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Mode ... 
made in Mechelen

De opleiding Mode start met een 7de 
specialisatiejaar BSO ‘Modespecia-
lisatie en trendstudie’. In dat specia-
lisatiejaar verwerf je de competenties 
van een modellenmaker. Een model-
lenmaker beschikt over veel creatief 
oplossingsgericht talent, vaktech-
nisch inzicht en vaardigheden om met 
patroondelen een ontwerp behoorlijk te 
kunnen vertalen naar een prototype.

Tijdens deze opleiding ontwikkel je je-
zelf op vele vlakken zodat je straks een 
sterke basis hebt om te starten in de 
modesector.
• Je bouwt een degelijke kennis van 

patronen op, op papier én digitaal.
• Je leert de geheimen van styling. 
• Je ontwerpt accessoires. 
• Je verwerkt verschillende stoffen 

en materialen op een creatieve  
manier.

• Je leert commercieel ondernemen 
en verwerft de basisvaardigheden 
voor het organiseren van een eigen 
zaak.



Het zevende jaar is een prima voorbe-
reiding op het Se-n-Se-jaar ‘Creatie en 
patroonontwerpen’. We leiden je op 
tot creatieve patroonontwikkelaar en 
stylist: 

• We verbreden en verdiepen je 
competentie in het ontwikkelen van 
patronen (manueel en met CAD).

• Je leert modetrends op de voet te 
volgen en ze (technisch en creatief) 
te vertalen naar een eigen collec-
tie.

• Je presenteert je eigen unieke 
ideeën en concepten op een over-
tuigende manier. 

• Je communiceert via moodboards, 
schetst, mouleert en experimen-
teert. 

In onze opleiding MODE staat het  
totaalconcept centraal. Je onderzoekt, 
ontwerpt en realiseert kledingstukken, 

maar ook allerlei bijhorende accessoi-
res. Doorheen de opleiding neem je 
deel aan unieke theater- en modepro-
jecten zoals de musical Zoo of Life of 
een show van Thom Browne. 
Je kan deelnemen aan een internati-
onale stage met Erasmus+ in Italië of 
een binnenlandse stage bij gerenom-
meerde bedrijven. We gaan op een 
driedaagse studiereis naar Parijs waar 
je backstage meewerkt als ‘dresser’ bij 
de show van Dries Van Noten. En als 
kers op de taart sluit je de opleiding af 
met een eigen slotmodeshow.

Wie afstudeert in de afdeling Mode 
heeft ook heel wat troeven om verdere 
modestudies aan te vatten.

Welkom in Ursulinen Mechelen!

Mieke Acke
Pedagogisch directeur Mode

Een unieke, creatieve 
en trendy opleiding!
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Mode in UM: 
voor wie?

VOOR BEGINNERS DIE: 
• modebewust zijn en graag willen doordringen tot de fascinerende wereld van 

mode en styling;
• basispatronen creatief willen gebruiken;
• eigenhandig kleding willen ontwerpen en realiseren.

Differentiatie en persoonlijke begeleiding in de lessen waarborgt voor de 
beginners een geleidelijke ontdekking van de geheimen van het modevak.

VOOR GEVORDERDEN DIE: 
• hun passie voor mode willen uitbreiden;
• de geheimen van het kledingvak willen beheersen met nieuwe technieken en 

grondstoffen;
• hun eigen creatieve ideeën willen uitwerken en realiseren;
• met vorm, kleur, licht, materiaal en producten een stijlvol en eigentijds geheel 

willen creëren en presenteren;
• verlangen naar een stevig inzicht in patronen;
• kledingstukken en accessoires willen vervaardigen, aanpassen, retoucheren: 

van zeer modieus tot extravagant;
• van een uitdaging houden.



TOELATINGSVOORWAARDEN
1ste jaar: specialisatiejaar BSO: Modespecialisatie en trendstudie
Alle studenten die: 
• het diploma secundair onderwijs (ASO-BSO-KSO-TSO) of het studiegetuig-

schrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO behaald hebben.  
Studenten die niet uit het studiegebied Mode komen moeten sterk 

 geïnteresseerd zijn in Mode en toelating krijgen van de klassenraad.

