1+1=

MÉÉR DAN

2!

Certificaat Maatwerk patronen dameskleding
+
Certificaat Aanvullende Algemene Vorming
=

Diploma secundair onderwijs
Maatwerk patronen dameskleding

Certificaat Maatwerk
Patronen Dameskleding
Je leert correct maten nemen, verdiept je in de
kunst van neepverwerking en toegift, en tekent
een patroon voor een kledingstuk dat perfect
past!
Onze lessen hebben plaats in de meest up-to-date
modelokalen van CVO Vitant - Campus PIVA.
Je leert onder meer:
EEN ONTWERP OMZETTEN IN EEN PATROON

Certificaat Aanvullende Algemene
Vorming (AAV)
Om je diploma secundair onderwijs te behalen, volg je ook de opleiding Aanvullende
Algemene Vorming. Voor deze lessen kun je terecht op CVO Vitant - Campus Maalboot.

Wat leer je?
OVERZICHT VAN DE MODULES

Talen

VOLGENS DE JUISTE MATEN EEN PATROON TEKENEN

LESTIJDEN PER MODULE

Nederlands

80 + 80 + 80 lestijden *

Frans of Engels

40 + 40 + 40 + 40 lestijden *

Wiskunde

40 + 80 + 40 lestijden *

Wetenschappen

40 lestijden *

ICT

20 + 20 + 20 lestijden *

PASFOUTEN VERBETEREN

Na je opleiding kun je kleding ontwerpen, uitwerken
en aanpassen. Je kunt in een kledingwinkel werken,
bij een modemaker of je kunt je eigen zaak starten.

Wat leer je?

Op 2 jaar tijd volg je onderstaande modules:
OVERZICHT VAN DE MODULES

Basis naaien (stikken, naaien en strijktechnieken,
maken van een eenvoudige tas, broek of rok)

LESTIJDEN PER MODULE

120 lestijden

ICT-kennis
Maatschappij

Maatschappij, cultuur & samenwerken

160 lestijden

Maatwerk patronen blouse/jurk

160 lestijden

Maatwerk patronen tailleur/mantel

160 lestijden

Maatwerk patronen vrijetijdkleding/feestkledij

160 lestijden

Je volgt les op dinsdag en donderdag van 9u tot 15u tijdens
het eerste jaar (2021-2022) en op dinsdag van 9u tot 15u en op
donderdag van 13u tot 16u tijdens het tweede jaar (2022-2023).

40 lestijden *

Maatschappij

40 lestijden *

Cultuur

40 lestijden *

Organisatie en

Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon

Wanneer heb je les?

Wiskunde/Wetenschappen

samenwerking

40 lestijden *

* Op basis van proeven kun je voor sommige modules vrijstelling krijgen.
Op Campus Maalboot werken we een individueel traject op maat voor je uit!

Wanneer heb je les?

Je kunt overdag en/of ‘s avonds les
volgen. Wanneer je precies les volgt,
hangt af van je persoonlijke voorkeur
en van je individueel traject.

Hoeveel kost de opleiding?
Certificaat Maatwerk Patronendameskleding
maximum 300 euro per schooljaar voor het inschrijvingsgeld*.
40 euro bijdrage cursusmateriaal (1e jaar)
15 euro bijdrage cursusmateriaal (2e jaar)
* onder bepaalde voorwaarden kun je vrijstelling of
vermindering van inschrijvingsgeld krijgen. Meer info bij ons onthaal

Certificaat Aanvullende Algemene Vorming
Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je geen diploma
secundair onderwijs hebt. Enkel voor het cursusmateriaal
betaal je een bijdrage. Hoeveel hangt af van je individuele
traject.

Info en inschrijvingen
CAMPUS PIVA
Desguinlei 244 | 2018 Antwerpen | 03 242 26 19
CAMPUS MAALBOOT
Maalbootstraat 19 | 2660 Hoboken | 03 825 78 78

Mail: info@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Find us on Facebook

