MODE
MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE

MODEREALISATIE EN -VERKOOP

Een voorloper in de mode
Je ziet er graag goed uit! Je bent door de mode gebeten. Je wil je
kledij zelf kunnen maken en een persoonlijke touch geven, volgens
het huidige modebeeld of liever nog iets vlugger, als trendsetter. Je
wil leren hoe je je kledingstukken perfect kan laten passen. Je vindt
het een uitdaging om een totaal nieuwe outfit te creëren voor jezelf
of anderen. Je bent sociaal en de verkoop spreekt je aan. Heel
waarschijnlijk is de richting Mode voor jou de geknipte richting!
Wij bieden de praktische en creatieve richting Moderealisatie
en -presentatie (tweede graad) en Moderealisatie en -verkoop
(derde graad) aan. We beschikken over moderne praktijklokalen
en een eigen retouchewinkel.
Mode in het MMI: op jouw maat gesneden!
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Je outfit zelf ontwerpen en realiseren, een hele uitdaging! Je zoekt het
juiste patroon, bepaalt de kleur en keuze van de stof. Je zet de stukken vakkundig en nauwkeurig in elkaar. Je combineert en experimenteert. Je laat je creatieve ideeën de vrije loop en maakt unieke exemplaren. Met het programma IIlustrator leer je modellen aanpassen,
bewerken, teksten plaatsen, presentaties maken, enz ... Als je jouw
praktische kennis dan ook nog kan toepassen in een winkel(keten),
ben je aardig op weg om een goede verkoper te worden.
In de studierichting Moderealisatie en -presentatie wordt ingespeeld
op de vraag naar breed opgeleide mensen met gevoel voor lifestyle,
esthetiek, commerciële gerichtheid en kennis van de mode- en de
interieursector.
Je leert de basistechnieken tijdens het realiseren en presenteren
van kledingstukken, accessoires en interieurartikelen. Je analyseert alle fasen van model tot afgewerkt product. Je combineert
je zelfgemaakte kledingstuk met andere kledij en presenteert het
creatief in een etalage. In de schoolwinkel ‘Fixit’ leer je om een
kledingstuk perfect te laten passen. Mouwen te lang, rok te breed,
jij speldt het af volgens de regels van de kunst en de wensen van
de klant. Je vult de retouchebon in en je maakt afspraken.
In Moderealisatie en -verkoop zal de moeilijkheidsgraad van je zelfgemaakte kledingstukken hoger liggen en leer je verkoopstechnieken
aan. Via het kassaprogramma Winfakt leer je verkopen inbrengen,
voorraden bekijken en opnieuw aanvullen, enz ... Tijdens het ‘werk-
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plekleren’ toets je je kennis in het werkveld. Je gaat ook op stage
in een winkel uit de textielsector. Leren op de werkvloer biedt schitterende kansen op boeiende ervaringen in steeds nieuwe situaties.
Wie kan starten
Wie in het vorig schooljaar geslaagd is in ASO, BSO of TSO
Bijkomende mogelijkheid voor toelating tot het derde jaar BSO
op basis van de leeftijd van 15 jaar, uiterlijk op 31 december
volgend op het begin van het schooljaar.
Toekomst
Met een getuigschrift Moderealisatie en -verkoop kan je aan het
werk als verkoper of als retoucheur in winkelketens, interieurzaken of andere winkels in de textielsector.
Wil je je echter nog verder specialiseren in het vak, dan kan je
een zevende specialisatiejaar Mode-verkoop volgen. Je behaalt
een diploma secundair onderwijs en het getuigschrift over de
kennis van het bedrijfsbeheer. Dit heb je nodig om een eigen
winkel uit te baten.
Getuigschriften en diploma
Na het vierde jaar: getuigschrift van de tweede graad.
Na het zesde jaar: studiegetuigschrift.
Na het zevende jaar Mode-verkoop: diploma secundair onderwijs en getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.
Lessentabel
In de tweede graad kan je inhaallessen volgen voor wiskunde,
in de derde graad voor Frans.
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