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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 -verkoop, derde 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 de vakken van het specifiek gedeelte en eventueel een complementair 

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

 

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

studierichting Moderealisatie en -verkoop. 

 
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. 

 
STAGE 
In deze rubriek vindt de leraar de visie op stage, algemene en specifieke stagedoelstellingen. 

 
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 
  1ste jaar  2de jaar 

Specifiek gedeelte     

TV Mode/ AV Plastische opvoeding Modetekenen 1u  1u 

TV Mode     

 Modestudie 5u  5u 

 Technologie 1u  1u 

 Toegepaste informatica 3u  3u 

 Verkoopkunde en modeadvies 2u  2u 

PV Praktijk Mode     

 Moderealisatie 9u  9u 

 Etaleren 2u  0u 

 Retoucheren 0u  2u 

Stage Mode  2u  2u 

 

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 -VERKOOP 
 
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 heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, 

vooral toegespitst op de verkoop, het presenteren en de realisatie van modeartikelen. De leerlingen hebben de 

mogelijkheid om een 7e specialisatiejaar te volgen waardoor zij nog meer slaagkansen krijgen op de 

arbeidsmarkt.  

De aanpak in deze richting is sterk geïntegreerd. De brede basisvorming en specifieke vorming voor het 

beroepsdomein staan in voortdurende wisselwerking. Vooral in het tweede jaar van de derde graad komt dit tot 

uiting in een geïntegreerde proef. Deze biedt de mogelijkheid om de eigen persoonlijkheid van de leerling verder 

te ontplooien en de kennis en vaardigheden, die verworven werden, aan te wenden in nieuwe situaties. 

De klemtonen in de richting liggen op:  

- het verwerven van technieken en vakkennis 

- het hanteren van deze kennis 

- het creatief toepassen van de verworven technieken 

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

hun zelfstandigheid kan groeien. 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 -verkoop, derde graad bso, uit het studiegebied 

Mode.   

Leerlingen uit de tweede graad Moderealisatie en -presentatie stromen door naar de derde graad 

Moderealisatie en -verkoop. In deze tweede graad hebben deze leerlingen al vaardigheden aangeleerd die zij 

dan uitbreiden in de derde graad, naast de nieuwe leerstof die hen aangereikt wordt. De leerinhouden sluiten 

aan bij deze die behandeld werden in de tweede graad. 

Het is ook mogelijk dat leerlingen instromen vanuit andere richtingen, zowel uit bso als tso. Zij hebben de 

vaardigheden uit de tweede graad nog niet. Hierdoor is er enerzijds een gedifferentieerde aanpak nodig vanuit 

de studierichting en anderzijds voldoende motivatie en doorzettingsvermogen vanuit de leerling zelf. 

 

SITUERING 
Dit leerplan heeft zich geïnspireerd op volgende beroepskwallificaties: 

- BK 0072: Winkelverkoper kleding en accessoires (m/v) 
- BK 0084: Operator Productielijn kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) 
- BK 0137: Operator retouche kleding- en confectieartikelen (m/v) 
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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 

- probleemoplossend denken en handelen; 

- zin voor orde en nauwkeurigheid tonen; 

- gericht zijn op kwaliteit; 

- blijk geven van sociale ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin.; 

- systematisch, doelgericht, onder leiding en zelfstandig werken; 

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

- zich openstellen om de verschillende (toekomstige) jobs in de modesector te leren kennen; 

- oog hebben voor duurzaamheid en milieuaspecten; 

- in teamverband werken; 

- zich flexibel opstellen in verschillende situaties; 

- een positieve werkhouding tonen; 

- doorzettingsvermogen tonen; 

- interesse tonen in mode, trends en de ontwikkeling hierin; 

- zelfkritisch zijn. 
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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. 

De stage is voor deze opleiding een conditio sine qua non. De concrete ervaringen die de leerlingen opdoen op 

hun stageplaatsen maken essentieel deel uit van de opleiding, zij vormen de schakel tussen de theorie en de 

reële praktijk. Daarom is er in het uurrooster 2 weken stage voorzien. 

 

