
Datum opmaak: oktober 2016. 

DERDE JAAR DERDE GRAAD 

 

MODE-VERKOOP 

 

 

        

 Je bent gebeten door lifestyle en mode in de ruime zin van het woord (kleding, 
accessoires, interieur, presentatie). 

 Je wil je verder specialiseren in de sector van de mode, retouches en verkoop. 
 Je vindt het leuk om zowel zelfstandig aan de slag te gaan als om samen te werken 

in team. 
 Je bent creatief, handig, modebewust en sociaal. 
 Je wil je getuigschrift bedrijfsbeheer behalen om een eigen modezaak of 

retouchewinkel uit te baten. 
 Je hebt interesse voor de nieuwste trends in de snel evoluerende modewereld. 
 Je wil een kwaliteitsvolle service bieden op maat van de klant.  
 Je vindt het behalen van het diploma secundair onderwijs belangrijk, waardoor je 

ook verder kan studeren. 
 

 Studieprofiel van de richting:  

  
Is deze richting iets voor jou? 
 
Zet jouw eigen inschatting van jouw 
studieprofiel af tegenover dit van de 
gekozen richting! 
 
Dit kan op:  
www.sint-michiel.be  

     



Datum opmaak: oktober 2016. 

LESSENTABEL 7 MV 

 

Vakbenaming 
Uren/week 

7 MV 

Godsdienst 2 

Engels 2 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke opvoeding 2 

Nederlands 2 

Plastische opvoeding 2 

Bedrijfsbeheer: extra aanbod (gratis) (2*) 

Commerciële vorming/visual merchandising 3 

Moderealisatie / retouche 12 

Stage 4** 

Totaal 33 (35) 

 

* Op vrijwillige basis, extra aanbod (gratis) 

 ** Anderhalve week blokstage en tweewekelijks één dag stage. 

 

 In dit zeer praktisch 7de jaar specialiseer je je in styling, visual merchandising, 
realisatie, retouches en presentatie van kledingstukken, interieurartikelen en 
accessoires. Je vakkennis wordt verder uitgediept en je krijgt de finesses van het 
beroep onder de knie. 

 Je bekwaamt je verder in het zowel zelfstandig als teamgericht werken. Veel 
aandacht gaat naar verkopen, kledingadviezen geven, communicatie en 
commercieel handelen, samenwerken met personeel. 

 De klemtoon ligt op praktijkgerichte lessen, opdrachten en stages die sterk 
aansluiten bij je toekomstig werkterrein. Zo vergroot je je beroepskennis, je 
praktische ervaring én je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. 

 Na dit specialisatiejaar kan je je eigen modezaak of retouchewinkel opstarten (o.a. 
door het getuigschrift bedrijfsbeheer). Je kan ook kiezen voor een job als 
modeverkoper, floormanager, visual merchandiser (etalagist) of doorgroeien tot 
shopmanager. 

Voor uitgebreide informatie kan je terecht op de website: www.viso-roeselare.be  


