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MAATWERK DAMESPATRONEN
Ontwerp je graag kledij, op maat van je model? Tijdens de opleiding Maatwerk damespatronen leer 
je hoe je correct maten neemt en hoe je  deze omzet naar een model dat past als gegoten.

De opleiding begint met een module ‘basis naaien’. Je leert stikken, naaien en strijktechnieken.  Je 
maakt een eenvoudige tas, broek of rok. 

Daarna ga je een stap verder en leer je zelf een patroon tekenen aan de hand van opgenomen 
lichaamsmaten, pasfouten verbeteren, nepen verwerken, kragen, mouwen en taillering mouwen 
tekenen.  Je leert ook een knipklaar patroon uit te werken. Zo maak jij kledingstukken die perfect 
passen!

Combineer je deze opleiding met de opleiding Aanvullende algemene vorming, dan behaal je een 
volwaardig diploma secundair onderwijs. Hiermee verhoog je je kansen op werk en een hoger loon, 
en kan je ook starten in het hoger onderwijs.  
 

Wat leer je? 

In deze opleiding leer je de basistechnieken van naaien en  patronen maken van dameskledij zoals 
een pantalon, blouse en vrijetijdskledij.

Basis naaien 120

Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon 160

Maatwerk patronen blouse/jurk 160

Maatwerk patronen tailleur/mantel 160

Maatwerk patronen vrijetijdskleding/
feestkledij 160

Kan je al vlot aan de slag met de naaimachine? Een vrijstelling aanvragen voor de module Basis 
naaien is mogelijk. Je start dan later met de opleiding.

Combineer je de opleiding met Aanvullende algemene vorming om je diploma te behalen? 
Dan werken we samen met jou een traject op maat uit voor modules zoals Nederlands, ICT en 
wetenschappen. Ook daar is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen, op basis van proeven of 
schoolrapporten. 

Modules Lestijden



Hoe word je beoordeeld? 

De leerkracht evalueert je gedurende het hele semester op basis van taken. Zo krijg je de kans om 
tijdig bij te sturen. Op het einde van elke module is er een eindproef.

Welke begeleiding krijg je?

Je staat er niet alleen voor. Begeleiding op maat is onze sterkte.  

Via onze brede basiszorg voorzien we de nodige begeleiding en ondersteuning bij het leren. Je 
kan met de leerkracht bespreken wat jullie kunnen doen om je beter te voelen in de klas en welke 
hulpmiddelen je kan gebruiken tijdens de lessen, bij taken en bij testen. Als goede coaches creëren je 
leerkrachten de ideale omstandigheden voor jou om te leren. 

Als de brede basiszorg voor jou niet volstaat, dan kan je beroep doen op ons zorgteam voor
• ondersteuning in het omgaan met faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme, autisme, ADHD…
• psychosociale begeleiding: we bieden discreet ondersteuning, je kan langskomen voor een of  
 meerdere gesprekken. 

Waar en wanneer heb je les?

In het eerste jaar volg je les op maandag- en woensdagvoormiddag. De lessen starten om 8.50u en 
zijn afgelopen om 12.20u. In totaal heb je 8 uur per week les.
In het tweede jaar heb je les op maandag-, dinsdag- en woensdagnamiddag. De les eindigt ten 
laatste om 17.30u. In totaal heb je 14 uur per week les. 
De lessen vinden plaats op Campus Maalboot, Maalbootstraat 19, 2660 Hoboken.

Hoeveel betaal je voor de opleiding?

Je betaalt €1,5 per lestijd met een maximum van €300 per semester per opleiding. Op onze website 
vind je of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vrijstelling. 

Daarnaast moet je ook rekenen op kosten voor de aankoop van cursusmateriaal en grondstoffen (55 
euro voor de volledige opleiding). Je hebt ook een basispakket naaigerief nodig (schaar, meetlat, 
garen...). 

Behaal je via deze opleiding je diploma secundair onderwijs? Dan kun je het inschrijvingsgeld 
volledig terugvragen aan de overheid.

Kan je starten?

Om deze opleiding in het eerste semester te starten moet je 18 jaar worden voor 1 januari. Start je in 
het tweede semester, dan moet je 18 zijn op het moment dat je inschrijft.



HOE SCHRIJF JE IN? 
Om je voor de eerste keer in te schrijven, kom 
je naar een van onze infomomenten in Campus 
Maalboot. De data van de infomomenten vind je 
op onze website www.cvovitant.be.

Vergeet je identiteitskaart of document wettig 
verblijf niet. Breng ook je getuigschrift van de 
tweede graad ASO, TSO of KSO mee (als je hierover 
beschikt) en je laatste schoolrapporten (als ze niet 
ouder dan 4 jaar zijn). 

CONTACT
CVO Vitant - Campus Maalboot
Maalbootstraat 19
2660 Hoboken 
Tel: 03 825 78 78
Mail: info.maalboot@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Like us on Facebook


