
www.cvosg.be voor de inhoud van het uitgebreid 
lespakket.
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Patronen tekenen en ontwerpen

Patronen ontwerpen en kledij  
uitwerken

Je wilt op een professionele manier een eigen patroon ontwerpen?
De cursussen patroontekenen zijn de onmisbare schakel in de creatie van goed passende kleding. 
Deze modules kan je volgen nadat je de starterscursus of meerdere vervolgcursussen ‘Kleding 
uitwerken’ volgde.
In combinatie met AAV kan je zo een diploma secundair onderwijs bekomen.

Je leert 
• maten opmeten en deze naar een patroon omzetten
• patronen zelfstandig tekenen, op maat en volgens jouw lichaamsbouw
• je creatie in een patroon omzetten, waardoor je exclusieve ontwerpen met de juiste pasvorm 

maakt

Afhankelijk van je niveau leer je basis- of maatwerkpatronen opstellen van de rok, corsage, broek, 
jas, …

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

De combinatie van twee trajecten : ‘Patronen tekenen/ontwerpen’ en ‘Kleding uitwerken’: ideaal 
voor wie gepassioneerd is door mode en liefst eigen creaties maakt.
Dit is meteen de basisvorming voor wie in de modesector aan de slag wil.

Het perfecte duo:
• Je eigen exclusieve ontwerpen in patroon zetten
• Je unieke kledingstuk met de perfecte pasvorm en technisch juiste detailstudies afwerken. 

Eventuele combinaties:
• Ontwerp patronen en afwerkingstechnieken Rok / Broekrok / Pantalon
• Ontwerp patronen en afwerkingstechnieken Blouse / Jurk

Toelatingsvoorwaarden:
Basis naaien ‘Hip & Trendy’ (of meerdere modules realisaties)
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Retouches uitvoeren

Kleur & styling

Recycle, upcycle, herstel en verstel! Na 
het doorlopen van de modules heb jij 
alle tools in handen om je commercieel 
te positioneren.

Je leert
• basis naaitechnieken
• de cover- en de blindzoommachine 

gebruiken
• professioneel afspelden van een 

kledingstuk
• kleding aanpassen  

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

Volg de cursus en leer alles over je 
kleurtoppers 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 
schoonheidsspecialist, dan zal ook jij 
veel bijleren 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 de modules die je moet volgen of het traject? Maak 
een afspraak met de trajectcoach.

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

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.