2de jaar: Se-n-Se: Creatie en patroonontwerpen 
• Alle studenten uit het studiegebied Mode die in het bezit zijn van het diploma 

secundair onderwijs. 
• Studenten uit een ander studiegebied dan Mode: na toelating door de klassen-

raad.
Voor de Se-n-Se-opleiding is een goede basis van patronenkennis nodig. Die basis 
wordt gelegd in het 1ste jaar.

STUDIEBEWIJZEN
1ste jaar: specialisatiejaar BSO: Modespecialisatie en trendstudie
Wie slaagt in dit jaar behaalt: 
• het diploma secundair onderwijs; 
• het studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad, voor wie niet in 

aanmerking komt voor het diploma secundair onderwijs.

2de jaar: Se-n-Se: Creatie en patroonontwerpen
Wie slaagt in dit jaar behaalt: 
• het certificaat van de Se-n-Se-opleiding Creatie en patroonontwerpen.
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Jouw toekomst
na de opleiding?

CELINE DE BACKER | 2014

“Al heel mijn leven is mode een 
passie. Wat begon als een interes-
se groeide later uit tot iets waar ik 
100% van mijn tijd aan besteedde. 
Na een algemene vorming in het 
secundair onderwijs besloot ik om 
de modeopleiding bij Ursulinen 
Mechelen te volgen. Ik leerde er 
heel veel: van het ontwerpen van 
patronen tot het realiseren van 
kleding. Ik maakte kennis met het 
creatieve aspect van mode, o.a. 
via een stage bij het Ballet van 
Vlaanderen en Katrien Van Hecke. 
Ik deed ervaring op als kleedster 
backstage bij Dries Van Noten 
en A.F. Vandevorst. Na twee jaar 
Mode in Mechelen, schreef ik mezelf 
in voor de ingangexamens van het 
KASK. Ik zit nu in mijn master Mode. 
Dit heb ik grotendeels te danken 
aan de basis die ik meekreeg in 
Ursulinen Mechelen!”

Als afgestudeerde bezit je een degelijke 
vakkennis. De nodige nuttige ervaring en 
het volgen van de specifieke lerarenop-
leiding geeft je een startbekwaamheid 
als praktijkleraar in het onderwijs.

Je kan je nog verder specialiseren in 
bepaalde aspecten van je opleiding 
zoals ontwerpen, patronen tekenen met 
diverse computersystemen, accessoires, 
lingerie, styling ...

Een professionele bachelor zoals een 
bachelor in de Modetechnologie, 
bachelor in het Secundair onderwijs, 
bachelor en master in de Beeldende 
kunsten, mode of theaterkostuum be-
horen ook tot de mogelijkheden.



OLIVIA DAEMS | 2017

“Omdat mijn vorige school geen 7de 
jaar had in de richting Mode en ik 
toch een diploma wilde, raadde mijn 
leraar aan om me te informeren in 
Ursulinen Mechelen. In de tweejarige 
opleiding Mode in Ursulinen Meche-
len heb ik echt super veel bijgeleerd. 
Ik deed enorm veel ervaring op en 
ik kreeg unieke kansen: backstage 
helpen bij de shows van Dries Van 
Noten, stage lopen bij Awardt. En 
als kers op de taart: onze eigen mo-
deshow! Na een workshop lingerie, 
kriebelde het bij mij om me daarin te 
verdiepen!”

ELINE AKBAS | 2017

“Na mijn opleiding Economie- 
Moderne talen in Ursulinen Mechelen 
besloot ik om in mijn verdere studies 
voor mijn passie te gaan als  
modeontwerpster. Ik wilde heel  
graag starten in de Modeacademie 
van Antwerpen maar ik wilde eerst 
een vooropleiding volgen om  
ervaring op te doen. In het eerste  
jaar heb ik technisch enorm veel  
bijgeleerd. In het tweede jaar mocht  
ik mijn eigen collectie maken, een 
internationale stage doen en  
deelnemen aan een wedstrijd voor  
Worldskills Belgium. De tweejarige  
opleiding in UM heeft me zowel  
artistiek als persoonlijk veel sterker 
gemaakt. Ik ben gegroeid als  
persoon en ontwerper. Ursulinen  
Mechelen geeft je enorm veel  
bagage om te starten in de mode- 
sector: je leert de basis, je maakt  
kennis met materialen en je doet  
heel wat ervaringen op dankzij  
stages, projecten, wedstrijden ...”

