#140872

#MODE EN KLEDIJ

RETOUCHEUR VAN KLEDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 411,40 incl. BTW

OMSCHRIJVING

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
De opleiding Kleding - basis met succes gevolgd hebben of over aantoonbare ervaring beschikken.
Indien dit niet het geval is kan je eventueel deelnemen aan een instaptest.

Bijkomende info
De IVOC-leerrekening.
Voor deze opleiding kunnen werknemers uit de confectiesector (bedrijven uit de paritaire comités 109,110 of 215) hun inschrijvingsgeld volledig terugbetaald krijgen
van IVOC. Ook in de vervoerkosten en kosten voor kinderopvang tijdens de opleiding kan een tussenkomst verkregen worden. Zowel arbeiders als bedienden komen in
aanmerking, dit uit eender welke functie.
Voor meer info omtrent deze tussenkomst kan u terecht bij IVOC (www.ivoc.be of tel. 02 481 53 50).

Methodologie
Praktijkgerichte opleiding

Wat kent u 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.
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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
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PRAKTISCH

Begindatum
17/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Op het einde van elk jaar worden er examens georganiseerd (theoretisch en/of praktisch). Op het einde van de opleiding dien je ook een eindproef af te leggen en te
verdedigen voor een jury.
Wie slaagt voor alle examens en voor de eindproef, ontvang het getuigschrift van "Retoucheur".
Wie ook de lessen 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) volgt, ontvang een ondernemerschapsdiploma i.p.v. een getuigschrift.
Onze getuigschriften en ondernemerschapsdiploma's zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.
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DOCENT
Mevr. Ann Tijtgat
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