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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

RETOUCHEUR VAN KLEDING
HET PROFESSIONEEL HERSTELLEN VAN KLEDIJ IN ALLERHANDE MATERIALEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om als zelfstandige retoucheuse/retoucheur aan de slag te gaan.

Introductie
Hoe vaak gebeurd het niet dat iemand verliefd wordt op dat kleedje dat net iets te wijd of te lang is? Of dat een broek die perfect zit in de taille te lang blijkt te zijn?
Als retoucheur zorg je ervoor dat jouw klant toch naar huis kan gaan met het kledingstuk waar hij of zij zijn/haar zinnen op gezet had!

Omschrijving
Deze opleiding gee het nodige inzicht en kennis aan (toekomstige) retoucheuses met betrekking tot het professioneel retoucheren van kledij in allerhande
materialen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de lichaamshouding, de veiligheidsvoorschriften en het contact met de klant.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor zelfstandige naaisters of verkopers die de klant meer service, advies en vertrouwen willen bieden.
Cursisten die reeds een opleiding Kleding - basis met succes volgden en zich willen specialiseren in de retouche van kledij.

Toelatingsvoorwaarden
Indien je over een modulegetuigschri 'basiskleding' van SYNTRA beschikt kan je rechtstreeks naar het traject van 'Retoucheur van kleding' . Beschik je niet over het
modulegetuigschri maar heb je je kennis elders verworven dan kun je op basis van het behaalde getuigschri /diploma ook van de module basiskleding worden
vrijgesteld. Vrijstelling dient voor de start van het cursusjaar op het secretariaat aangevraagd. Indien je wel over de kennis beschikt maar niet over het juiste
getuigschrift dan kun je deelnemen aan de vrijstellingsproef. Hiervoor dien je vooraf in te schrijven.
TSO
derde graad: creatie en mode
specialisatiejaar creatie en patroonontwerpen
BSO
derde graad: moderealisatie en - verkoop
specialisatiejaar modeverkoop en modespecialisatie en trendstudie
vierde graad: twee specialisatiejaren modevormgeving
Lerarenopleiding voor het modeonderwijs
Bachelor Modetechnologie Specialisatie na het secundair onderwijs / 4de graad
Getuigschrift naaister of diploma naaister van SYNTRA
Confectieopleidingen onderwijs
Heb je geen voorkennis dan dien je eerst de module basiskleding te volgen.

Bijkomende info
De IVOC-leerrekening
Werknemers uit de mode- en confectiesector in België (PC 109 of 215) kunnen via de IVOC-leerrekening een tussenkomst van maximum 640 EUR per schooljaar
ontvangen ter compensatie van opleidingskosten die betrekking hebben op inschrijvingsgeld, vervoerskosten en/of kinderopvang. Ook werkzoekenden jonger dan 26
jaar die geen bachelor volgen op het moment van aanvraag kunnen in aanmerking komen. SYNTRA deelt de inschrijvingsstatus van cursisten die een aanvraag
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indienden. Voor verdere informatie en aanvraag verwijzen we je door naar www.leerrekening.be of www.ivoc.be.

PROGRAMMA
Volgende zaken komen bij elke module aan bod:
Maten nemen afspelden, afmeten en afspuiten
Herstellingen, ritsen, knoopsluitingen, voeringen zakken, nieuwe voeringen plaatsen, zomen, splitten, uit geschifte naden herstellen en verstevigen van o.a.
gaten, scheuren, winkelhaken
Stoffen scheren of opborstelen tussen- en eindstrijk
Werkfiche en kostprijsberekening
Aanpastechnieken ROK
Verschillende zomen rok: gestikte zoom, rolzomen, zoom met split, gestikte en genaaide zoom
Analyse van het profiel: afwijkingen herkennen van de rok
Uitvoeren van aanpasverbeteringen in de breedte, verbreden of versmallen
Aanpasverbeteringen volgens de lichaamshouding. Ophalen van de rok
Aanpastechnieken PANTALON
Analyse van het profiel: afwijkingen herkennen van de broek
Zomen: genaaide zoom, rolzoom, originele zoom, zoom met cordonnet, zoom met split, gestikte zoom
Aanpasverbeteringen in de breedte, verbreden of versmallen, aanpasverbeteringen volgens de lichaamshouding
Aanpastechnieken CORSAGE
HEMD,BLOES,JURK
Analyse van het profiel: afwijkingen herkennen, aanpasverbeteringen volgens de lichaamshouding
Verschillende zomen: gestikte zoom, rolzomen, zoom met split, afgeronde zoom
Verkortenvan mouwen: Amerikaanse split, klassieke split, met elastiek, met ritssluiting
Versmallen en verbreden van het hemd
Versmallen van de mouwen, versmallen van de schouders-, rugbreedte en voorbreedte
MANTEL, VEST: maten nemen afspelden, afmeten
Analyse van het profiel: afwijkingen herkennen, aanpasverbeteringen volgens de lichaamshouding
Verkorten van verschillende zomen: met voering, zonder voering. Gestikte zoom,genaaide zoom, zoom met split of rits
Verkorten van mouwen: met voering, split en knopen,rits, zonder voering, split en knopen
Versmallen en verbreden van de vest/ mantel
Versmallen van de schouders-, rugbreedte en voorbreedte
Toegepast bedrijfsbeheer

DOCENT
Mevr. Ann Tijtgat
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