MICHAEL TAEYMANS | 2015

“Ik had al veel goeds gehoord over 
deze opleiding. Ik heb veel bijgeleerd, 
voornamelijk op het vlak van pa-
troontekenen en technieken uitwer-
ken. Een absolute meerwaarde is 
de buitenlandse stage. Ik studeer 
nu Modetechnologie, een opleiding 
waarvoor je in Ursulinen Mechelen 
al zeker een grote voorsprong hebt 
opgebouwd.”
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Na de opleiding kan 
je aan de slag  
als ... technisch medewerker van een stylist of 

een modeontwerper:
• omzetten van een tekening tot een pa-

troon, manueel of met de pc
• mode uitvoeren en aanpassen aan de 

visie van de ontwerper
• technische fiches maken

medewerker in een modebedrijf: 
• patronenmaker/patronenmaakster
• modellenmaker/modellenmaakster
• productieverantwoordelijke

CARO VAN GOETHEM | 2017
WERKT BIJ OPERA BALLET VLAAN-
DEREN

“Ik koos voor UM omdat ik me verder 
wilde ontwikkelen in mode. Deze mo-
deopleiding speelt echt in op je talent. 
Door de begeleiding en ervaring van de 
leraren daag je jezelf elke keer opnieuw 
uit en ontwerp je dingen die je misschien 
nooit had verwacht te kunnen. Meedoen 
aan de show van Dries Van Noten was 
fantastisch! Bij de Vlaamse Opera deed 
ik mijn stage, waar ik nadien ook meteen 
aan de slag kon. De opleiding in UM 
biedt veel kansen naar de arbeidsmarkt 
toe!”

ELKE VAN BRUSSEL | 2017
WERKT BIJ ANN DEMEULEMEESTER

“De opleiding van UM was voor mij zeer 
positief! Ik heb enorm veel bijgeleerd. 
De stages, ervaringen als dresser, eigen 
slotmodeshow ... zijn de absolute meer-
waardes. Ik werk nu voor Ann Demeule-
meester waar ik aan de hand van fiches 



de kledij controleer. Door de sterke basis die ik hier meekreeg wist ik hoe een 
kledingstuk in elkaar steekt en ken ik ook alle woordenschat van het vak. De 
opleiding is heel open-minded, je kan er al je creativiteit in kwijt!”

medewerker in een modezaak of eigen zaak:
• retoucheren
• realiseren van modellen voor klanten met maatproblemen en/of exclusieve 

wensen

SÉRAPHINE BOYELEBA BALEHEN | 2016
EIGEN KLEDINGLIJN ‘QUEENSERA’

“Ik heb hier zoveel verschillende zaken geleerd, zoals bv. de nieuwe trends en 
hoe je deze in een eigen collectie kan integreren en personaliseren. Ik heb veel 
nieuwe vaardigheden en technieken geleerd. Ik heb nu een eigen kledinglijn met 
Afrikaanse touch.”

 _queensera

creatief medewerker in de kostuumafdeling van theatergroepen, styling- 
studio’s of productiehuizen:
• retoucheren
• maken van accessoires
• maatwerk: patronen en creatieve modellen uitvoeren

flexibele medewerker in sectoren verwant aan de modesector:
• weefselmanipulatie
• binnenhuisdecoratie
• modist
• leder- en bontbewerking
Heel wat functies kan je op zelfstandige basis opnemen.