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, 

plotmogelijkheden) 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 
- archief basispatronen 
- pasmodellen basiskledingstukken 
- schaalmeetlat 
- meetlat 
- tekendriehoek 
- vlakgom 
- fijnschrijvers 
- boogmallen 
- cirkelmallen 
- A4 ringkaft 
- plastiek mapjes 
- patroonpapier  
- schriftje 
- vulpotlood en extra vullingen 
- potloden 
- lijmstift 
- paperclips 
- actuele boeken, tijdschriften,… ivm mode en lifestyle 
- naaimachines (1 per leerling) en hulpstukken van de naaimachines (persvoeten, machinenaalden…) 
- snelstikkers 
- perstafel met strijkijzer 
- mouwplanken 
- strijkvormen 
- overlock (3-draads) 
- passpiegel 
- paspoppen (ware grootte en kleine paspoppen) 
- modetijdschriften  
- vakliteratuur 
- machinenaalden 
- naainaalden 
- stoompop 
- kleefpers 
- industriële machines 
- stofschaar 
- papierschaar 
- puntig schaartje 
- tornmesje 
- spoeltjes 
- stikzijde 
- spelden 
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- lintmeter 
- zoomlatje 
- kleermakerskrijt 
- naaidoos of opbergdoos/tas 
- baalkatoen 
- tussenvoering 
- techniekstoffen 
- zakvoering 
- schouderstukken 
- naadband 
- passpiegel 
- handleidingen van gebruikte machines en apparaten 
- hamer 
- etalagespelden 
- trektang  
- kniptang 
- nylondraad 
- breekmes 
- tacker 
- dubbelzijdige plakband  
- piepschuimsnijder 
- decoupeerzaag 
- veiligheidsbril 
- schuurpapier 
- constructiematerialen (bvb kippengaas, karton, …) 
- verschillende lijmsoorten 
- etalagebox in hout/vezelplaat van ongeveer 150 cm op 150 cm 
- losse vezelplaten in verschillende formaten  
- verschillende papiersoorten in verschillende formaten 
- kleurpotloden 
- viltstiften 
- verschillende verfsoorten en inktsoorten zoals ecoline, aquarel… 
- verschillende soorten penselen 
- verfmateriaal: zoals waterpotje, mengpotje, … 
- verschillende lijmsoorten 
- breekmesjes  
- lichtbak 
- snijmachine 
- recente specifieke basissoftwarepakketten: vectoriëel grafische software, CAD-software 
- verschillende stofsoorten zoals katoen, zijde, linnen, wol,…  
- microscoop met benodigdheden 
- vergrootglazen 
- pincet  
- aansteker  
- brandglaasjes  
- fysiologisch water  
- stalenboeken   
- didactische platen per textielsoort  
- didactische plaat met wasvoorschriften  
- didactische plaat met schema van de vezelsoorten  
- per behandelde vezelsoort een documentatiedoos met o.a de verschillende verwerkingsstappen,..  
- spiegel 
- analysedoeken 
- op de stageplaats: winkelinrichting 
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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 eigen creatie ontwerpen vanuit  een 
opgegeven thema. 

B Thematisch werken 

 

Werkstukken van de leerlingen. 

Een modefiguur tekenen in verschillende 
aanzichten. 

B Aanzichten: 

- Vooraanzicht 
- Rugaanzicht 
- Zijaanzicht 

 

 

Vertrekkend van één basismodel een mini-
collectie maken. 

B Ontwerpen: variatie op details  

Modefiguren aankleden met een eigen 
ontwerpen binnen een gegeven thema. 

B Aankleden van figuren: 
- Mantels 
- Avondjurken 

 

 

Verschillende stijlen herkennen en gebruiken 
voor het maken van een outfit op figurine. 

B Stijlen: 
- Klassiek 
- Modern 
- Sportief  
- … 

 

Een gekozen kledingstuk tot in detail waarnemen 
en ontleden. 

B Details waarnemen/ontleden: 
- Belijningen 
- Zakken 
- Kragen 
- ….. 

Met gebruik van kalkpapier opzoek gaan naar 
details van een kledingstuk en overnemen. 

Verschillende details binnen een kledingstuk 
plaatsen. 

B Details plaatsen: 
- Zakken 
- mantelkragen 
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- Naden 
- …. 

Stoffenprint binnen een outfit weergeven in 
verschillende technieken.  

U Technieken: 
- tekentechnieken 
- werken met kleurpotloden 
- schildertechnieken 
- werken met Ecoline 

 

Een eenvoudig kapsel weergeven op een 
modefiguur. 

U Kapsels Opzoek werk via internet, magazines,…. 

Bepaalde outfits aantrekkelijker maken door 
toevoeging van extra’s. 

B Extra: 
- Achtergrond 
- Accessoires 
- Kleurenkaart 
- … 

 

Een schildertechniek toepassen op een 
getekende outfit. 

B Schilderen met: 
- Acryl 
- Aquarel 
- Ecoline 
- …. 

 

Modetekeningen verwerken in een 
presentatietekening. 

B Presentatietekening: 
- Stofweergave 
- Detailweergave 
- … 

 

Een mode-illustratie maken voor een modeblad. B Mode-illustratie: 
- Verschillende technieken toepassen. 
- Fotostyling (toepassen van compositie) 
- Tekst toepassen en toevoegen. 

 

Bijvoorbeeld aan de hand van een boekcover. 

Technieken gebruiken als extra’s in achtergrond. U Technieken achtergrond: 
- Schaduw tekenen 
- Grafische opvulling bij achtergronden 
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TV Mode: Modestudie 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De delen, lijnen en punten zowel op patroon als 

op het kledingstuk benoemen. 

B Delen, omtreklijnen en punten Dit geldt voor de behandelde kledingstukken: 

mantel, vest, jurk, … 

De belangrijkste lichaamsmaten benoemen en 

opmeten. 

B Maten: 

• lengtematen 

• breedtematen 

Dit geldt voor de behandelde kledingstukken: 

mantel, vest, jurk, … 

Aan de hand van de lichaamsmaten en een 

matentabel een correct maatnummer bepalen. 

B Maatnummer, maattabel  

Patronen kiezen in functie van artikel, model en 

figuur 

B Basispatronen  

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

• Doortekenen 

• 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 

nauwkeurig en correct tekenen. 

