
INTERIEURACCESSOIRES



WAAROM KIEZEN VOOR 
INTERIEURACCESSOIRES BIJ CRESCENDO 
CVO?
• Begeleiding op maat met ruimte voor eigen project.

• Creativiteit zonder grenzen in een fijne klassfeer.

• Elke les een nieuwe uitdaging. Je huis zal schitteren met eigen 
werkstukken!



WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING 
VERWACHTEN? 
• Tijdens deze opleiding zal je ondergedompeld worden in de wereld van 

de intereuraccessoires. Je zal kunnen proeven van verschillende 
technieken en dat altijd in je eigen stijl.

• We maken verschillende werkstukken en je krijgt verschillende 
technieken aangeleerd: textiel verven, tafeltextiel maken, weven, 
lampen maken, smyrna en punch, krukjes stofferen, capitonneren, 
raamtextiel maken (gordijnen), macramé plantenhangers, kussens, 
tapijten weven,… en als kers op de taart je eigen persoonlijke project 
met een werkstuk naar keuze!



HOE ZIET EEN TYPISCHE LES ERUIT? 
• Tijdens de les starten we een werkstuk steeds met theorie, zodat je 

zelfstandig aan de slag kan gaan.

• Gezamenlijke werkstukken worden stap voor stap uitgelegd. Bij het 
kussen starten we eerst met het tekenen van een patroon. De uitleg 
van de leerkracht maakt dat je het patroontekenen hiervan zelf zal 
beheersen en dus later verschillende patronen kan maken. Sommige 
(grote) werkstukken zullen meerdere lessen in beslag nemen, maar 
belangrijk is dat iedereen op eigen tempo kan werken.



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• Tijdens de les zal je je eigen creativiteit ten volle kunnen benutten. 

• De leerkracht zorgt er voor dat er gedifferentieerd gewerkt kan 
worden. Dit wil zeggen dat elke cursist zichzelf zal kunnen ontplooien 
naar eigen vermogen. Als er een opdracht is wat je minder ligt, dan 
zorgt de leerkracht voor een alternatief, wat meer binnen je 
interesseveld ligt.



WAAR GA JE LES KRIJGEN
• Je zal les krijgen in groot klaslokaal waarin je voldoende 

bewegingsruimte hebt en voldoende plaats om te werken. 

• Er is ook een mogelijkheid om je materiaal te stockeren.



WAT KAN JE DOEN MET CERTIFICAAT
• Voor elke module waarvoor je slaagt, ontvang je een deelcertificaat.

• Na afloop van de opleiding ontvang je het certificaat van de opleiding. 
Je kan eventueel zelf aan de slag gaan en je interieuraccessoires 
verkopen.



WAAROM IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR 
JOU?
• Je zal elke les met een glimlach weer naar huis gaan. Veel cursisten zijn 

verbaasd over hoeveel ze geleerd hebben en zeker niet 
onbelangrijk….je interieur zal stralen!



OVERTUIGD?
SCHRIJF JE VANAF 15 JUNI HIER IN

OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN NA 
AFSPRAAK

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

CAMPUS TERVUREN
Pater Dupierreuxlaan 1 bus B
3080 Tervuren
info.tervuren@crescendo-cvo.be
+32 2 766 53 89

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/
mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be
mailto:info.tervuren@crescendo-cvo.be

