
Welkom bij Encora
Centrum voor Volwassenenonderwijs



Infosessie opleiding mode

Realisaties Dameskleding 
Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs



Dameskleding: schema

Er is een uitbreiding vrije tijd: lingerie en strandkleding
Je moet zelfstandig een T-shirt kunnen maken voordat je kan inschrijven voor de 
module lingerie en strandmode.



Realisaties dames, heren-

en kinderkleding

Cursusprijs 

zonder 

vrijstelling

Cursusprijs 

met 

gedeeltelijke 

vrijstelling

Cursusprijs 

met volledige 

vrijstelling

Alle modules 185 €        41€ 5€

Materiaal zelf te voorzien Doorheen de modules moet je stof en mercerie 

meebrengen. Je kiest zelf hoeveel je wenst uit te 

geven aan stof.

Wij vermoeden dat je ongeveer 70€ nodig hebt 

voor Basis naaien, 45 €  voor de modules 

Blouse/jurk en vrije tijd, 150 € voor lingerie en 

strandmode, 70€ voor de modules tailleur, 

jas/mantel en 2 stuks mantel en 100€ voor de 

module feestkleding.                    

Kostprijs



De ivoc leerrekening

IVOC biedt een premie voor werknemers uit de 
confectiesector via de IVOC leerrekening voor maximum 640 
€ per jaar. 

Je moet werknemer zijn in een confectiebedrijf, dus werken 
onder paritair comité 109 (arbeider) of 215 (bediende). Deze 
info vind je op je loonfiche. 
Meer info lees je op hun website: www.leerrekening.be of bel 
02 481 53 50.

http://www.leerrekening.be/


Uurrooster semster 1 schooljaar 2022-2023 

dag urenMaandag: 

• Blouse/jurk van 9.15 tot 16u, september tot januari

• Vrije tijd van 9.15 tot 16 u, september tot januari

• Lingerie 2 van 9.15 tot 16 u, september tot januari

• Jas/mantel van 9.15 tot 16u, september tot januari

• Regenmantel ( twee stuks mantel) 9.15 tot 16u, september tot januari

Dinsdag:

• Start met naaien + donderdag = 2 dagen per week, 9.15 tot 16u,september tot november

• Rok/broek + donderdag = 2 dagen per week, van 9.15 tot 16u, november tot januari

• Rok/broek van 9.15 tot 16u, september tot januari

Woensdag:

• Start met naaien van 9.15 tot 12.15u, september tot juni

• Rok/broek van 9.15 tot 12.15u, september tot juni

• Vrije tijd van 13 tot 16u, september tot juni

Donderdag:

• Start met naaien + dinsdag = 2 dagen per week, 9.15 tot 16u,september tot november

• Rok/broek + dinsdag = 2 dagen per week, van 9.15 tot 16u, november tot januari

• Tailleur van 9.15 tot 16u, september tot januari

Vrijdag:

• Lingerie 2 van 9 tot 12u, september tot juni



Uurrooster schooljaar 2022-2023 avond uren
Maandag: 

• Rok/broek van 19 tot 22 uur, september tot juni

Dinsdag:

• Lingerie 2 van 19 tot 22 u, september tot juni

Woensdag:

• Vrije tijd van 19 tot 22u, september tot juni

• Lingerie 1 van 19 tot 22u, september tot juni

Donderdag:

• Start met naaien

• Blouse/jurk van 19 tot 22u, september tot juni

• Tailleur van 19 tot 22u, september tot juni

• Regenmantel (Twee stuks mantel) van 19 tot 22u, september tot juni



Sfeerbeelden 





Vrije Tijd



Lingerie & strandmode

Er zijn 2 modules

Module 1:

• leren werken met zeer rekbare 
stoffen, elastiekjes en kant.

• Patroon tekenen en uitwerken 
verschillende modellen slipjes

• Zeer vrouwelijke nachtkledij 

• BH’s met en zonder beugels + de 
basis technieken



Module 2

• Gespecialiseerde technieken 
voor de BH

• Body’s

• Eventueel bustier

• Badpakken

• Bikini’s

lingerie en strandmode











Regenmantel







Hier kan je een kijkje nemen in onze klaslokalen. Ze zijn zeer goed uitgerust 
met naaimachines, overlockmachine, strijkpersen, coverlockmachines en 
een  knoopsgatenmachine.



Inschrijven

• Vanaf 30 mei 2022

• Waar?
• Online via website Encora

• Wat heb je nodig om in te schrijven?
• een correct e-mailadres!

• Identiteitskaart

• Certificaten van opleidingen voor het aanvragen 
van vrijstellingen

• Attesten voor vrijstelling inschrijvingsgeld 
(OCMW, VDAB, RIZIV,…)

• Inschrijving is pas definitief na betaling 



Start schooljaar 

• Check je uurrooster voor de start van het 
semester
• Op je inschrijvingsformulier

• www.encora.be

• Automatische e-mail via de elektronische 
leeromgeving (ELO)
• 5 dagen voor de start van elke module

• geef een correct e-mailadres op!

http://www.encora.be/


Ondersteuning & opvolging

Leerkracht als eerste aanspreekpunt

of bij de coördinator van mode:

Nicole.heylen@so.antwerpen.be

Elektronische leeromgeving (ELO)
• Agenda

• Lesmateriaal

• Communicatie met leerkrachten en 
medecursisten 

Meer informatie of vragen:

Secretariaat Grotesteenweg 226 Berchem
Tel 03 334 34 34

mailto:Nicole.heylen@so.antwerpen.be


Andere opleiding binnen mode

Bekijk ook de andere presentaties van onze modeopleiding: 

• Herenkleding

• Kinderkleding

• Retouches

• Interieur

• Marokijnbewerker

• Kleur&stijl advies

• Patroontekenen



Bedankt voor uw interesse in onze 
opleiding!

www.encora.be



Groot aanbod

Zweeds

Afstandsonderwijs

Avondonderwijs

Dagonderwijs



Secundair volwassenenonderwijs

+ 18 + 15



Secundair volwassenenonderwijs

module

opleiding

50 min



Erkende opleidingen

opleiding



Ervaren lesgevers



Opleidingsincentives

www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
www.leerrekening.be

Opleidingscheques

Opleidingskrediet

Opleidingsverlof



Inschrijvingsgeld en kosten

1,5 euro 
per lestijd

max. 300 
per 

semester

Inschrijvingsgeld

VDAB
OCMW

Verminderd 
tarief



Inschrijvingsgeld en kosten

Kosten bovenop inschrijvingsgeld

materiaaldrukwerk

www.encora.be



Vrijstellingen

Eerder 
Verworven 

Competenties
(EVC)

Eerder 
Verworven 

Kwalificaties
(EVK)



Vrijstellingen

opleiding



VDAB

www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe



Kinderbijslag

17 uur
per week

-25



Ondernemerschap

www.encora.be/ondernemerschap

Eigen zaak starten?



Contacteer Encora

encora@so.antwerpen.be

03 334 34 34

www.encora.be



Veel succes!

www.encora.be