B • Rechte lijnen 

• Gebogen lijnen 

• Afrondingen 

• In haak tekenen 

Herhaling 2de graad maar toegepast op 

complexere patronen. 

Een basispatroon van een kledingstuk omvormen 

tot een modelintekening a.d.h.v een stappenplan 

B Belijning: 

• Inkerend 

• Recht 

• Uitkerend 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Modeldetails: 

• Siernaden 

• Tailleband 

• Mouwen 

• Zakken 

• Kraag 

• Beleg 

• … 

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 

• … 

 

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 
 
 

Afpassen in kleine groepjes. Leerlingen passen af 

op mekaar. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De patronen omvormen tot snijpatronen voor 

bovenstof, voering en tussenvoering. 

B Naadwaarde: 

• Zoom 

• Rechte naden 

• Ronde naden 

Naadhoeken 

 

De patroondelen nauwkeurig uitknippen B Uitknippen patroondelen  

Een patroon coderen. B Aanvullende gegevens op patroon: 

• Benaming model 

• Maat 

• Frequentie 

• Naam patroondeel 

• Nummering 

• Bovenstof 

• Voering 

• Tussenvoering  

 

Een economisch snijplan opzoeken 

 

 

B Snijplan  
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TV Mode: Technologie 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
 
Machines 
 

In eigen woorden opsommen welke soorten 
machines in een confectiebedrijf naargelang de 
toepassing worden gebruikt. 

B Soorten machines in een confectiebedrijf 
afhankelijk van de toepassing: 

- Snijmachine 
- Stikmachine 
- Strijkmachine 

 

 

Aan de hand van een afbeelding de snijsystemen 
herkennen.  
Aan de hand van een afbeelding de snijsystemen 
kort kunnen toelichten. 

B 

B 

Snijden confectie: 
- Volautomatische snijmachines 
- Oplegsystemen 
- Snijplannen met computerprogramma’s 
- … 

 

Afbeeldingen op het internet opzoeken.  

Aan de hand van opgezochte informatie zelf een 
omschrijving geven van een volautomatische 
stikmachine.  

B Volautomatisch stikmachine: 
- Definitie 
- Gebruik 

Aan de hand van eigen opzoekwerk. 

Aan de hand van opgezochte informatie zelf een 
omschrijving geven van een borduurmachine. 

B Borduurmachine: 
- Definitie 
- Gebruik 

Aan de hand van eigen opzoekwerk. 

Aan de hand van opgezochte informatie zelf een 
omschrijving geven van een volautomatische 
strijkinstallatie. 

B Volautomatische strijkmachines: 
- Definitie 
- Gebruik 

Aan de hand van eigen opzoekwerk.  

De verschillende soorten etikettering in textiel 
opsommen en de betekenis toelichten. 

B Etikettering in textiel: 
- Onderhoudsetiket 
- Maatetiket 
- Merketiket 
- Samenstellingsetiket 
- …. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Het nut van bandwerk omschrijven. B Bandwerk: 

- Economisch 
- Efficiënt 

 

de ergonomische principes toelichten. B Ergonomie: 
- Lichaamshouding tijdens het werken 
- Werkpostinrichting 

 

 
Grondstoffen en benodigdheden 
 

De weg van vezel tot kledingstuk uitleggen in 
eigen woorden. 

B Steekkaart: 
De weg van vezel tot kledingstuk 

Herhaling van de leerstof. 

 

De verschillende soorten grondstoffen benoemen 
en beschrijven naargelang de oorsprong. 

B Overzicht textielvezels. 
Indeling van de textielvezels naar hun oorsprong 

Herhaling van de leerstof. 

Kunstmatige vezels naar oorsprong indelen en 
een voorbeeld geven in gebruik. 

B Kunstmatige vezels: 
- Natuurlijke grondstof 

o Acetaat 
o Viscose 

- Synthetische grondstof: 
o Polyester 
o Polyamide 
o … 

 

 

 

 

 

 

Het spinproces van de kunstmatige vezels in eigen 
woorden uitleggen.  

B Spinproces: 
- Spindop 
- Stroperige massa 
- Filament garen 

 

In eigen woorden beschrijven wat veredelen 
inhoudt. 
Opsommen in welk stadium van het proces de 
veredeling toegepast wordt. 
 
 
 

B 

B 

 

Veredelen: 
- Op de vezel 
- Op de draad 
- Op de stof 
- Op het kledingstuk  

 
 

Aan de hand van voorbeelden/stalen.  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een voorbeeld geven van een verdeling. B Voorbeelden: 

- Verven 
- Waterdicht maken 
- Kreukherstellend 
- Krimpvrij 
- … 

Verschillende soorten speciale weefsels 
herkennen en benoemen. 

B Speciale weefsels: 
- Crepe  
- Satijn 
- Double face 
- …. 

Bezoek aan een stoffenwinkel. 

Opzoekwerk op internet of andere.  

Nieuwe textieltechnologieën opzoeken en het 
gebruik ervan toelichten 
 

B Nieuwe technologieën: 
- Neopreen 
- Softshell 
- …. 

Opzoekwerk op internet of andere. 

De verworven kennis kunnen toepassen op 
verschillende stofstalen/kledingstukken. 

