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1. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

HET LEERPLAN 
STATUUT 
Een school wordt door de overheid gesubsidieerd. In ruil daarvoor bewijst ze dat een behoorlijk studiepeil wordt 

nagestreefd en bereikt wordt bij de leerlingen.  Het leerplan is een middel voor de overheid om na te gaan of de 

school aan deze kwaliteitseisen voldoet. Daarom dient  de school goedgekeurde leerplannen te gebruiken. 

Het leerplan fungeert m.a.w. als een juridisch-inhoudelijk contract tussen de overheid en de school of de 

inrichtende macht. Het is het officiële en bindende basisdocument waarvan de leraar uitgaat bij het vormgeven 

van zijn onderwijspraktijk. 

GOEDKEURING 
Het leerplan moet voldoen aan inhoudelijke en vormelijke criteria zoals opgenomen in het Besluit van de 

Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningmodaliteiten van de leerplannen voor 

het secundair onderwijs. 

 

GLOBAAL CONCEPT VAN HET LEERPLAN 
Dit leerplan is bestemd voor studierichting Moderealisatie en -presentatie, tweede graad bso, uit het 

studiegebied Mode.   

Het leerplan bestaat uit volgende delen: 

SPECIFIEK GEDEELTE 

TV Mode/ AV Plastische opvoeding 

TV Mode 

PV Praktijk Mode  

 

HET WEKELIJKS LESSENROOSTER 
Tegenover elk structuuronderdeel staat per school een wekelijks lessenrooster.  

Het wekelijks lessenrooster omvat, naast de vakken van de basisvorming, het specifiek gedeelte en eventueel 

een complementair gedeelte (complementair aanbod dat de school of zelfs de leerling kiest).  

 

VISIE OP DE STUDIERICHTING MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE  
Naast de visie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op onderwijs vindt de leraar hier de visie op de 

studierichting Moderealisatie en -presentatie. 

 
ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
In deze rubriek wordt dieper ingegaan op de beginsituatie en het motiveren van leerlingen en op aspecten die 

differentiatie en integratie kunnen ondersteunen. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
Hierin staat een opsomming van de benodigde accommodatie en leermiddelen. 

 

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 

PER VAK  
In de algemene doelstellingen staat vermeld welke competenties voor de studierichting Moderealisatie en -

presentatie gelden.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan de attitudes. 

De specifieke doelstellingen zijn zo operationeel mogelijk geformuleerd. 

De didactische en pedagogische wenken zijn per vak gespecificeerd. De leraar vindt er hulpmiddelen om de 

doelstellingen te bereiken. Het zijn zowel didactische werkvormen, didactisch materiaal, audiovisuele middelen, 

…  De wenken zijn een hulp voor de leraar, maar verplichten hem/haar helemaal niet om ze te volgen.  

De basisdoelstellingen moeten door zoveel mogelijk leerlingen bereikt worden.  Zij vormen de criteria die de 

klassenraad ondermeer zal hanteren bij de eindbeoordeling van elke leerling.  Dit betekent dat bij een juiste 

oriëntering van de leerling het onderwijs garant staat voor het bereiken van het vooropgestelde eindresultaat 

zoals geformuleerd in de basisdoelstelling.  De basisdoelstellingen vormen met andere woorden het 

minimumprogramma. 

De uitbreidingsdoelstellingen zijn verrijkings-, extra-, verdiepings- of maximumdoelstellingen.  Zij leiden tot 

gedifferentieerd werken.  Niet alle leerlingen kunnen deze doelstellingen bereiken.  Deze doelstellingen zijn dan 

ook niet verplicht aan alle leerlingen aan te bieden en bepalen niet of een leerling al of niet geslaagd is.  Zij 

kunnen wel een aanwijzing zijn voor de verdere oriëntering van de leerling. 

 

DE LEERINHOUDEN 
De leerinhouden worden opgesteld door de leerplancommissie.  Er wordt op gelet dat er een evenwicht is tussen 

‘verplichting’ en ‘eigen inbreng’ van de leraar.  De leerplannen van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen stellen de 

doelen centraal. 

 

VAN LEERPLAN NAAR JAARPLAN 
WAT IS EEN JAARPLAN? 
De leerplannen van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw doseren de leerplandoelstellingen per graad. Dit 

betekent dat de vakwerkgroepen heel duidelijke afspraken moeten maken over doelstellingen die dienen 

gerealiseerd te worden in het eerste jaar van de graad en in het tweede jaar van de graad.  Deze doelstellingen 

worden dan opgenomen in een jaarplan. 

ZELFCONTROLE 
Het jaarplan helpt de leraar bij zelfcontrole en reflectie op de realisatie van het leerplan. Dit gebeurt liefst in 

verticale en horizontale afstemming met eventuele vakcollega's. Een leraar kan steeds  nagaan welke 

doelstellingen reeds gerealiseerd werden en welke niet en welke de reden hiervoor is.  Op het ogenblik dat de 

reden hiervoor duidelijk is kan de leraar en/of de vakwerkgroep bijsturen. 

COMMUNICATIE-INSTRUMENT 
Een jaarplan dat verwijst naar leerplandoelstellingen is een efficiënt communicatie-instrument. Het maakt 

immers communicatie mogelijk met gesprekspartners die het leerboek niet of niet goed kennen: collega's van 

andere leerjaren, directie en pedagogische begeleiding. Het helpt daarenboven interim-leraren om, bij 

onvoorziene omstandigheden, het leerplan toch te realiseren. 
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COÖRDINATIE 
Het rendement van het jaarplan wordt groter indien het gebruikt wordt in vakvergaderingen met collega's in 

hetzelfde jaar en indien het stimuleert tot coördinatie met de collega's van de andere vakken. Voor collega's en 

directie kan het een stimulans zijn voor horizontale en verticale coördinatie. Hoe overzichtelijker het jaarplan is, 

des te meer biedt het kansen om overlappingen en hiaten te vermijden, vakoverschrijdende initiatieven in te 

bouwen en afspraken te maken i.v.m. materiaal en infrastructuur. 

WERKINSTRUMENT 
Aan het jaarplan mag uitdrukkelijk gewerkt worden, geschrapt en toegevoegd. Daaruit kan trouwens blijken dat 

het geen administratief document is, maar dat het werkelijk gebruikt wordt als een werkinstrument. Eventueel 

kan op het jaarplan een kolom voorzien worden voor opmerkingen en bijsturing. 

 
EVALUATIE  
In deze rubriek vindt de leraar een concept over de wijze waarop hij/zij de beoordeling van de leerling kan 

verantwoorden. 

 

BESLUIT 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw opteert waar mogelijk voor: 

- open leerplannen, met veel ruimte voor de eigen inbreng van het lerarenteam;  
- een hechte horizontale en verticale samenhang. 
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2. LESSENTABEL 
     

Specifiek gedeelte     

TV Mode/ AV Plastische opvoeding Modetekenen 1u   

TV Mode     

 Modestudie 4u   

 Technologie 1u   

 Toegepaste informatica 1u   

 Presentatietechnieken 1u   

 Verkoopkunde 1u   

PV Praktijk Mode     

 Moderealisatie 10u   

 Afwerkingstechnieken 5u   

 

Steeds worden voor de vakken van de basisvorming de laatst goedgekeurde leerplannen van OVSG gebruikt in 

combinatie met dit leerplan. 

In verband met het gebruik van leerplannen voor vakken in het complementair gedeelte is het belangrijk de 

omzendbrief dienaangaande te raadplegen. 
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3. VISIE OP ONDERWIJS 
 

HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET PROVINCIAAL LEERPLICHTONDERWIJS 
Het pedagogisch project van het provinciaal onderwijs is een basisdocument waarin de fundamentele 

uitgangspunten van het provinciaal onderwijs zijn opgenomen. 

Het provinciaal onderwijs neemt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en het Onderwijsmanifest van Obessu als minimaal basisreferentiekader 

voor de organisatie en inrichting van haar onderwijs. Dit betekent dat het provinciaal onderwijs zich engageert 

tot het uitvoeren van volgende concrete doelstellingen:  

1. De provinciale scholen zijn open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van 
een pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en 
geaardheden, positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een actief 
toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt. 

2. De provinciale scholen zijn gericht op de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van 
alle leerlingen én op de voorbereiding op levenslang en levensbreed leren en op een actief 
beroepsleven. Een actief gelijke kansenbeleid en actief burgerschap vormen hierbij de sleutelbegrippen. 

