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  MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN  

Moderealisatie
en -verkoop

LESSENTABEL
Mode 7

Commerciële presentatie  
en lifestyle 5

Retouches 6

Stage 4

Project algemene vakken 4

Godsdienst 2

Frans 2

Engels 2

Lichamelijke opvoeding 2

De kennis die je hebt opgedaan in de 
tweede graad Moderealisatie en – pre-
sentatie komt hier goed van pas. In de 
derde graad ga je vooral de juiste patro-
nen en sto�en uitzoeken, combineren en 
variëren om je eigen modellen te creëren 
en je outfit te vervolledigen met bijpas-
sende accessoires. Je leert ook hoe je met 
klanten moet omgaan en je maakt kennis 
met de werking van een modewinkel.
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Iets voor jou?

Ontwerp je graag kleren? Heb je 
gevoel voor smaak en detail? Dan is 
deze studierichting geknipt voor jou. 
Ben je bovendien een beetje crea-
tief en zie je het zitten om klanten in 
een modewinkel met raad en daad 
bij te staan, dan komt dit extra goed 
van pas.

Belangrijk in deze richting:

• Je hecht belang aan details en 
een goede afwerking.

• Via de stages verkoopkunde zet 
je je kennis om in de praktijk.

• Je leert omgaan met klanten. Je 
geeft hen kleur- en stijladvies en 
je voert verkoopsgesprekken

• Je leert via kassabeheer hoe 
je aangekochte artikelen moet 
afrekenen.

• Je corrigeert op de juiste manier 
aanpasfouten in confectiekle-
ding.

En later...

Na de derde graad Moderealisatie 
en presentatie ligt een zevende jaar 
Modeverkoop of Retailmanagement 
& visual merchandising voor de 
hand. Ook een tweejarige, artistieke 
opleiding Mode en styling is moge-
lijk. In beide gevallen behaal je zo 
een diploma secundair onderwijs. 
Nadien ligt de weg open om nog 
verder te studeren, als de motivatie 
groot genoeg is tenminste. Andere 
opties: je gaat werken als modever-
koopster-retoucheuse in een boetiek 
of kledingwinkel, je maakt zelfstan-
dig kleren voor klanten, je voert cre-
aties uit bij een modeontwerper of je 
baat je eigen winkel uit.