B Geïntegreerde opdracht m.b.t. de leerstof van 
technologie 
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TV Mode: Toegepaste informatica 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Technische tekeningen 

Herhalen en uitdiepen van de leerstof 2de graad  

met complexere opdrachten 

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 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Bestanden van internet importeren in het 
gebruikte programma 

B importeren van afbeeldingen  

Het tekengereedschap gebruiken B - Rechte lijnen  
- Vloeiende lijnen 
- Gebogen lijnen  
- Curven  
- Lijntypes en lijndiktes 

 

De mogelijke gereedschappen toelichten B Alle gereedschappen  

Gebruik maken van specifiek tekengereedschap B - Kleurengebruik 
- Lettergebruik (teksten) 
- Vormgebruik 
- Rastergebruik: doorsnedes 

 

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 

 

Verschillende gemaakte bestanden samenvoegen 
tot één geheel. 

B Gedetailleerde referentiefiche  

Bewaren het eindresultaat in het 
bestandsformaat nodig voor de verdere 
toepassing 

B 
Bewaren in het juiste bestandsformaat  

Patronen 

Verschillende CAD-systemen opsommen B CAD-systemen: 
- Lectra 
- Gerber 
- AutoCAD 
- … 

 

Uitleggen waarvoor de verschillende CAD-
systemen worden gebruikt binnen de 
confectieafdelingen. 

B Confectieafdelingen 

- Ontwerpafdeling 
- Patroonafdeling 
- Productieafdeling 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
- Snijafdeling 

… 

De opbouw van de gebruikte configuratie 
(computer en randapparatuur) toelichten 

B Specifieke randapparatuur Digiteertafel 

plotter 

De verschillende programma’s van het CAD-
systeem kunnen opsommen en toelichten. 

B Bijvoorbeeld Lectra voor: 

- Modaris 
- Diamino 
- Kaled 
- Justprint 

 

Inzien dat een licentie noodzakelijk is voor de 
werking van een programma. 

B Licenties  

Het gebruik van het assenstelsel toepassen in de 
programma 

B X-Y as 
Nulpunt 
Kwadranten 

 

Patroondelen analyseren B Codes 
Bochtpunten opzoeken 

 

Het belang van een analysefiche toelichten 

 

Een ingevulde analysefiche lezen, begrijpen en 
toelichten 

B 

 

B 

Gebruik van de analysefiche 
 
 
Verklaring van termen op de analysefiche 

 

inzien dat de afwerkingen van een kledingstuk 

invloed hebben op het invullen van de 

analysefiche 

Een analysefiche invullen. 

B 

 

B 

Modelontleding  

Patroondelen digiteren op een correcte manier B digiteren  

Eenvoudige patroondelen tekenen. B Patroondelen  

Eenvoudige patroonopstellingen tekenen. B Modelintekeningen  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Inzien dat een goede patroonkennis vereist is om 

de patroonopstelling correct te tekenen. 

Patroonwijzigingen toepassen op bestaande 

vormen. 

Inzien dat een goede patroonkennis vereist is om 

patroonwijzigingen te kunnen toepassen. 

B Verschillende belijningen  

Alle nodige vormen afleiden uit de 

patroonopstelling. 

Inzien dat een goede patroonkennis vereist is om 

de vormen correct te kunnen afleiden. 

B 

 

B 

Modeluittekeningen  

Patronen productieklaar maken. B Snijpatronen  

De bestanden opslaan rekening houdend met de 

padnaam/toegangsweg.  

B Bibliotheekbeheer: 

- Mappen aanmaken 
- Bestanden verplaatsen 
- Kopiëren 
- Verwijderen 
- Naam wijzigen 
- Bewaren 

- … 

 

De bestanden plotten en/of printen op 

verschillende schaalgrootte 

B Uitplotten en printen  
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TV Mode: Verkoopkunde en modeadvies 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De verschillende functies in een winkel: 

- opnoemen  

- uitleggen in eigen woorden 

 

De taken die bij de functie horen opnoemen 

B 

 

 

B 

Salesmedewerker,  storemanager, floormanager, 
cashiermanager, visual merchandiser, … 

 

De verschillende functies in het organigram 

plaatsen 

 

Het organigram verduidelijken 

B 

 

B 

Organigram/ schema 
Wie heeft de leiding over wie, van welke persoon 
krijg je de taken die je moet uitvoeren 

 

Belangrijke attitudes voor een winkelbediende 

uitleggen 

 

Een ongepaste attitude herkennen en verbeteren 

B 

 

B 

Beleefdheid, geduld, tact, luisteren, 
vriendelijkheid, hulpvaardigheid, … 

 

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

 

De taken die bij de voorbereiding van een 
verkoopgesprek horen, opnoemen 

B verre voorbereiding, rechtstreekse voorbereiding  

De klanten indelen volgens type 

 

Gedragingen van klanten herkennen, 
verschillende types van klanten opnoemen en 
daarbij een beeld vormen van een klant 

B 

 

B 

doelgerichte consument: doelgerichte aankoop 
sfeerwinkelaar: impulsaankoop 
observatie van de klant 
evaluatie van de klant: twijfelende klant,  
geduldige klant, veeleisende klant, agressieve 
klant, verdachte klant, zoekende klant …..  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een klant op een correcte manier begroeten B Volgens type en aard van de klant 