3. De provinciale scholen zijn gericht op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en op 
het beleven en toepassen van mensenrechten in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en inzonderheid het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Provinciale scholen nemen 
passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op school 
verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en dat het schoolreglement in 
overeenstemming is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

4. De provinciale scholen erkennen kinderen en jongeren, ongeacht de capaciteiten waarover ze 
beschikken, als actuele medeburgers en garanderen hen structureel de mogelijkheid om mee 
verantwoordelijkheid op te nemen en vorm te geven aan de kwaliteit van het leven op school. Leerlingen 
hebben het recht zich te verenigen in een leerlingenraad én krijgen structureel de mogelijkheid om deel 
uit te maken van de schoolraad en medezeggenschapscollege. Democratisch onderwijs is immers 
gebaseerd op dialoog, waarbij alle onderwijsactoren samen verantwoordelijkheid opnemen in de 
besluitvorming.  

Deze uitgangspunten worden geconcretiseerd in het reglement voor de personeelsleden en het 

schoolreglement voor de leerlingen. 

Het pedagogisch project vormt de toetssteen voor de evaluatie van de schoolwerking, geconcretiseerd in het 

schoolwerkplan. Een en ander wordt uitgebouwd vanuit een participatieve gedachte, waardoor schoolleiders, 

leraren, leerlingen en ouders maximaal betrokken worden. 

Het provinciaal onderwijs streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Onderwijs moet leerlingen de 

kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, 

solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling kernbegrippen vormen. De Europese dimensie in het 

onderwijs moet de mogelijkheid scheppen tot mobiliteit en uitwisseling. 
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4. VISIE OP DE STUDIERICHTING MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE 
 
VISIE 
Naast vorming en opleiding beoogt het modeonderwijs ook opvoeding: het begeleiden van de leerling bij de 

ontwikkeling tot een evenwichtige persoonlijkheid, gericht op de soepele integratie in de maatschappij en in 

het latere beroepsleven.  

De studierichting Moderealisatie en -verkoop in de derde graad heeft als doel de leerlingen voor te bereiden 
op de arbeidsmarkt, vooral toegespitst op de verkoop, het presenteren en de realisatie van modeartikelen. 
In de tweede graad focussen de vakken Mode zich vooral op de technische vaardigheden.  
 

Vanaf de tweede graad maken leerlingen zich diverse technieken eigen vanuit een modisch beeld. Deze 

technieken worden meerdere keren ingeoefend bij het uitvoeren van diverse werkstukken doorheen de 

tweede graad. De leerlingen leren verschillende basisprincipes die de grondslag leggen voor de start van de 

derde graad.  

De vakken Modestudie en -realisatie en Afwerkingstechnieken werken samen om de leerplandoelstellingen 

vlot te bereiken. Aan de hand van verschillende werkstukken en technieken wordt getracht de zelfstandigheid 

van de leerlingen te bevorderen om op het einde van de tweede graad ze zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld door werkinstructieformulieren, al dan niet digitaal, aan te reiken, groepswerk, 

zelfevaluatie,… 

Bij het verwerven van deze technieken en vaardigheden worden de leerlingen voortdurend bijgestuurd. Er 

wordt ook steeds gedifferentieerd: leerlingen zijn niet allemaal gelijk maar krijgen wel allemaal dezelfde 

kansen. 

 

DOELGROEP 
Dit leerplan is bestemd voor studierichting Moderealisatie en -presentatie, tweede graad bso, uit het 

studiegebied Mode.   

Leerlingen met een grote passie en interesse voor het vak mode vormen de doelgroep. De leerlingen stromen 

vanuit de eerste graad, al dan niet met een voorbereiding Mode. 

De achtergrond van de leerlingen is zeer uiteenlopend omdat de leerlingen uit diverse socio-culturele milieus 

kunnen komen. De groepen zijn zeer heterogeen samengesteld zowel voor wat het studiepeil en de motivatie, 

als voor wat de leeftijd betreft.  
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5. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
 

Leerlingen: 

- vertonen interesse voor mode en lifestyle in het algemeen en volgen de modetrends; 

- willen leren werken met nieuwe technieken en die toepassen in eigen realisaties; 

- gebruiken een juiste terminologie en een correcte taal om de communicatie te bevorderen. 

 

Attitudes: 

- systematisch, doelgericht, onder leiding en zelfstandig kunnen werken; 

- gericht zijn op het in acht nemen van de veiligheidsreglementering; 

- blijk geven van persoonlijkheid en eigen smaak t.o.v. het marktaanbod van kleding; 

- sociaal ingesteld zijn; 

- gericht zijn op kwaliteit; 

- zin voor orde en nauwkeurigheid tonen; 

- creatief zijn; 

- verantwoordelijkheidszin verwerven; 

- zelfstandig een eenvoudig werkstuk kunnen realiseren uitgaande van een bestaande vorm. 
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6. ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
 
MOTIVEREN VAN LEERLINGEN 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw gaat uit van een leerlinggerichte visie op onderwijs. Dit betekent dat er  

in het onderwijs zeer sterk rekening zal gehouden worden met de totale persoonlijkheid van de leerling en zijn 

beginsituatie. 

De jongeren motiveren is een prioriteit.  De leraar tracht daarom tot een open en constructieve communicatie 

met hen te komen.  Hij werkt aan een gezond klassenmanagement waarin hij streeft naar een evenwicht tussen 

respect en belangstelling voor elke leerling afzonderlijk en aandacht voor de klassengroep als geheel, o.a. bij het 

beleven en toepassen van leefregels. 

Hij creëert een positieve leeromgeving waarbij hij gebruik maakt van interactieve werkvormen en van 

taakgericht vaardigheidsonderwijs waarbij de klemtoon ligt op LEREN door DOEN en waarbij opdrachten gericht 

zijn op samenwerking zoals groepswerk, tutoring, contractwerk … 

De leraar stelt hoge maar realistische verwachtingen aan de leerlingen. Hij gaat uit van hun 

ontwikkelingsmogelijkheden en hun veerkracht.  Hij stelt alles in het werk om de zelfwaardering en het 

zelfvertrouwen van de leerling te bevorderen. Hij treedt op als coach en trainer. 

 

DIFFERENTIATIE EN INTEGRATIE 
De pedagogisch-didactische aanpak in het beroepssecundair onderwijs is gericht op de totale persoonlijkheid 

van de leerlingen en is sterk geïntegreerd. 

Vakken aangebracht op een geëigende en geëngageerde manier vanuit de actuele leefwereld van de leerlingen 

leunen aan bij hun concrete en praktische ervaring. Structuren en verbanden in school en maatschappij worden 

geduid en bespreekbaar gemaakt.  In zo’n actieve integratie ontstaat ruimte voor incidenteel leren, voor 

verrassende leersituaties, voor ingrijpende leermomenten.  
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7. MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR 

- vaklokalen met internetverbinding 
- voldoende vlot werkende computers met de nodige randapparatuur (printmogelijkheden) met 

internetaansluiting 
- werktafels en stoelen 
- een groot bord, beamer en projectiescherm  
- een lokaal met wasbak 
- mogelijkheid tot gebruik van een labo-lokaal voor technologieproeven 

 
BENODIGDHEDEN 

- naaimachines (1 per leerling)  
- hulpstukken van de naaimachines (persvoeten, machinenaalden…) 
- perstafel met strijkijzer 
- mouwplanken 
- strijkvormen 
- overlock (3-draads) 
- passpiegel 
- paspoppen (ware grootte en kleine paspoppen) 
- modetijdschriften  
- vakliteratuur 
- machinenaalden 
- naainaalden 
- stofschaar 
- papierschaar 
- puntig schaartje 
- tornmesje 
- spoeltjes 
- stikzijde 
- spelden 
- lintmeter 
- zoomlatje 
- kleermakerskrijt 
- naaidoos of opbergdoos/tas 
- baalkatoen 
- tussenvoering 
- techniekstoffen 
- zakvoering 
- naadband 
- handleidingen van gebruikte machines en apparaten 
- archief basispatronen 
- pasmodellen basiskledingstukken 
- schaalmeetlat 
- meetlat 
- tekendriehoek 
- vlakgom 
- fijnschrijvers 
- boogmallen 
- cirkelmallen 
- A4 ringkaft 
- plastiek mapjes 
- patroonpapier  
- schriftje 
- vulpotlood en extra vullingen 
- verschillende soorten potloden zoals HB, 2B, … 
- lijmstift 
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- paperclips 
- kleurpotloden 
- viltstiften 
- verschillende verfsoorten en inktsoorten 
- lijm 
- gom 
- breekmesjes  
- lichtbak 
- snijmachine 
- verschillende materialen 
- karton 
- tekenkaft 
- etaleerspelden 
- hamer 
- verschillende papiersoorten in verschillende formaten 
- snijmesje 
- snijmat 
- verschillende stofsoorten zoals vlas, katoen, wol, zijde, baalkatoen, satijn,… 
- microscoop 
- schematisch overzicht textielgrondstoffen  
- witte kaft 
- recente specifieke basissoftwarepakketten: vectoriëel grafische software, CAD-software 
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8. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 
 

TV Mode/AV Plastische opvoeding: Modetekenen 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een trend of thema visualiseren als inspiratie 

bron. 

