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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal ” 

Sectoraal Partnerschap Kleding en confectie 
 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding Operator retouche kleding- en 
confectieartikelen duaal op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze 
opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 

Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende erkenning. 

Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding 
mogelijk. 

 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt minder frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of sporadisch door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 
In welke mate wordt de 
activiteit bij het LEERBEDRIJF 
uitgevoerd 

  

o Bestuderen van de lichaamsbouw en -houding van de klant 1 2 3 
 

o Vaststellen van de retouches aan de kleding- en confectieartikelen 1 2 3 
 

o Informeren van de klant over de voorwaarden 1 2 3 
 

o Doorpassen van het artikel indien nodig  1 2 3 
 

o Merken van de retouches  1 2 3 
 

o Kiezen van de materialen, producten en accessoires voor het retoucheren van 
het artikel  

1 2 3 
 

o Losmaken van het te retoucheren artikel 1 2 3 
 

o Aanbrengen van extra materialen op het kledingstuk om het te verstevigen of 
te beschermen, indien nodig (elastiek, elleboogbeschermers, kleefvoering ...) 

1 2 3 
 

o Startklaar maken van de machine of machines 1 2 3 
 

o Uitvoeren van de retouches volgens afspraak 1 2 3 
 

o Controleren van de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie 
en meubelstoffering 

1 2 3 
 

o Strijkt en verpakt het artikel 1 2 3 
 

o Volgt de voorraad op 1 2 3 
 

o Registreren van de verkoop en ontvangen van geld 1 2 3 
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VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