Openingszinnen 
 

De behoeften van de klant opsporen door het 
stellen van gepaste vragen  

B Behoeften van de klant 
Koopwens  en koopmotieven  
Open vraag, gesloten vraag, keuzevraag 

 

Een artikel op de  aangewezen manier 
presenteren aan de klant  

B Voelen, ruiken, proeven, horen, zien  

Verkoopargumenten aanbrengen om de klant te 
overtuigen 

B Informeren,  argumenteren, adviseren en 
prijsinformatie 

 

Bezwaren van de klant elimineren door het 
toepassen van verschillende methodes 

B optelmethode, aftrekmethode, deelmethode, 
vermenigvuldigingsmethode 

 

De verkoop afronden door een aangepaste 
techniek toe te passen 

B de keuzetechniek, de ja-ritme techniek, de 
samenvattingstechniek 
inpakken, afsluiten 

 

Omschrijven wat een bijverkoop is  

Een gepaste bijverkoop realiseren 

 

B 

B 

bijverkoop  
- Extra service 
- Extra winst 

 

Klachten op de juiste manier behandelen B Soorten klachten 

Gepaste service aanbieden 

 

Op de juiste manier een telefoongesprek met de 
klant voeren 

B begroeting, verloop en afsluiten van een 
telefoongesprek 

 

Uitleggen wat derving is 

Derving voorkomen 

B 

B 

criminele derving, niet criminele derving  

Inschatten wat de klanten verwachten en zorgen 
dat de klant terugkomt 

B klantenbinding: 
persoonlijke en niet persoonlijke klantenbinding 

 

Een tekst voorbereiden voor mondelinge 
presentatie 

B verschillende informatiebronnen raadplegen  

presenteren  

 

Een verkoopgesprek toepassen volgens de fasen 
van het verkoopgesprek 

B verkoopgesprek  De verschillende fases van een verkoopgesprek 

inoefenen d.m.v. een rollenspel 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
De geschiedenis van de klederdracht opzoeken en 
op een tijdlijn plaatsen 

B Geschiedenis van de klederdracht  

Modetrends herkennen, benoemen en 
omschrijven 

B trends: kleuren, belijning, stijl, inspiratiebronnen  

Lichaamsfiguren typeren en toelichten B Rechte vormen, ronde vormen, … Een eigen figuuranalyse maken 

Aangepast advies geven volgens figuuranalyse B Belijning, details, stoffen, kleuren, prints, …  

De eigenschappen van de kleuren van het 

seizoenstype benoemen 

 

B Koele en warme kleuren 
seizoenstype  
 

Experimenteren met de doeken voor 

kleuranalyse en erkennen dat er verschillende 

seizoenstypes zijn 

De verschillende kleurcontrasten herkennen en 

benoemen 

B kleurcontrasten  

Het verloop van een kleuranalyse uitleggen 

Vaststellen dat het opleggen van een kleurendoek 

een effect heeft op het gelaat  

 

B 

B 

 

kleuranalyse  
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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 stoffen (satijn, zijde, wollen stoffen, …) die 

gebruikt worden in de derde graad vergen een 

grondiger kennis van de naaimachine. 

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, overlock 

en snelstikker kennen en kunnen toepassen. 

B • Stiksteek 

• Overlock 

• Knoopsgaten 

• Fronsdraden 

• … 

 

Voorbereidingen treffen voor het uitwerken van 

het kledingstuk. 

B Voorbereiding: 

• Uitstomen van stof 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
• Herkennen van stoffouten 

• Correct vouwen van de stof 

Patronen economisch schikken op de stof. B Schikken: 

• Draadrichting 

• Economische patroonschikking 

• Vleug 

• Prints 

• … 

 

Het patroon vastspelden op de stof, voering, 

tussenvoering, … op een correcte manier. 

B Vastspelden van patroon Rekening houden met kwaliteit van materiaal en 

vorm van patroon.  

De patroondelen nauwkeurig uitknippen.  B Knippen patroondelen  

De nodige stofdelen inkleven met tussenvoering. B Inkleven stofdelen Inkleven: instrijken of persen 

 

De nodige merktekens aanduiden op/in de 

stofdelen. 

B Draadjes trekken  

In functie van de gewenste afwerking een 

werkinstructieformulier kunnen lezen en 

uitvoeren. 

B Werkinstructieformulieren Raadplegen van de techniekenmap (zie 

afwerkingstechnieken 2de graad) 

Nepen/naden uitwerken in een kledingstuk. B Verschillende nepen 

Verschillende naden  

 

Zakken uitwerken in een kledingstuk. B Zakken: 

• Gebiesde zak 

• Gebiesde klepzak 

• Klepzak 

• … 

 

Verschillende kraagtypes uitwerken in een 

kledingstuk. 