Trends van de seizoenmode verzamelen, 

analyseren en groeperen. 

B 

B 

Inspiratiebron: 

- Collage 
- Trendplaat 
- Themaplaat 
- …. 

Aan de hand van modebladen, internet, … 

informatie vinden. 

Een modefiguur tekenen in vooraanzicht B Vooraanzicht  

Het inzicht van de lichaamsverhoudingen 

toepassen bij het tekenen van een modefiguur. 

B Proportie: 
- Totale lengte figuur 
- Schouderbreedte 
- Taillebreedte 
- Hoofd 
- ….. 

 

Een eigen creatie ontwerpen en schetsen vanuit  

een opgegeven thema. 

 

B Thematisch werken Werkstukken van de leerlingen. 

Modefiguren aankleden met eigen ontwerpen 

binnen een gegeven thema.  

B Aankleden van figuren: 

- Broeken 
- Blouses 
- Rokken 
- Jurken 
- …. 

 

 

Met behulp van standlijnen en evenwichtslijnen, 

de lijnen en vormen van het kledingstuk 

B Standlijnen/evenwichtslijnen: 
- Schouders 

Tekenen op foto of plaatsen op foto.  
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aanpassen aan de houding van de figurine 

 

- Taille 
- Heupen 
- …. 

Een model binnen een bepaalde sfeer plaatsen B Sfeer: 

- Sportief 
- Zakelijk 
- Hedendaags 
- …. 

 

Details kunnen analyseren en plaatsen in een 

model. 

B Details: 
- Fronsen 
- Plooien 
- Zakken 
- hemdblousekragen 
- Naden 
- …. 

Van een technische tekening een modetekening 

maken. 

Een tekening uitvoeren met verschillende 

beeldende middelen. 

B Beeldende middelen: 

- Potlood 
- Pen 
- Penseel 
- …. 

 

Experimenteren met verschillende materialen en 

technieken om je model beter te laten uitkomen. 

B Materialen: 

- Waterverf 
- Plakkaatverf 
- Pastel 
- Kleurpotloden 
- Aquarelpotloden 
- Stiften  
- Penseelstiften 
- … 

 

Bepaalde outfits aantrekkelijker maken door 

toevoeging van extra’s. 

B Extra: 
- Achtergrond 
- Accessoires 
- Kleurenkaart 
- …. 

Passende accessoires zoeken en tekenen of zelf 

ontwerpen passend bij het model. 
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Verschillende technieken toepassen bij het kleur 

geven van het model 

B - Schaduw 
- Stofbedrukking 
- Stofstructuur 
- … 
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TV Mode: Modestudie 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een eenvoudige vorm van een kledingstuk op een 

paspop mouleren. 

 

B Mouleren op paspop 
 

 

De gemouleerde vorm, vlak plaatsen B Afleiding gemouleerd patroon  

De delen, lijnen en punten zowel op patroon als 

op het kledingstuk benoemen. 

B Delen, omtreklijnen en punten  

De belangrijkste lichaamsmaten benoemen en 

opmeten. 

B Maten: 

• lengtematen 

• breedtematen 

 

Aan de hand van de lichaamsmaten en een 

matentabel een correct maatnummer bepalen. 

B Maatnummer  

Patronen kiezen in functie van artikel, model en 

figuur 

B Mogelijke patronen: 

• Raderblad 

• Basispatronen: manueel 

 

Tot een nauwkeurig patroon komen d.m.v.: 

• Doortekenen 

• Uitraderen 

• omlijnen 

B Patroontekenen  

Bij het tekenen van een patroon het gepaste 

materiaal kiezen en correct gebruiken. 

B Gepast materiaal: 

• geodriehoek 

• potlood 

• meetlat 

• boogmal 

• … 

 

De lijnen die voorkomen in een patroon B • Rechte lijnen 

• Gebogen lijnen 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
nauwkeurig en correct tekenen. • Afrondingen 

• In haak tekenen 

Een basispatroon van een kledingstuk omvormen 

tot een modelintekening 

B Belijning: 

• Inkerend 

• Recht 

• Uitkerend 

Modeldetails: 

• Siernaden 

• Tailleband 

• Zakken 

• Kraag 

• … 

 

De modelintekening van het kledingstuk 

omvormen tot een modeluittekening 

B Van modelintekening naar modeluittekening  

De symbolen voor draadrichting, stofvouw, 

merktekens, rechts en averechts, 

samenvoegingstekens benoemen en gebruiken. 

B Symbolen: 

• draadrichting 

• Stofvouw 

• Merktekens 

• Rechts en averechts 

• samenvoegingstekens 

 

De modeluittekening van het kledingstuk 

controleren 

B Controle: 

• Mouwinzet nameten 

• Naden controleren 

• Samenvoegingstekens 

• … 

 

De patronen omvormen tot snijpatronen. B Naadwaarde: 

• Zoom 

• Rechte naden 

• Ronde naden 

 

De patroondelen nauwkeurig uitknippen B Uitknippen patroondelen  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een patroon coderen. B Aanvullende gegevens op patroon: 

• Benaming model 

• Maat 

• Frequentie 

• Naam patroondeel 

• Nummering 

• Kleefstof 

• Bovenstof 

 

Een economisch snijplan maken. 

 

 

B Snijplan Aan de hand van de straalmethode 

Pasfouten in een kledingstuk herkennen en 

benoemen 

 

Pasfouten aanpassen op patronen 

 

 

B 

 

B 

afpas: 

• Breedtefouten 

• Lengtefouten 

• Modelfouten 

Verbeteren: 

• Bijvoegen: blauw 

• Afnemen: rood 

• Nieuwe lijnen: groen 
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TV Mode: Technologie  

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
 

Machines en gereedschappen 

 

In eigen woorden omschrijven wat machines en 
gereedschappen zijn. 

B Machines en gereedschappen.  

 

de verschillen en overeenkomsten omschrijven 
tussen machines en gereedschappen in een 
confectieatelier en in een huishoudelijke 
omgeving 
 

B Verschil tussen machines en gereedschappen in 
huishoudelijke omgeving en atelier 
 

 

 

De verschillende benodigdheden voor het 
knippen van textiel opsommen. 
 
De verschillende benodigdheden voor het 
knippen van textiel herkennen en benoemen.  
 
Opsommen waarvoor de verschillende 
benodigdheden voor het knippen van textiel 
worden gebruikt. 
 

B 

 

B 

 

B 

 Huishoudelijk: 
Schaar, patroonpapier, speldjes, snijplan en 
lintmeter, … 

 
Atelier:  

Schaar, rond mes, automatische schaar, 
karton/mallen, gewichtjes en snijtafel, … 
 

In het eerste leerjaar van de tweede graad wordt 

de klemtoon op de huishoudelijke omgeving 

gelegd. In het tweede leerjaar wordt dit 

uitgebreid naar het werken in het atelier. 

 

De meeste benodigdheden worden in de 

praktijklessen toegepast. 

Het doel van een snijplan beschrijven B Snijplan 
 

 

Een snijplan analyseren.  B Analyseren snijplan: 
- Stofbreedte/stoflengte 
- Delen 
- Draadrichting 
- Stof verbruik 
- Schaal 
- …. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een snijplan toepassen B Materiaal: 

- Patroonpapier 
- Schaar 
- Schaallat 
- Lijm 
- …..  

 

 

De verschillende benodigdheden voor het stikken 
van textiel opsommen. 
 
