MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE BSO
WELKOM IN MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE

Profiel
Je bent gebeten door de modemicrobe en wil je verder specialiseren? Fijn! Bij ons ben je welkom!
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In het zevende specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie leer
je zelfstandig en vakkundig meewerken in een retouchezaak. Je creëert modieuze kleding en accessoires. Zo krijg je inzicht in het realiseren van complexe afwerkingstechnieken en het verwerken van moeilijke materialen die nuttig zijn bij het uitvoeren van retouches. Om je
grondig voor te bereiden op je job als mode-verkoop verantwoordelijke/afdelingschef (gerante) werken we aan attitudes als verantwoordelijkheidszin, organisatievermogen, werken in team, creativiteit ...
Commercieel communiceren is in de opleiding een onmisbare schakel. Omgaan met medewerkers en moeilijke klanten is vaak een hele
klus en vergt de juiste inbreng op het goede moment. Je leert commercieel denken. Je ontdekt dat visual merchandising een vorm van
communicatie is die het koopgedrag van de klant sterk kan beïnvloeden. Via het kassaprogramma WINFAKT leer je verkopen inbrengen,
voorraden bekijken en opnieuw aanvullen. In dit specialisatiejaar besteden we extra aandacht aan de competenties die nodig zijn voor
het organiseren van een (eigen) kleine zaak. (Bv. winkel, POP-UP,
webshop, mini onderneming, ...) En we houden het niet bij theorie alleen. Je krijgt de kans om stage te lopen in een retouchewinkel waar
je retouches mag uitvoeren.

Algemeen

TSO

BSO

Toekomst
De meest logische stap na deze opleiding is tewerkstelling in functies
als verantwoordelijke mode-verkoop of afdelingschef (gerante), retoucheur of mode-assistent. Verdere studies zijn ook mogelijk in een Sen-Se opleiding.
Diploma
Diploma secundair onderwijs
Lessentabel
Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krijgen
vrijstelling voor 10 uur algemene vakken (Nederlands, mavo, godsdienst en Frans). Deze worden vervangen door extra uren praktijk.
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Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Maatschappelijke vorming

2

Frans

2

Engels

2

Plastische opvoeding

2

Commercieel communiceren

4

Mode

6

Retoucheren

4

Ondernemend project

2

RECUPERATIELESSEN voor vakken die tijdens de stage wegvallen

2

STAGE

TOTAAL

6 weken
32 UUR

Wie kan starten
Kom je uit het studiegebied Mode (BSO of TSO), dan kan
je zo starten. Kom je uit een ander studiegebied maar ben
je super gemotiveerd om deze richting te volgen, dan stellen we jou een motivatiegesprek voor. Daarin polsen we
naar je kennis, vaardigheden en attitudes. Achteraf beslist
de toelatingsklassenraad of je al dan niet kan starten.
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