
Welkom bij Encora
Centrum voor Volwassenenonderwijs



Infosessie opleiding mode

Interieur 
Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs



Mode en interieur: schema

Basis naaien 
Leer met de naaimachine werken en maak eenvoudige werkstukken.
Raamdecoratie
Leer diverse soorten gordijnen maken volgens de nieuwste trends. Ook 
allerlei sierkussens en lampenkappen komen aan bod.
Woningtextiel
Je leert vouwgordijnen, bed- en tafellinnen maken, stoelkussens en 
stoelhoezen op maat en een poef aangepast aan je interieur.







Uurrooster 2022- 2023

Voor de module Start met naaien kan je kiezen uit:

• Dinsdag + donderdag van 9.15 tot 16 uur, sept - nov

• Woensdag van 9.15 tot 12 uur, sept - juni

• Donderdagavond van 19 tot 22 uur sept - juni

Woningtextiel:

• Woensdag van 18.30 tot 22.10 uur, sept - juni

Raamdecoratie:

• Vrijdag van 9 - 12.40 uur sept – juni



Kostprijs
Interieur Cursusprijs 

zonder 

vrijstelling

Cursusprijs 

met 

gedeeltelijke 

vrijstelling

Cursusprijs 

met volledige 

vrijstelling

Raamdecoraties

Woningtextiel

245 € 53 € 5€

Basis naaien 185 €        41 € 5 €

Materiaal

Zelf te voorzien

Je hebt naaigerief nodig zoals lintmeter, scharen, 

lostorner, spelden, naalden enz.  Je brengt dit 

materiaal mee van thuis.

Doorheen de modules moet je stof en mercerie 

meebrengen. Je kiest zelf hoeveel je wenst uit te 

geven aan stof.                   



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/


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




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



Andere opleiding binnen mode

Bekijk ook de andere presentaties van onze modeopleiding: 

• Dameskleding

• Herenkleding

• Kinderkleding

• Retouche

• Marokijnbewerker

• Kleur&stijl advies

• Patroontekenen



Bedankt voor uw interesse in onze 
opleiding!

www.encora.be



Veel succes!

www.encora.be