De verschillende benodigdheden voor het stikken 
van textiel herkennen en benoemen. 
 
Opsommen waarvoor de verschillende 
benodigdheden voor het stikken van textiel 
worden gebruikt. 

B 

 

B 

 

B 

Huishoudelijk: 
huishoudmachine, machinenaalden, 
naainaalden, lostorner, borduurschaartje, 
zoommeter  

Atelier: 
Snelstikkers, blindzoommachine, 
kettingsteekmachine, overlock, 
deksteekmachine 

 

In het eerste leerjaar van de tweede graad wordt 

de klemtoon op de huishoudelijke omgeving 

gelegd. In het tweede leerjaar wordt dit 

uitgebreid naar het werken in het atelier. 

 

Een aantal benodigdheden worden in de 

praktijklessen toegepast. 

De historiek van een huishoudnaaimachine 
omschrijven. 
De  belangrijkste onderdelen van een 
huishoudnaaimachine herkennen en benoemen. 
Kunnen omschrijven welk basisonderhoud er 
nodig is voor huishoudnaaimachines. 
 

B 

B 

B 

Huishoudnaaimachine: 
- Geschiedenis 
- Onderdelen 
- Onderhoud 

De klemtoon ligt op de evolutie van de 

naaimachines.  

 

Lamp vervangen, ontstoffen, … 

Een juiste keuze maken van machinenaalden naar 
gelang het stofgebruik.  
 

B  Machinenaalden: soorten  

De verschillende benodigdheden voor het strijken 
van textiel opsommen. 
 
De verschillende benodigdheden voor het strijken 
van textiel herkennen en benoemen. 
 
Opsommen waarvoor de verschillende 
benodigdheden voor het strijken van textiel 
worden gebruikt. 

B 

 

B 

B 

Huishoudelijk:  
Strijkijzer, strijkplank, mouwplank 

Atelier:  
Stoomstrijkijzer, Strijktafel, kleefpers, vormen 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De historiek van een strijkijzer omschrijven. 
De  belangrijkste onderdelen van een strijkijzer 
herkennen en benoemen. 
Kunnen omschrijven welk basisonderhoud er 
nodig is voor een strijkijzer. 
 

B 

B 

B 

Strijkijzer: 
- Geschiedenis 
- Onderdelen 
- Onderhoud 

 

 

De huishoudelijke en atelier benodigdheden  
veilig en efficiënt gebruiken. 

B Veiligheid: 
- Correct gebruik van benodigdheden en 

machines 
- Opbergen van benodigdheden en 

machines 

Dit wordt toegepast tijdens de praktijklessen 

 
Grondstoffen: natuurlijke vezels 

 

De verschillende soorten grondstoffen benoemen 
en beschrijven naargelang de oorsprong. 

B 

 

Overzicht textielvezels: 
Indeling van de textielvezels naar hun 
oorsprong. 

 

Natuurlijke plantaardige vezels: katoen en vlas 

De historiek van de plantaardige vezels katoen en 
vlas in eigen woorden uitleggen. 

U Geschiedenis  
 

 

Opsommen  van de meest voorkomende landen  
waarin de plantaardige vezel katoen/vlas geteelt 
wordt.  

B Herkomst   

Beschrijven hoe de plantaardige vezel geteelt 
wordt. 

B Teelt  

De eigenschappen  van katoen en vlas , in functie 
van gebruik en verwerking, beschrijven 

B Eigenschappen Proefondervindelijjk aantonen 

Verschillende toepassingsmogelijkheden 
opsommen. 

B Gebruik: 
- Kleding 
- Huishoudlinnen 
- …. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Op een textielfiche de gegevens noteren die 
noodzakelijk zijn voor het gebruik, het verwerken 
en het onderhoud van katoen/vlas.  

B Textielfiche: 
- Materiaalsoort 
- Kenmerken van materiaal 
- Onderhoud 
- Strijken 

Aandachtspunten verwerking 

 

Zich bewust zijn van de ecologische impact van 
het produceren van katoen en de alternatieve 
productiemogelijkheden. 

U Textielstoffen: 
Bio Katoen 

 

Taak leerlingen: Opzoekwerk bio katoen. 

De vezels katoen en vezel onder een microscoop 
herkennen en benoemen.  

B Microscopisch beeld: 
Structuur van de vezels 

 

Verschillende plantaardige vezels naast katoen en 
vlas opsommen. 
 
Andere plantaardige vezels in eigen woorden 
bespreken of voorbeelden in gebruik aantonen. 
 

B 

 

B 

Andere vezels: 
- Sisal, hennep, cocos, …. 

 
Herkomst, gebruik, voorbeelden,… 

 

Natuurlijke dierlijke vezels: wol en zijde 

De historiek van de dierlijke vezels katoen en vlas 
in eigen woorden uitleggen. 

U Geschiedenis  

 
 

Opsommen  van de meest voorkomende landen  
waarin de dierlijke vezel wol/zijde geproduceerd 
wordt.  

B Herkomst   

Beschrijven hoe de dierlijke vezel geproduceerd 
wordt. 

B Teelt  

De eigenschappen  van wol en zijde , in functie 
van gebruik en verwerking, beschrijven 

B Eigenschappen Proefondervindelijjk aantonen 

Verschillende toepassingsmogelijkheden 
opsommen. 

B Gebruik: 
- Kleding 
- Huishoudlinnen 
- … 

 

Een textielfiche aanvullen. B Textielfiche: 
- Materiaalsoort 
- Kenmerken van materiaal 

 



 

24 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
- Onderhoud 
- Strijken 
- Aandachtspunten verwerking 

De vezels onder een microscoop herkennen.  B Microscopisch beeld: 
Structuur van de vezels 

 

Verschillende andere dierlijke vezels opsommen. 
 
Andere dierlijke vezels in eigen woorden 
bespreken of voorbeelden in gebruik aantonen. 
 

B 

B 

Andere vezels: 
- Haarsoorten 
- Herkomst, gebruik, voorbeelden,… 

 

Natuurlijke minerale vezels 

Nieuwe technologieën voor textiel verzamelen. U Metaaldraad (goud en zilver)  

 
Van vezel tot kledingstuk  
 

De weg van vezel tot kledingstuk uitleggen in 
eigen woorden. 

B Steekkaart ‘De weg van vezel tot kledingstuk’  

Non woven: vezelvliezen 

In eigen woorden de betekenis van non-woven 
uitleggen. 

B Non woven: 
- Definitie 

 

Verschillende soorten van non-woven 
opsommen. 

B Voorbeelden non-woven: 
- Vilt 
- Vulmaterialen 
- Vliesstoffen 
- … 

 

De gepaste vliesstof gebruiken afhankelijk van 
een gekozen stof of functie. 

B Soorten kleefstof 

 
 

Draadvorming: spinnen 

Het ontstaan van een draad uitleggen in eigen 
woorden. 
 
 
 

B Van vezel tot draad 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Weven 

Beschrijven hoe een weefsel tot stand komt B Principe van het weven: 
- Kettingdraad 
- Inslagdraad 
- Schietspoel 
- … 

 

 

Verschillende soorten bindingen herkennen en 
opsommen.  
 
 

B Bindingen: 
- Hoofdbinding: plat, keper, satijn- binding 
- Afleidingen 
- Poolweefsels: Badstof en fluweel 

Toepassing in papier.  

Begrijpen wat een rapport inhoudt en tekenen 
van de hoofbindingen. 

U Rapport: 
- Analyseren 
- Tekenen  

 
Tekenen van rapport op technische fiche.  
Gebruik van een vergrootglas.  

 

Verschillende soorten weefsels herkennen en 
benoemen. 

B Weefselbenamingen: 
- Flanel 
- Gabardine 
- Crêpe 
- Jeans 
- … 

 
Bezoek aan een stoffenzaak. 
Hou rekening met de modetrends. 

Breien 

Beschrijven hoe een breiwerk tot stand komt. B Breiwerk: 
- Kettingtricot 
- inslagtricot 

 

 
 
Video materiaal  
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TV Mode: Toegepaste informatica 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Toelichten waarom met vectortekening gewerkt 
wordt 

B Vectortekeningen  

Een computer op een correcte manier opstarten 
en de gebruikte programma’s openen 

B Opstarten programma  

Het werkgebied toelichten. 

