FRIS JE WONING OP IN 1, 2, 3 !

Je leert onder begeleiding van ervaren en gedreven leerkrachten op korte tijd de
vaardigheden om je interieuraccessoires te personaliseren. Of je nu een lamp wil
pimpen door ze een nieuw kapje te geven of je sofa een andere look wil geven door
je kussen te herstofferen. In deze cursus kan het allemaal!
Schrijf je snel in en ontdek alle manieren om je woning zelf te personaliseren!
OVERZICHT
Jouw toekomst staat centraal
Certificaat

LEER EN
BELEEF

Inhoud van de modules
Praktisch
Contact

Neem je liever een kijkje op
onze website? Klik hier:

Maak je eigen
INTERIEURACCESSOIRES

www.crescendo-cvo.be

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF:
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

CRESCENDO CVO
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN
BELEEF

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL

WONINGTEXTIEL

TOEKOMST
Deze opleiding kan aangevuld worden met een heleboel leuke vervolgopleidingen.
Door mode gebeten? Bekijk dan zeker ook ons aanbod binnen Mode. Hier vind je de
opleidingen Accessoires (met modules als: Realisaties handtassen, handschoenen en
ceinturen), Realisaties kinder- en tienerkleding, Realisaties dameskleding, Realisaties
herenkleding, Retouches, Juwelen, Hoeden maken en Marokijnbewerker.
Volg een opleiding Ondernemerschap of Polyvalent verkoper om met je eigen creaties een
zaak te starten!

TIJDENS DE MODULE WONINGTEXTIEL LEER JE:
¥¥ verschillende technieken om textielsoorten zoals garens, vezels en stoffen te bewerken
en verwerken tot creatieve gebruiks –en siervoorwerpen
¥¥ je leert eenvoudige patronen tekenen voor het maken van kussens, raamtextiel,…
¥¥ de basiskneepjes van het overtrekken in textiel. Dit kan een lampenkap zijn, maar ook
een parasol , het zitkussen van een krukje of zelfs een stoel
¥¥ verschillende stofverwerkingstechnieken zoals weven, flokken, macramé, vilt, smok,
textieldruk, matelassé, zijde beschilderen met gutta,…

CERTIFICAAT
¥¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je
het deelcertificaat van deze module.

Voorkennis
¥¥ je het deelcertificaat van de module Basis naaien behaald te hebben
¥¥ of gelijkwaardig via ingangsproef
¥¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 3 modules. Crescendo CVO biedt niet alle modules aan.
De module Woningtextiel heeft een totale duurtijd van één jaar.
Alle lessen gaan door op onze Campus Mechelen.

MODULE

LESTIJDEN

Woningtextiel
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UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

Schrijf je snel in!

Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

Mode

Campus
Mechelen

avondonderwijs
jaar
traject

1

modules

CONTACT
CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45
info.mechelen@crescendo-cvo.be
¥¥ Plan HIER je route

LIEVER IETS ANDERS?

NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

ZORG
& WELZIJN

DIGITALE
FOTOGRAFIE

AMBACHTEN

MODE

TALEN

ADMINISTRATIE

KOKEN

NEDERLANDS

voor anderstaligen

Klik HIER voor meer informatie.

TECHNIEK

VERKOOP &
LOGISTIEK

DIPLOMA
SECUNDAIR

POLITIE

Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!

LEER EN
BELEEF

www.crescendo-cvo.be

Volg ons op

ECOLOGIE
& GROEN

ICT

TOERISME