B Kraagtypes: 

• Kraag en opslag 

• … 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een randafwerking uitvoeren. B afwerking: 

• Beleg 

• Tailleband 

• … 

 

Een mouw inzetten naargelang het model.  B Mouw inzetten 

• Tweedelige mouw  

• … 

 

Verschillende sluitingen uitwerken. B Verschillende sluitingen: 

• Knopen 

• Knoopsgaten  

• Rits 

• … 

 

De zoom afwerken afhankelijk van model B Afwerking: 

• met de hand naaien 

• stikken 

• beleg 

 

Specifieke afwerkingen naargelang model 

uitvoeren 

U Afwerkingen: 

• borduren 

• perleren 

• eenvoudige drapage 

• … 

 

Verwerken van verschillende materialen U Materialen: 

• Kant 

• Satijn 

• Tulle 

• Voile 

• Baleinen  

• … 

 

Eenvoudige storingen van de naaimachines 
oplossen 
 
 

B Naald vervangen, oliën, reinigen…  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een werkvolgorde opstellen  B Werkvolgorde Het prototype wordt stap voor stap begeleid. 

Het eigen werkstuk wordt zoveel mogelijk 

zelfstandig uitgewerkt.  

Zelfstandig werk stimuleren. 

Een kledingstuk uitwerken a.d.h.v een 

werkvolgorde 

B 

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 kritisch en objectief 

beoordelen naar de vooropgestelde 

kwaliteitseisen en toleranties. 

B 

B 

 

U 

Kwaliteitseisen Het afgewerkte kledingstuk bespreken en elkaar 

beoordelen. 

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: Etaleren 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Het verschil kort toelichten tussen Indoor en 
Window. 

B Indoor / interieur:  
- Lay-out van winkel 
- Presentatie product 

 
Window / etalage:  

- Inrichten 
- Decoreren 

 

 

Op bezoek gaan bij diverse winkels om het 

verschil tussen indoor en window te 

verduidelijken. 

Onderscheid maken tussen de functie van een 
Visual merchandiser en etalagist. 
 
 
 
 
 
Het verschil van een functie van de Visual 
merchandiser duiden binnen een klein bedrijf en 
een keten bedrijf.  
 

B 

 

 

 

B 

Functie Visual merchandiser: 
- Verantwoordelijke voor de lay-out van 

indoor/ window.  
- Verkoopsactiviteiten opvolgen. 
- Kleinbedrijf / zelfstandigen 
- Ketenbedrijf/ Eigen personeel. 

 
Functie van een etalagist: 

- Presenteren van materialen 
- Kunnen hanteren van verschillende 

materialen 
 

 
Kunnen inspelen op de artikelen die in de 
aandacht staan (Folder/reclame). 
Goed functioneren binnen een team. 
 
 
 

Herhaling van de 2De graad (presentatie 

technieken). 

Verschillende bekwaamheden van een Visual 
merchandiser en etalagist opsommen. 

B - Huisstijl/doelgroep kennen. 
- Materiaal/ artikelen kennis. 
- Kleuren voeling/ combinatie vermogen. 
- Laatste ontwikkelingen /technieken / 

actualiteit opvolgen. 
- Concurrentie aangaan/ concurrentie 
- kennen. 
- Planningen opstellen.  

Winkels bezoeken. 

Het AIDA- model toelichten. 
 

B AIDA MODEL: 
- A: aandacht 

Het model verduidelijken aan de hand van 

verschillende voorbeelden.  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
 
 

- I: Interesse wekken. 
- D: Drang. 
- A: Actie. 

Aan de hand van beeldmateriaal de verschillende 
elementen van een etalage benoemen.  
Presentatie-elementen in een winkel herkennen 
en benoemen. 

B Presentatie in de winkel: 
- Terminologie 
- Volgens constructie 
- Volgens vormgeving 
- Verschillende winkelingangen 

Afbeeldingen  van etalages en winkelgevels 

opzoeken op internet. 

Aan de hand van het bekijken van etalages op 
foto’s verschillende soorten etalages herkennen 
en benoemen. 

B Presentatie in de etalage: 
- Open etalage 
- Gesloten etalage 
- Half open etalage 

Bekijken van verschillende etalage op diverse 

foto’s.  

Studiebezoek: bekijken van etalages. 

Verschillende soorten presentatieruimte 
onderscheiden en herkennen (indoor). 

B Soorten presentatieruimte: 
- Wandpresentatie 
- Toonbankvitrine 
- Vrijstaande vitrine 
- Winkel display 
- …. 

Invul oefening rond verschillende soorten 
etalage.  

- Wat voor etalage en waar vind je deze 
terug ? 

- Maak een schets rond één van de 
gekozen etalage.  

Winkels bezoeken. 

De functie van de verlichting in een etalage en 
presentatieruimte onderzoeken in een eigen 
proefopstelling.  

B Functie van de verlichting: 
- Aandacht trekken 
- Sfeer scheppen 
- Interesse wekken 

 

 

Verschillende soorten verlichting herkennen en 
benoemen. 

B Soorten verlichtingen: 
- Algemene verlichting 
- Accent verlichting 
- Uitlichten  
- Armaturen 
- Bewegend licht 

Leerlingen winkels laten bezoeken en foto’s laten 

nemen. 

Verschillende vouwtechnieken voor 
kledingstukken toepassen. 

B Vouwtechnieken: 
- T-shirts 
- Pulls 
- Hemden/blouses 
- …. 

Aan de hand van een stappenplan de 
verschillende vouwtechnieken bestuderen en 
uitvoeren. 