 

Het werkgebied hanteren van de 
computerapplicatie om vectorieel te tekenen 

B 

 

B 

Het werkgebied: 

- Het tekengebied 
- De kladzone 
- Het gereedschapspalet 
- De zwevende panelen 

 

Op verkennende wijze de menu-structuur van het 
programma en de sneltoetsen gebruiken 

B Menu-structuur  

De functie van de verschillende 
programmagereedschappen uit het 
gereedschapspallet toelichten  

B 
Programma-gereedschappen  

Gereedschappen op verkennende wijze via 
aanwijzer en toetsencombinatie selecteren en 
gebruiken 

B - Spiegelen 
- Roteren 
- Kopiëren  
- Vergroten/verkleinen 
- … 

 

Een tekening in lagenstructuur opbouwen  B - lagen 
- lagen zichtbaar 
- lagen onzichtbaar 
- vergrendelen van lagen 
- samenvoegen van lagen 

 

Het tekengereedschap gebruiken B - Rechte lijnen  
- Vloeiende lijnen 
- Gebogen lijnen  
- Curven  
- Lijntypes en lijndiktes 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Gebruik maken van specifiek tekengereedschap U - Kleurengebruik 

- Lettergebruik (teksten) 
- Vormgebruik 
- … 

 

De verschillende onderdelen schikken in het 
tekengebied rekening houdend met het formaat  

B - Bladschikking 
- begrenzing van het formaat 

 

De opdracht volgens BIN-normen aanpassen 
B 

- Wat zijn BIN-normen 
- Lijntypes 
- Lijnsoorten 

 

Bewaren het eindresultaat in het 
bestandsformaat nodig voor de verdere 
toepassing 

B 
Bewaren in het juiste bestandsformaat  
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TV Mode: Presentatietechnieken 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De functie van een etalage omschrijven. B Functie: 

- Communicatiemiddel 
- Huisstijl  
- Trends voorstellen 
- Doelgroepen 

 

 

Verschillende soorten huisstijlen herkennen en 
benoemen.  

B Verschillende huisstijlen: 
- Klassiek 
- Hedendaags 
- Abstract 
- Futuristisch 
- Retro  

 

Prenten aan het bord hangen, daarna de juiste 

huisstijl onder de juiste prent plaatsen.  

De functie van een etalagist omschrijven.  B Functie: 
- Presenteren van materialen 
- Kunnen hanteren van verschillende 

materialen 

 

Het etalagemateriaal benoemen en weten 
waarvoor het gebruikt wordt. 
 
Het etalagemateriaal veilig en efficiënt gebruiken. 

B 

 

B 

Materiaal:  
- Etalage spelden 
- Hamer 
- Nylondraad 
- Nietpistool 

Veiligheid: 
- Gebruik van de materialen 
- Opbergen van materialen 

 

 

Quiz rond de verschillende materialen en het 

gebruik daarvan.  

Het ontstaan van kleur beschrijven. B Kleur: 
- Ontstaan van kleur 
- Primaire kleuren 
- Secundaire kleuren 
- Tertiaire kleuren  

 

Bekijken van de verschillende waaiers binnen 

kleurenleer. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De basisprincipes van kleur kunnen omschrijven.  
 
 
 
 
De verschillende soorten kleurcontrasten 
toepassen. 

B 

 

 

B 

Basisprincipes van kleurenleer. 
Diverse  kleurencombinaties binnen: 

- Verschillende doelgroepen. 
- Stijlen  
- Concepten 

Kleurcontrasten: 
- Kleur tegen kleurcontrast. 
- Licht/donker contrast. 
- Koud/warm contrast. 

 

 

 

De relatie tussen kleur en licht omschrijven 
 
 
De invloed van licht op kleur beschrijven. 

B 

 

B 

Licht en kleur: 
- Het spectrum 
- Lichtintensiteit. 
- Lichtsamenstelling 
- Kleur zien 
- De invloed van licht op kleuren 

 

Verschillende compositiemogelijkheden 
herkennen en benoemen. 
 

B Wat is een compositie. 
- Definitie.  
- Kern 
- Uiteenlopen  

 

 

Het begrip ‘compositie’ verklaren. 
 
De belangrijkste compositievormen 
onderscheiden. 

B 

B 

Compositie: 
- 2D basiscompositie. 
- 3D basiscompositie. 

 

 

Weten wanneer een compositie ontstaat. Weten 
welke vereisten aan een compositie voldoet. 
 

B Compositie mogelijkheden: 
- Ongeordend / geordend. 
- Geen contact/Contact. 
- Onevenwichtig/ evenwichtig. 
- Symmetrisch/ Asymmetrisch. 

Techniek: 
- Spanningstechniek 
- Raaklijntechniek 
- Overlappingstechniek 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
2 Dimensionale presentaties en composities 
uitvoeren.  

B Kenmerken van een 2D presentatie: 
- Met een recht basis. 
- Met een diagonale basis. 
- Met een doorlopende hoogtelijn. 
- Met een schuine breedtelijn. 

 

Met blokken op vlak verschillende composities 
kunnen vormen.  
 
Werken met de juiste opstelling van een 
compositie. 
 

Maken van een collage met rokken en broeken. 

Met eenvoudige artikelen een compositie 
realiseren. 

B Compositie met materialen: bijvoorbeeld 
- Parfum doosjes 
- Naai materialen 
- Schoolbenodigdheden  
- Servetten  

 
Compositiematerialen.  

 

Omzetten van een  2-dimensionale vorm naar een 
3-dimensionale vorm. 

B Ontplooien van een kubus: 
- Ontplooien van een kubus. 
- Tekenen patroon. 
- Snijden met breekmes 
- Monteren/ realiseren 

 
Aan de hand van een fotokubus  van 2 
dimensionaal naar 3 dimensionaal werken.  

 

Op passende en/ originele wijze artikelen 
verpakken.  

B Verpakking volgens: 
- Aantrekkelijkheid 
- Budget 
- Functionaliteit 
- Thema 
- Doelgroep 
- …. 

 

 

 

Verschillende materialen voor het verpakken 
kunnen benoemen en efficiënt gebruiken.  

B Materialen: 
- Schaar 
- Lijm 
- Plakband 
- Lintjes 
- Inpakpapier 
- Draagtas 
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TV Mode: Verkoopkunde 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Het ontstaan van de handel uitleggen in eigen 
woorden 

B Ruilhandel, ruilmiddelen, verschillende 
betaalmiddelen, … 

 

Uitleggen wat een bedrijfskolom is B De bedrijfskolom van appel naar appelsap 

van katoenplant naar jeansbroek 

Een verklaring geven van de verschillende 
schakels uit de bedrijfskolom 

B Oerproducent, exporteur, importeur, fabrikant, 
groothandel, kleinhandel, … 

 

Uitleggen waarom de consument niet tot de 
bedrijfskolom behoort 

B Consument  

Een bedrijfskolom invullen 

 

B - grondstof uit het buitenland 

- grondstof uit het binnenland 

werk aan de hand van een verhaal 

Het verschil tussen groot- en kleinhandel 
uitleggen 

B Groothandel, kleinhandel  

De verschillende verkoopsystemen opnoemen en 
uitleggen 

B Bediening, zelfbediening, zelfkeuze  

De verschillende verkoopkanalen opnoemen en 
uitleggen  

B De speciaalzaak, de supermarkt, het warenhuis, 
de hypermarkt, ambulante verkoop, webwinkelen 
… 

 

De artikelen indelen volgens: 

- regelmaat van aankoop 

- gebruiksdoel 

- aard van het artikel 

B Convenience goods, shopping goods, specialty 
goods, verbruiks- en gebruiksartikelen, food- en  
non-foodartikelen 

 

De samenstelling van het assortiment ontleden B Artikel, artikelsoort, artikelgroep, 
assortimentsgroep, assortiment 

 

Een artikelsoort onderzoeken, vergelijken en een  
eindoordeel formuleren 

B Casestudy 
Afwerking, prijs, details, kwaliteit, stofsoort, … 

 

Kenmerken van een aangenaam gesprek 
opnoemen 

B Volume, oogcontact, open houding, articuleren, …  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Het verschil tussen een gesprek en een praatje 
uitleggen in eigen woorden 

B Communicatieschema 
Gesprek:  formeler 
Praatje: over koetjes en kalfjes 

 

Het belang van non-verbale communicatie inzien 

 

Aanbevolen en te vermijden non-verbale 
communicatie van elkaar onderscheiden 

B 

 

B 

Open-, gesloten houding, glimlachen, oogcontact, 
… 

 

Een tekst voorbereiden en mondeling 
presenteren 

B Presentatie Presentatie over een afgebakend deel van de 

leerstof 

Het doel van een verkoopgesprek uitleggen B Winst maken, de klant tevreden stellen, zorgen 
dat de klant terug komt, vertrouwen 

 

Uitleggen waarom het moeilijk is om een 
verkoopgesprek te voeren 

B Klantspecifieke aanpak: dames, heren, bejaarden, 
directeur, huisvrouw, …….. 