ELLA LEYS | 2015
WERKT BIJ BIORACER

“Er waren voor mij twee grote voordelen aan 
de modeopleiding van UM: als dresser mee 
mogen naar modeshow in Parijs en de stage 
in Italië, die mij zelfstandigheid en taalvaar-
digheid hebben bijgebracht. De algemene 
ervaring, de technische kennis, de vrijheid zijn 
ook grote meerwaardes. Ik studeer nu aan 
de SASK in Sint-Niklaas. Ik werk ook voor 
Bioracer, een Belgisch bedrijf dat innovatieve 
fietskledij ontwerpt en ontwikkelt. Je moet 
met andere stoffen werken en noties hebben 
van aërodynamica. Ze respecteren er mijn 
mening omdat ik de ‘stiel’ echt wel ken.”
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Lessentabel

1ste jaar 
MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE

Algemene vorming 10

Godsdienst 2

PAV (Project Algemene Vakken) 4

Engels 2

Bewegingsrecreatie 2

Specifieke vorming 22

Mode
• Lijn- en modelstudie
• Modellen maken en aanpassen
• Detailstudie

12

Accessoires 2

Commerciële en creatieve communicatie
• Trendstudie
• Styling
• Visual merchandising
• Modetekenen
• Ondernemen

8

Stage 4



2de jaar 
CREATIE EN PATROONONTWERPEN

Algemene vorming 4

Nederlands 2

Kostuumgeschiedenis 1

Engels 1

Specifieke vorming 28

Creatie
• Trendstudie
• Ontwerpen
• Schetsen
• Experimenteren
• Grafisch programma
• Styling
• Presentatie

6

Materiaalkennis 1

Accessoires 3

Modelontwikkeling
• Patroonstudie
• CAD-Gerber
• Graderen
• Realisatie

18

Stage 4
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Inhoud 1ste jaar
Modespecialisatie en 
trendstudie

MODE
• Inzichten, vaardigheden en technie-

ken aanleren die bepalend zijn voor 
het maken van kleding.

• Patroonstudie en detailweergave.
• Modeltoiles vervaardigen om  

modelweergave en pasvorm te 
controleren.

• Kledingstukken realiseren op basis 
van een tekening en technische 
beschrijving.

• Werkorganisatie: opstellen van o.a. 
snijplannen, volgorde van afwer-
king, controleschema’s, werkpost- 
inrichting ...

• De mogelijkheden van een 
CAD-systeem leren gebruiken om 
patronen te tekenen en bewerken.

ACCESSOIRES
Ontwerpen en uitvoeren van tassen, 
lederen en stoffen ceintuurs, hoofd- 
deksels zoals een fascinator, tulband, 
pet ... maar ook juwelen en sjaals.  
Creatieve opdrachten maken integraal 
deel uit van dit vak.

• Initiatie maroquinerie voor het  
vervaardigen van lederwaren.

• Trends in het modebeeld van het 
seizoen herkennen.

• Studie van kleding en accessoires 
in het historisch, hedendaags en 
toekomstig modebeeld.



COMMERCIËLE EN CREATIEVE COMMMUNICATIE

Trendstudie, styling en modetekenen
Als modestylist ben je iemand die observeert, analyseert en creëert. 
Je bent gespecialiseerd in het visualiseren van trends en modeconcepten. 
Een goede stylist kan iemand laten stralen. 

• Je ontwikkelt creatieve denktechnieken.
• Je tekent als communicatiemiddel om ideeën te verduidelijken.
• Je ontwikkelt gevoel voor trends, kleur en styling.
• Je schetst creaties of figuren.
• Je gaat creatief om met stoffen en andere materialen.
• Er is genoeg ruimte voor experiment.

Ondernemend project
• Je bedenkt, plant en organiseert samen met medestudenten een  

ondernemend project.

Visual merchandising
• Je leert een eigen huisstijl ontwikkelen en uitvoeren.
• Je leert producenten visueel aantrekkelijk te maken.
• Je leert visueel, mondeling, schriftelijk  

en digitaal communiceren.