Gebruik van didactisch materiaal (film). 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Aantonen dat blikvangers en decoraties als 
sfeerversterkers essentieel belangrijk zijn in een 
etalage of presentatieruimte. 
 
Blikvangers of decoraties samenstellen om de 
sfeer van een presentatie-oefening te versterken. 

B 

 

B 

Sfeerversterkers: 
- Functie 
- Doel 
- Eigenschappen 
- Vereisten 
- Soorten  

Materialen: 
- Karton 
- Papier 
- Piepschuim 
- Natuurlijke materialen 

Technieken: 
- Schilderen 
- Boetseren 
- Collage 
- …. 

Leerlingen zelf sfeerversterkers laten gebruiken 
in een presentatie-oefening. 
Maken van een blikvanger. 

Van twee dimensionaal vlak naar een 3 

dimensionaal object gaan (herhaling 2de graad). 

Het begrip concept toelichten. 
 
 
 
 

B Concept:  
- Een visuele voorstelling van één of 

meerdere ideeën die worden 
samengebracht. 

Conceptaspecten:  
- Thema 
- Sfeer/stemming 
- Seizoen 
- Stijl 

 

Een eigen concept voor een etalage uitwerken. 
 
Het uitgewerkt concept zelf samenstellen aan de 
hand van een presentatie-oefening. 

B 

B 

Concept:  
- Ontwerpen: Schets maken volgens thema. 
- Bepalen sfeer, stemming, stijl, kleuren. 
- Keuze artikelen/materialen. 
- Technieken 
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PV Praktijk Mode: Retoucheren 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Uitleggen wat retoucheren is B Retoucheren  

Verschillende retouches opsommen B Soorten retouches: 
- Verkorten 
- Verlengen 
- Verbreden 
- Rits instikken 
- Knopen verzetten 
- …. 

 

Inzien dat een correcte afpastechniek 
noodzakelijk is om een kwaliteitsvolle retouche te 
bereiken 

B Afpastechniek  Linken leggen met het kledingstuk op maat (zie 

Modestudie). 

Pasfouten herkennen en benoemen in de 
correcte vaktaal 

B Pasfout: 

- Maatnummer 
- Pasvorm  

Linken leggen met het kledingstuk op maat (zie 

Modestudie). 

Pasfouten afspelden of aanduiden op een 
correcte manier 
 

B Verschillende methodes van afpassen Leerlingen brengen eigen retouches mee en 

spelden deze af tijdens de les. 

Linken leggen met het kledingstuk op maat (zie 

Modestudie). 

De haalbaarheid van een retouche inschatten en 

motiveren naar de klant 

Oordelen of de retouches kunnen uitgevoerd 
worden tegen een verantwoorde prijs in 
verhouding tot de kostprijs van het artikel 
 

B 

 

B 

Haalbaarheid van retouches 
- Kostprijs 
- Stof  
- Afwerking   

Leerlingen brengen eigen retouches mee en 

geven feedback over de haalbaarheid van de 

retouche. 

Verschillende prijslijsten vergelijken en 

bespreken 

Duidelijke afspraken maken met en correcte 
informatie geven aan de klant op een respectvolle 
manier  

B Communicatie naar de klant Inoefenen met rollenspel 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een retouchekaart correct invullen 

Het verband leggen tussen een correct ingevulde 
retouchekaart en een correct uitgevoerde 
retouche 

B 

B 

Retouchekaart    Het belang hiervan benadrukken 

Een prijs bepalen van een retouche U Kostprijsberekening van de retouche  

Eenvoudige gekende uitvoeringstechnieken 
toepassen bij het retoucheren 

B Eenvoudige uitvoeringstechnieken: 
- verkorten 
- versmallen  
- stopwerk 
- … 

 

Uitvoeringstechnieken van een hogere 
moeilijkheidsgraad toepassen bij het retoucheren 

U Moeilijkere uitvoeringstechnieken keuze uit: 
- Vervangen rits 
- Verkorten mouw  
- Verlagen tailleband 
- … 

 

Minder voorkomende retouches uitvoeren U Specifieke retouches:  
- speciale weefsels verwerken 
- speciale afwerkingen 

 

Een retouche efficiënt uitvoeren met het gepaste 
materieel en met behulp van de correcte 
machines 

B Keuze materiaal en machines voor de retouches Per retouche de leerling zelf materialen laten 

kiezen en laten motiveren waarom. 

Link leggen met het vak Moderealisatie. 

Op een correcte manier de retouches: 
- Lostornen 
- Voorbereiden 
- Stikken 
- Naaien 
- Strijken  

 

B Uitvoeringsstappen van retouches op 
verschillende kledingstukken 

 

Het eindresultaat van de retouche beoordelen 
rekening houdend met de afwerkingsnormen. 
 

B Kwaliteitscontrole van de uitvoering   
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Verschillende soorten maten van elkaar 
onderscheiden  

B Matentabellen  Kindermaten, jeansmaten, hemdsmaten, 

alfanumerieke maten, … 

  



 

39 

9. STAGE 
 

VISIE VAN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN OP STAGE 
De ministeriële omzendbrief betreffende stages ingericht in bedrijven of instellingen ten behoeve van  leerlingen 

in het voltijds secundair onderwijs,  bepaalt de administratieve, juridische en organisatorische richtlijnen inzake 

de materiële en inhoudelijke organisatie van stages.   