 

Voorbeelden geven van de aspecten die het 
verloop van de aankoop van het artikel 
beïnvloeden 

B de reden van aankoop, gewenste informatie, 
geraadpleegde bronnen, gewenste service 

 

De verschillende fasen van het beslissingsproces 
herkennen en benoemen 

B Beslissingsproces Aan de hand van een verhaal 

Toelichten dat niet bij elk verkoopgesprek het 
volledige beslissingsproces  doorlopen wordt 

B AIDA- structuur: 
Aandacht 
Interesse wekken 
Drang 
Actie 

 

De positieve eigenschappen van een artikel 
opnoemen om een klant te informeren 

B Kwaliteit, samenstelling, draagcomfort, …  

Belangrijke aspecten van de eigen 
lichaamsverzorging  in hun voorkomen naar de 
klant toe, bespreken  

B Lichaamshygiëne, mondhygiëne, haarverzorging, 
… 

 

Opzoeken en presenteren hoe afval wordt 
opgehaald, gerecycleerd en  verwerkt wordt 

B Papier en karton, PMD, GFT, batterijen, kleding, …  

Uitleggen hoe de fabrikanten en winkeliers  de 
afvalberg kunnen verminderen   

B Sorteren, omverpakking vermijden, …  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Belangrijke pictogrammen die helpen om de 
afvalberg te verminderen, herkennen en 
uitleggen 

B Pictogrammen   

Uitleggen hoe er binnen de verkoop bespaard kan 
worden op energie  

B Gesloten vrieskasten, deuren sluiten, 
ledverlichting, etalages minder verlichten, 
verlichting uitschakelen, … 

 

Een energielabel lezen en uitleggen B Energielabel   

De ladder van Lansink uitleggen in eigen woorden B De ladder van Lansink 
vermijden, sorteren, recycleren, storten 

 

Belangrijke aspecten in de geschiedenis van 
reclame uitleggen in eigen woorden 

B ontstaan  
mondelinge reclame 
industriële revolutie 
… 

 

Het doel van reclame omschrijven B Algemene doelen 
Specifieke doelen 

 

Verschillende soorten reclame opnoemen en 
uitleggen 

B commerciële reclame, actiereclame, misleidende 
reclame, thema reclame, … 

 

Verschillende reclamekanalen opnoemen B folders, tijdschriften, affiches, sociale media, TV,…  
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PV Praktijk Mode: Moderealisatie 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Ergonomisch en veilig werken B Correcte houding aan: 

• De machines 

• Strijkapparatuur 

Veiligheidsvoorschriften: 

• Eigen werkpost 

 

De kenmerken van een correcte steekvorming 

herkennen en benoemen. 

B steekvorming  

Op zelfstandige basis de naaimachine instellen 

voor een correcte steekvorming in functie van 

garen en stof. 

B Instelling naaimachine: 

• Bedrading 

• Steeklengte: bepaling en instelling 

• Steekbreedte: bepaling en instelling 

• Machinetoebehoren: keuze en vervanging 
van naald en persvoet 

 

De snelheid en de capaciteiten van de 

naaimachine beheersen bij de volgende 

toepassingen: 

• recht stikken 

• evenwijdig stikken 

• aan- en afhechtingen 

• gebogen vormen stikken 
 

B Diverse afstanden zoals: 

• persvoetbreedte 

• 1 mm. 

• 1 cm. 

• 1,5 cm. 

 

De mogelijkheden van de naaimachine en 

overlock kennen en kunnen toepassen. 

B • Stiksteek 

• Zig-zag 

• Overlock 

• Knoopsgaten 

• Fronsdraden 

• Stoppen en draaien 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De verschillende fasen in de realisatie herkennen, 

ordenen en mondeling toelichten. 

B Realisatiefasen: 

• Voorbereiding 

• Sub-assemblage 

• Assemblage 

• Finishing 

• Eindcontrole 

 

Voorbereidingen treffen voor het uitwerken van 

het kledingstuk 

B Voorbereiding: 

• Uitstomen van stof 

• Herkennen van stoffouten 

• Correct vouwen van de stof 

 

Patronen zuinig schikken op de stof B Schikken: 

• Draadrichting 

• Economische patroonschikking 

 

Het patroon op de correcte wijze vastspelden op 

de stof. 

B Speldwijze: 

• Binnen het patroon 
 

Met het juist materiaal de patroondelen knippen 

uit de stof. 

B Knippen patroondelen  

De nodige stofdelen instrijken met tussenvoering B Instrijken stofdelen  

De nodige merktekens aanduiden op/in de 

stofdelen 

B Merktekens: 

• Draadjes trekken 

• Knipjes nemen 

 

In functie van de gewenste afwerking een 

technische fiche kunnen lezen en uitvoeren 

B Technische Fiches  

Nepen uitwerken in een kledingstuk B Nepen: 

• Borstneep 

• Schouderbladneep 

• tailleneep 

 

Plooien uitwerken in een kledingstuk B Plooien: 

• enkele plooi 

• dubbele plooi 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
• springplooi 

• … 

Zakken uitwerken in een kledingstuk B Zakken: 

• Steekzak 

• Opgestikte zak 

• … 

 

Verschillende kraagtypes uitwerken in een 

kledingstuk 

B Kraagtypes: 

• Officierskraag 

• Kraag uit twee delen 

• … 

 

Rechte en ronde boord afwerken in een 

kledingstuk. 

B afwerking: 

• bieslint 

• beleg 

 

Een mouw inzetten naar gelang het model.  B Mouw inzetten  

Verschillende polsboorden en mouwsplitten 

uitwerken naar gelang het model. 

B Mouwsplitten: 

• Amerikaanse mouwsplit 

• Mouwsplit met pat 

 

Taille naar model afwerken. B Afwerking: 

• beleg 

• tailleband 

 

Verschillende sluitingen uitwerken. B Verschillende sluitingen: 

• Knopen 

• Rits 

• … 

 

Enkele en dubbele zoom afwerken. B Afwerking: 

• met de hand naaien 

• stikken 

 

Knopen correct merken en aannaaien B Knopen  

Een werkvolgorde opstellen en uitvoeren B Werkvolgorde 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De strijkapparatuur volgens het gekozen stof 

instellen 

B Strijkapparatuur: 

• temperatuur 

• Stoomtoevoer 

• … 

 

Diverse strijktechnieken toepassen in functie van 

stof en afwerking. 

B Strijktechnieken: 

• Openstrijken 

• Platstrijken 

• Omstrijken 

• … 

• Eindstrijk 

 

De veiligheidsvoorschriften van het strijken 

toepassen. 

B Veiligheidsvoorschriften: 

• Persoonlijke veiligheid 

• Veiligheid van derden 

 

De vooropgestelde kwaliteitseisen en toleranties 

voor een goed afgewerkt product nastreven. 

Het eigen werk kritisch en objectief beoordelen 

naar de vooropgestelde kwaliteitseisen en 

toleranties. 

Het werk van medeleerlingen kritische en 

objectief beoordelen naar de vooropgestelde 

kwaliteitseisen en toleranties. 

B 

B 

 

U 

Kwaliteitseisen  

Respectvol omgaan met materieel, materialen, 

eigen en andermans werk. 

B Zorg voor: 
- Materieel 
- Materialen 
- Eigen werk 
- Andermans werk 
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PV Praktijk Mode: Afwerkingstechnieken 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Technische fiches lezen en begrijpen. B Ontleding fiches en schema: 

- Symbolen 
- Tekeningen 
- Foto’s 
- tekst 

Dit komt in meerdere lessen zowel in 3de als 4de 

jaar aan bod. 

Manuele werkstukken kunnen realiseren a.d.h.v. 

een fabricageschema en de nodige technische 

fiches. 