PRODUKT FRÅN URSULINEN
SÄCK

“You’ve got the style - share your style”
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Inhoud 2de jaar
Creatie en patroon- 
ontwerpen

CREATIE
• Je gebruikt inspiratiebronnen.
• Je bestudeert modetrends.
• Je ontwerpt, schetst, mouleert en 
 experimenteert.
• Je communiceert via moodboards.
• Je geeft je concept in een beeld weer via 
 schetsen, schildertechnieken of met een 
 grafisch programma.
• Je ontwerpt een collectie en presenteert ze op 

een eigentijdse manier.
• Je stelt een portfolio samen. 
• Je stylet specifieke doelgroepen.

MATERIAALKENNIS
Een grondige praktische kennis van textielmateria-
len is nodig om bij een opdracht een gefundeerde 
keuze te maken uit klassieke en nieuwe materialen. 
Materiaalkennis omvat vezelkennis en bindingen 
van weefsels. We maken je wegwijs doorheen 
fournituren en materialen en verwerkingsmetho-
den van stoffen.

ACCESSOIRES
• Je ontwerpt en realiseert accessoires, die 
 geïnspireerd zijn door de ontwerpen uit de 

lessen Creatie.
• Je leert het ambacht van ‘hoeden maken’ met 

houten mallen. Verder proef je van een basis 
lingerie, tassen vervaardigen in stof en leder 
en zelfs koffers maken.

Op basis van je ontwerp voor je collectie kies je 
zelf accessoires die je wil uitwerken. Handschoe-
nen, een clutch, een extravagante hoed, een 
reistas, een reticule, een sjaal ...



MODELONTWIKKELING
• Omzetten van je creatieve ideeën naar echte kledingstukken via een patroon.
• Inzicht in patronen.
• Patronen tekenen, manueel en met een CAD-programma.
• Opzoeken van afwerkingstechnieken, stofkeuze en stofonderzoek.
• Een creatie ontwikkelen tot een productierijp geheel: van ontwerptekening 
 tot prototype met compleet fabricagedossier.



De stage is een belangrijk pluspunt in je oplei-
ding. Daar ervaar je hoe het er in de praktijk 
echt aan toe gaat. 

Je loopt stage bij gerenommeerde mode- 
bedrijven, ateliers, theater- en kostuum- 
wereld ... zoals bijvoorbeeld Opera Ballet 
Vlaanderen, Ann Demeulemeester, Lingerie 
Judith, Awardt, Guy-David, Kostuum en  
Karamel, Trois quarts, Van Moer, Ophelia ...

Sinds enkele jaren loopt het project  
Erasmus+ ‘La bella figura’. Enkele studenten 
lopen dan stage in Italië bij enkele grote ate-
liers die o.a. voor Versace of Armani werken.
Dit geeft een grote meerwaarde aan de 
opleiding: 
• vaktechnische practica
• intensieve taaltraining
• kennismaken met Europese culturen
• verruiming van eigen kennis en knowhow
• een belangrijke troef in een CV
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Stage en projecten



In samenwerking met ontwerpers wer-
ken we achter de schermen op mo-
deshows in binnen- en buitenland. Zo 
gaan we op driedaagse studiereis naar 
Parijs waar je backstage meewerkt als 
‘dresser’ bij de show van Dries Van 
Noten.

Voor de show van de Amerikaanse 
topontwerper Thom Brown maakten 
onze leerlingen een prachtig decor! 
Een brug, bomen, rotsen, vogels, eek-
hoorns, konijnen en andere dieren wer-
den door onze leerlingen bekleed met 
stof die Browne zelf had uitgezocht.

We ontwerpen vaak toneelkostuums 
voor erkende toneelgezelschappen of 
nemen deel aan creatieve en unieke 
modeprojecten. 

Onze studenten mochten meewerken 
aan ‘Zoo of Life’, een groot musical-

spektakel waarmee de ZOO haar 175ste 
verjaardag viert. We creëerden een 
50-tal kostuumonderdelen voor een 
monumentale bloemeninstallatie.

We werken samen met andere op-
leidingen. Zo organiseerden we een 
groots modeproject met de leerlingen 
van Fotografie, Esthetische verzorging 
en Haarzorg van COLOMAplus  
dat resulteerde in een grote foto- 
tentoonstelling in het Cultuurcentrum 
van Mechelen. 

Doorheen het schooljaar bezoeken we 
ook tentoonstellingen, modecentra, 
bedrijven en vakbeurzen. 