B Gebruik maken van: 
- Fabricageschema’s 
- Technische fiches 

 

Verschillende strijktechnieken toepassen in 

functie van stof en afwerking. 

B Strijktechnieken: 
- Openstrijken 
- Platstrijken 
- Omstrijken 
- … 

 

De veiligheidsvoorschriften correct toepassen. B Veiligheidsvoorschriften: 
- Persoonlijke veiligheid 
- Veiligheid van derden 

Naaimachine, strijkijzer, overlock, … 

De vooropgestelde kwaliteitseisen en toleranties 

voor een goed afgewerkt product nastreven. 

 Kwaliteitseisen:  
- Technische fiche 

 

Respectvol omgaan met materieel, materialen, 

eigen en andermans werk. 

B Zorg voor: 
- Materieel 
- Materialen 
- Eigen werk 
- Andermans werk 

 

Een techniekenmap samenstellen, aanvullen en 

raadplegen. 

B Techniekenmap: 
- Technische fiches 
- Afgewerkt producten 

Een techniekenmap aanmaken die ze altijd 

kunnen raadplegen. Het raadplegen zal vooral 

plaatsvinden in andere vakken zoals 

Moderealisatie. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Nauwkeurig en duurzaam werken. B Nauwkeurig: 

- Op de 1 mm 
- Persvoetbreedte 
- … 

Duurzaam: 

- Stof economisch uitsnijden 
- … 

Vooral tijdens knippen, stikken en strijken wordt 

de nadruk gelegd op het nauwkeurig en 

duurzaam te werken. 

Zelf een keuze maken over welke 

afwerkingstechniek ze gebruiken in een kleding-  

stuk. 

U Keuze in functie van het kledingstuk  

Basispatronen op schaal correct overnemen. 

 

B Basispatronen: 
- Broek 
- Rok 
- Corsage 
- Mouwen 
- … 

Werk met schaal 1:1, 1:2, 1:5. 

Verschillende soorten verzamelnaden herkennen 

en benoemen. 

Verschillende soorten verzamelnaden uitwerken. 

 

 

B 

B 

 

 

Soorten verzamelnaden: 
- Opengestreken rafelnaad 
- Stapelnaad 
- Stapelnaad bestikt één zijde 
- Stapelnaad bestikt één zijde dubbel 
- Stapelnaad bestikt twee zijden  
- Platte naad 
- Engelse naad 
- … 

 

Verschillende soorten biezen herkennen en 

benoemen. 

 

Verschillende afwerkingen van de bies uitwerken. 

 

B 

 

B 

Biezen: 
- Bies te paard 
- Platte bies 
- Staande bies 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Aan de hand van een werkinstructiefiche 

zelfstandig een bieslint maken. 

B Voorbereiden van bieslint  

Verschillende soorten zoomen herkennen en 

benoemen. 

 

Verschillende soorten zoomen uitwerken. 

B 

 

B 

Zoomafwerking: 
- Enkele zoom 
- Dubbele zoom 
- Rolzoom  
- Blinde zoom  
- Zoom met omslag 
- Manueel  
- Machinaal  

 

Verschillende soorten hoekafwerkingen 

herkennen en benoemen. 

 

Verschillende soorten hoekafwerkingen 

uitwerken. 

B 

 

B 

Hoekafwerking met verstekhoek: 
- Enkele hoek 
- Dubbele hoek 

 

Binder met één naad herkennen en benoemen.  

 

Binder met één naad uitwerken. 

 

B 

 

B 

Binder: 
Één naad 

 

Verschillende soorten ritssluitingen herkennen en 

benoemen. 

 

Verschillende soorten ritssluitingen uitwerken. 

 

B 

 

B 

Soorten ritssluitingen: 
- Rits 2 stiksels 
- Verborgen rits 
- Blinde rits 
- Ritssluiting pantalon 

 

 

Verschillende soorten lendenbanden herkennen  

en benoemen. 

 

B 

 

Soorten lendenbanden: 
- Lendenband op vorm 
- Lendenband pantalon 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Verschillende soorten lendenbanden uitwerken. B 

Verschillende knopen herkennen en benoemen. 

 

Verschillende knopen aannaaien.  

B 

 

B 

Knopen: 

- Op stokje 
- 4 gaatjes 
- 2 gaatjes 
- Drukknopen 
- … 

 

De plaats van de knoopsgaten bepalen. B Rekening houden met: 

- Breedte knoop 
- Hoogte knoop 
- Stofdikte 
- Plaatsaanduiding 
- … 

 

Een knoopsgat uitwerken. B Standaard knoopsgat  

Verschillende soorten halsafwerkingen herkennen 

en benoemen. 

 

Verschillende soorten halsafwerkingen uitwerken.  

B 

 

 

B 

Soorten halsafwerkingen: 
- Halsbeleg op vorm zonder sluiting 
- Halsbeleg met ingeknipt voorste 
- Halsbeleg met knoopsluiting in M.R. 

- Dubbelen hals- en armuitsnijding in 1 

deel: gesloten M.R. 
- … 

 

De techniek ‘patchwork’ toepassen in een 

werkstuk. 

B Patchwork   

Een paspellint verwerken in een werkstuk. B Paspellint  

Verschillende soorten hemdsblousesluitingen 

herkennen en benoemen. 

 

Hemdsblousesluitingen uitwerken. 

B 

 

B 

Hemdsblousesluitingen: 
- Aangestikte 
- Aangeknipte  
- … 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Verschillende soorten polopatten herkennen en 

benoemen. 

 

Verschillende soorten polopatten uitwerken.  

B 

 

 

B 

Polopatten: 
- Polopat  
- Klassieke polopat 
- Polopat blinde sluiting 
- Geïncrusteerde polopat 

 

Verschillende soorten zakken herkennen en 

benoemen. 

 

Verschillende soorten zakken uitwerken.  

B 

 

B 

Soorten zakken: 

- Opgestikte zak 
- Opgestikte zak met klep 
- Zak in naad 
- Zak jeanspantalon 
- Enkele gebiesde 
- Dubbele gebiesde 
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9. EVALUATIE 
 
STUDIEBEGELEIDING, REMEDIËRING EN EVALUATIE 
Met studiebegeleiding bedoelen we het geheel van activiteiten waarbij de leerling hulp bij het leren ondervindt.  

Deze activiteiten worden vanuit gerichte doelstellingen opgezet en kunnen georganiseerd worden voor 

individuele leerlingen, voor klasgroepen, voor alle leerlingen op schoolniveau. 

Studiebegeleiding houdt in dat het lerarenteam aandacht heeft voor de hele ontwikkeling van de leerling en oog 

heeft voor verstandelijke en emotionele factoren bij het leren.  Het betekent eveneens dat het team rekening 

houdt met de verschillende leerstijlen. 

Met remediëring bedoelen we het bieden van hulp om tekorten op te vangen of weg te werken. Ook hier is het 

belangrijk om de doelstelling van de activiteiten precies te omschrijven. 

Studiebegeleiding en remediëring zijn uitnodigingen voor de leerling tot zelfevaluatie, tot reflectie over eigen 

studie- en leergedrag en hier op constructieve wijze iets aan te veranderen.  Op die manier wordt de leerervaring 

van de leerling verruimd. 

Studiebegeleiding en remediëring maken met de evaluatie deel uit van het evaluatie- of feedbacksysteem op 

school. 

De didactische evaluatie, afgestemd op doelstellingenniveaus in het leerplan biedt informatie over de wijze 

waarop de leerling deelneemt aan het leren op school maar biedt eveneens informatie over de wijze waarop de 

leraar hen bij het leerproces begeleidt.  Ook voor de leraar is de didactische evaluatie een bron voor 

zelfevaluatie.  

Openheid, tolerantie en humor  t.a.v. het eigen leer- en lesgedrag bieden een goede garantie om samen met de 

leerlingen te onderzoeken op welke wijze hun leerproces het best kan verlopen en om feedback te geven en te 

ontvangen. 

 

AFSTEMMING OP DOELSTELLINGENNIVEAUS 
Evaluatie heeft pas zin als er gewaardeerd wordt vanuit criteria: doelstellingen.  

Per leerling kan aangegeven worden welke doelstellingen behaald werden en welke nog onvoldoende beheerst 

worden. Hieruit kunnen twee kwaliteitseisen voor de doelstellingen worden afgeleid: 

- hoe nauwkeuriger de na te streven lesdoelstellingen worden geformuleerd, hoe gemakkelijker het 
wordt om ze te evalueren; 

- hoe eenduidiger de lesdoelstellingen (afgeleid uit de leerplandoelstellingen) zijn geformuleerd des te 
preciezer de didactische evaluatie kan verlopen. 
 

 
PROCESEVALUATIE / PRODUCTEVALUATIE 
Om de doelstellingen van het leerplan te bereiken wordt er bij de evaluatie steeds uitgegaan van de 

beginsituatie. Het is wenselijk die beginsituatie in te schatten binnen de concrete context van de klasgroep om 

het leerproces dat de leerlingen doorlopen, optimaal te begeleiden. 

Bij de procesevaluatie wordt voortdurend gepeild in hoeverre de leerling het onderwijsproces goed verwerkt 

met de bedoeling dit proces zo nodig bij te sturen zodat elke leerling op de meest effectieve manier kan leren.  

De klemtoon ligt hierbij duidelijk op het optimaal functioneren en het welbevinden van de leerling. 

Voor de leraar is het zaak om vooraf goed af te bakenen welk proces moet doorlopen worden, welke de 

verschillende stappen zijn om tot een goed leerresultaat te komen.  Door geregelde feedbackmomenten (kleine 

toetsen, gesprekken, volgsystemen) wordt de leerroute verder gezet of zo nodig bijgestuurd.  Om de leerling te 

motiveren gebeurt dit in een constructieve, positieve sfeer. 
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Bij de productevaluatie daarentegen wordt op het einde van het leerproces (bijvoorbeeld een hoofdstuk, een 

opdrachtenreeks, een project, een trimester...) nagegaan in hoeverre de leerling de leerplandoelstellingen 

bereikt heeft.  

 

FASEN VAN HET EVALUATIEPROCES 
Het evaluatieproces is meer dan het geven van een eindcijfer.  Het is belangrijk om dit eindcijfer te onderbouwen 

door: 

1.  Het verzamelen van gegevens  

- dit gebeurt door het observeren en evalueren van opdrachten, taken, oefeningen, groepswerk. 

2.  Het interpreteren  

- de gegevens worden getoetst aan de criteria die de leraar vooraf duidelijk heeft bepaald en aan de 
leerlingen meegedeeld; 

- de leraar houdt hierbij rekening met de vakgerichte doelen; 
- bij voorkeur worden de criteria bepaald door de vakwerkgroepen of minstens in samenspraak met de 

collega's. 

3.  Het beslissen 

- in eerste instantie zal de individuele leraar een beslissing nemen over de vorderingen en de 
eindresultaten van de leerlingen; 

- die individuele beslissing wordt besproken en geïntegreerd in de besluiten van de klassenraad. 

4.  Het rapporteren 

- de leerling krijgt duidelijke informatie over zijn / haar vorderingen; 
- dit gebeurt enerzijds in geregelde momenten van feedback voor de leerling en anderzijds in een 

schriftelijke rapportering (rapport, …). 
 

 

EVALUATIE VAN DE TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN 
Technische vakken 

De leraar onderbouwt de evaluatie van de technische vakken door allerlei gegevens zoals: 

1.  Taken 

- leerlingen lossen in de klas tijdens de les vragen, oefeningen en opdrachten op.  Hierbij kunnen ze 
bijvoorbeeld gebruik maken van hun cursussen en schriften; 

- hierbij aansluitend kan de leraar hetzij klassikaal, hetzij individueel de oefeningen en opdrachten 
verbeteren en bespreken; 

- deze besprekingen zijn een eerste middel om het leerproces van de leerling bij te sturen. 

2.  Opdrachten 

- de opdrachten geven de leerling de kans om vaardigheden te trainen en een beter inzicht te verwerven 
in leerinhouden; 

- na elke opdracht is het belangrijk om de leerling zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het 
resultaat.  Bij duidelijke tekorten is een bijsturing aangewezen; 

Het is aan te raden  om een studiebegeleidingplan en een remediëringplan te ontwerpen binnen de 

vakwerkgroep en de mogelijkheden tot studiebegeleiding en remediëring binnen de context van de 

opleiding op basis van collegiaal overleg te onderzoeken. 
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3.  Kleine toetsen 

- na het afwerken van afgebakende gehelen kan de leerling getoetst worden; 
- het is belangrijk om na de individuele correctie door de leraar een klassikale bespreking van de toets 

te voorzien zodat leerlingen uit hun fouten kunnen leren; 
- op basis van de individuele resultaten kan de leraar beslissen om bepaalde onderdelen van het 

leerproces voor een bepaalde leerling (of leerlingengroep) te herhalen of uit te breiden. 

4.  Grote overhoringen 

- na het afwerken van een groter geheel kunnen grote overhoringen worden afgenomen.  Het gaat 
hierbij om productevaluaties: welke doelstellingen heeft de leerling op het einde van het leerproces 
bereikt? 

- grote overhoringen dienen duidelijk afgebakend te zijn waarbij de leerlingen precies weten welke 
doelstellingen en leerinhouden getoetst zullen worden; 

- een productevaluatie kan ook bestaan uit de beoordeling van een project of werkstuk dat voor een 
bepaald vak door leerlingen in groepjes of individueel werd gerealiseerd. 
Essentieel bij het tot stand komen van zo’n project is de procesevaluatie.  Deze maakt integraal deel 
uit van de uiteindelijke productevaluatie.  De leraar geeft duidelijke informatie over de wijze waarop 
deze procesevaluatie in de productevaluatie zal worden opgenomen. 

 

Praktijkvakken 

Alle leerplandoelstellingen per vak kunnen voorwerp zijn van evaluatie. 

Het is heel belangrijk om de leerlingen vooraf duidelijk op de hoogte te brengen van: 

- de precieze doelstellingen die getoetst zullen worden; 
- welke criteria gebruikt zullen worden; 
- wat de norm is om te slagen. 

Een mogelijk beoordelingsproces, zowel voor praktijkvakken als voor algemene en technische vakken, kan er zo 

uitzien: 

- de leerlingen krijgen de werk- en vaardigheidsanalyse van de uitvoering; 
- de leraar bepaalt op welke aspecten en sleutelpunten de leerling zal beoordeeld worden en praat 

hierover met hem; bijvoorbeeld in een klasgesprek, in de individuele begeleiding, … 
- geregeld worden feedbackmomenten ingelast waarop de leerling een duidelijk beeld krijgt van de 

verworven vaardigheden en attitudes van zijn sterke en zwakke punten; deze momenten kunnen als 
een functioneringsgesprek met de leerling worden opgevat; 

- op basis van de feedbackmomenten kan indien nodig een remediëring met de leerling afgesproken 
worden; 

- na een bepaalde periode volgt een productevaluatie. 

De leerling zal de verworven kennis hanteren, toetsen en inoefenen aan de hand van opdrachten. 

Door een permanente evaluatie wordt het de leerling mogelijk gemaakt zijn werkmethode zelf te verbeteren 

aan de hand van zijn individueel begeleidingsplan. De leerling moet er zich bewust van worden dat zijn evaluatie 

afhankelijk is van zijn persoonlijke inzet bij het uitwerken van realiteitsgerichte opdrachten. Hij moet leren om 

zijn eigen vorderingen op positieve wijze te evalueren en elk nieuw bereikt resultaat als een winstpunt te 

ervaren. 

De leraren begeleiden de leerling hierbij. Zij helpen de leerling te reflecteren over de uitgevoerde taken en 

opdrachten. Zij wijzen hem voortdurend op de beroepsgerichte aspecten. Ook besteden zij veel aandacht aan 

de specifieke attitudes die de leerling dient te verwerven. Van hen wordt binnen deze zienswijze een goed 

observatievermogen verwacht. We bevelen daarom aan om te werken met een volgsysteem waarbij zowel de 

leerling als de leraar op elk moment kan nagaan in welke mate de leerling bepaalde doelstellingen beheerst. 

Zo'n volgsysteem kan vorm krijgen door middel van een doelstellingenrapport, een cijferrapport, een 

woordbeoordeling. 
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Ook wordt binnen deze zienswijze van de leraar verwacht dat hij op een constructieve manier met de leerlingen 

communiceert. "Leren", d.w.z. kennis, vaardigheden, attitudes verwerven kan immers alleen maar in een veilige 

omgeving waarin de leerling zich goed voelt en zich gewaardeerd weet om wie hij is. 

 

 