Als afsluiting van het schooljaar 
presenteren de studenten hun eigen 
collectie, creaties en accessoires in een 
wervelende modeshow.
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Een unieke opleiding! 
Dit maakt het 
verschil ...

• De opleiding Mode is gevestigd in de campus Newton.  
Deze campus ligt in het hartje van de bruisende stad Mechelen en  
is makkelijk bereikbaar. 

• We bieden een unieke tweejarige opleiding aan! Je stroomt van 7 BSO door 
naar onze Se-n-Se. We bereiden je hierop goed voor in ons eerste jaar Mode. 

• Onze opleiding levert kwaliteit af! Dat bewijzen onze oud-leerlingen die zich 
na onze opleiding inschreven in de Modeacademie of werken bij Ann Demeule-
meester of een eigen kledinglijn oprichtten ...

• We vinden creativiteit belangrijk en laten je out-of-the-box denken, doen en 
ontwerpen! 

• We omarmen diversiteit in al haar betekenissen.

• We werken projectmatig en vakoverschrijdend. 

• We nemen graag deel aan (internationale) wedstrijden zoals Worldskills.

• Je krijgt de unieke kans om een fantastische ervaring  
op te doen als ‘dresser’ tijdens de show van  
Dries Van Noten in Parijs.



Bron: IVOC ‘ATIEF N°02 - 2016
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Praktische informatie

LOCATIE
SPECIFIEKE VORMING
Campus Newton
Wollemarkt 3 | 2800 Mechelen

ALGEMENE VORMING
Campus UM
Hoogstraat 35 | 2800 Mechelen

Beide campussen zijn makkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. 
Het NMBS-station Mechelen ligt op 
ongeveer 12 minuten wandelafstand. 
Er zijn vlotte busverbindingen van het 
station naar de binnenstad.

Onze campus Newton ligt in het hart 
van de stad Mechelen, in de schaduw 
van de Sint-Romboutskathedraal. 

We leren in een inspirerende en open 
omgeving. Het Mechelse  
cultuurleven is vlakbij.

Tijdens de lessen wordt er intensief 
en professioneel gewerkt in een 
open sfeer. Door de dynamische  
omgeving en inrichting word je  
voortdurend geïnspireerd.

Persoonlijke aandacht vinden we erg 
belangrijk in Ursulinen Mechelen! De 
klassen bestaan daarom uit maximaal 
15 studenten zodat bij elke les en 
praktijkopdracht voldoende aandacht 
kan gegeven worden aan elke student.

We kunnen je informatie geven over 
studentenkamers in de regio.



ORGANISATIE VAN HET SCHOOLJAAR
• De lessen starten om 08.25 uur en eindigen om 16.25 uur.
• Eén halve vrije dag per week.
• Er is een middagpauze van 1 uur.

KOSTENNOTA
Bij de inschrijving vragen we een voorschot van € 90 voor de aankoop van mate-
riaal. Elk semester krijg je een onkostennota voor gebruik van vast en persoonlijk 
materiaal.

SCHOOLTOELAGE
Studenten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op een 
schooltoelage. Info op het gratis nummer 1700 of via het leerlingensecretariaat 
van de school. Zie ook www.studietoelagen.be.
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Infodagen en 
inschrijvingen

INFO EN START INSCHRIJVINGEN
• zaterdag 6 juni 2020 van 10.00 tot 12.00 uur

Deze info en inschrijvingen gaan door op Campus Newton:
Wollemarkt 3 | 2800 Mechelen.

INSCHRIJVINGEN ZOMERVAKANTIE
• donderdag 2 juli 2020 tot en met dinsdag 7 juli 2020 van 10.00 tot 12.30 uur 

en van 14.00 tot 17.00 uur (enkel op werkdagen)
• woensdag 19 augustus 2020 en donderdag 20 augustus 2020 van 10.00 tot 

12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
• Nadien enkel na telefonische afspraak.

De inschrijvingen in de zomervakantie gaan door op Campus UM:
Hoogstraat 35 | 2800 Mechelen.
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