Belangrijk hierbij is dat stages buitenschools plaatsvinden en geen extramuros activiteiten mogen zijn. 

Een leerlingenstage is niet gebaseerd op de gewone arbeidsovereenkomst en niet op een overeenkomst voor 

tewerkstelling van studenten. Scholen moeten hiervan abstractie maken. 

 Stage is een begeleide confrontatie/participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost1. 

De leerlingenstage is dus een veelomvattende werkvorm die de leerlingen in staat stelt om kennis te maken met 

meerdere belangrijke werkvelden met het oog op een gefundeerde studie- en/of beroepsoriëntatie.  Ze verschilt 

van de klassieke lessen.  Het contact met het toekomstig arbeidsmilieu, de betrokkenheid van externen, die 

samen met de leraars opleiding en vorming geven, de aandacht voor de persoonlijkheid en de ontwikkeling van 

arbeidsattitudes maakt van de leerlingenstage een integrerende werkvorm. 

Het leerproces van de stagiair situeert zich tijdens de stage op verschillende vlakken: 

- op het domein van het ervaren, zij beleven wat het betekent op een “werkvloer” in een echt bedrijf te 
werken; 

- op het domein van doorleven en doordenken over arbeidssituaties waarin de stagiair geplaatst wordt, 
voorwaarde hierbij is dat hij in staat is hierover te reflecteren, alleen, in team of onder begeleiding; 

- in het opdoen van nieuwe inzichten die de stagiair kan vergelijken en toetsen aan de inzichten die hij op 
school, thuis of op andere plaatsen heeft meegekregen; 

- het verbinden met reeds aanwezige inzichten; hiervoor gaan we ervan uit dat er een bereidheid tot  
leren  en verandering is.  Zonder deze bereidheid (motivatie) is er geen leereffect.  

De school kan de organisatievorm van de stages kiezen afhankelijk van studiejaar, studierichting, infrastructuur 

op school en in overleg met de stagegevers.  Samen met de stagegevers maakt de school  de keuze tussen 

blokstage en alternerende leerlingenstage.   

De gekozen organisatievorm staat in functie van het bereiken van de leerplandoelstellingen. 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen gaat uit van het  feit dat de scholen de omzendbrief correct moeten uitvoeren. 

De school zal aandacht besteden aan de informatie van de leerling-stagiair 2 en zijn ouders.  Zij moeten alle 

praktische informatie krijgen over het verloop van de leerlingenstages.  Voor dit voorbereidend werk zorgen de 

stagecoördinator3 en de stagebegeleider4. 

De leerling-stagiair verricht arbeid onder gezag van een ander persoon, de stagementor5.  Er mag geen loon 

worden uitgekeerd. 

De stagegever6 is verantwoordelijk ten aanzien van de leerling-stagiair op het vlak van de arbeidswet- en 

regelgeving. 

                                                           
1  Reële arbeidspost = deel van het arbeidsproces waarvoor de werknemer een reeks taken heeft uit te voeren 

2  Leerling – stagiair: De leerling-stagiair heeft een dubbel statuut: leerling én gelijkgestelde werknemer. De leerling-stagiair is een ingeschreven 
leerling en moet dus ook in het aanwezigheidsregister vermeld worden. 

3  De persoon die op de stageplaats of op de school instaat voor het goede verloop en de opvolging van de verschillende stagiairs 

4  De persoon verbonden aan de school die het verloop van de stage en de evoluties van de stagiair opvolgt en de stagiairs met raad en daad bijstaat, 
in constructief overleg met de stagementor 

5  De persoon die de taak op zich  neemt om de stagiair zo goed mogelijk te gidsen op de werkvloer en hem te begeleiden in al zijn acties 

6  De stageplaats: m.a.w. de organisatie, voorziening of afdeling waar de stagiair stage loopt 
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Jongeren op het werk worden beschermd: het arbeidsreglement geldt voor de leerling-stagiair (een afzonderlijk 

aangepast reglement kan ook). 

 

ALGEMENE STAGEDOELSTELLINGEN 
- De leerlingen confronteren met hun toekomstig werkmilieu en met de volle realiteit van het beroep.  In 

het kader van studie- en beroepsoriëntatie kennismaken met meerdere belangrijke werkvelden. 

- Het leren toepassen van de op school verworven kennis, vaardigheden en attitudes door het verrichten 
van arbeid in concrete arbeids- en cliëntsituaties. 

- Het leren ontdekken door de leerlingen van eigen kwaliteiten en tekorten (zelfkennis, zelfevaluatie, 
zelfkritiek) en het nut doen inzien van de door de school bijgebrachte basiskennis. 

- Het bevorderen van de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid. 

- Leren rekening houden met de factoren werktijd en werkuren, tempo, efficiëntie, productiviteit, 
cliëntgerichtheid en kwaliteitszorg. 

- Elementair inzicht verwerven in de dagelijkse praktijk op het vlak van organisatie, beheer, inrichting en 
dergelijke. 

- Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en het bevorderen van sociale vaardigheden en 
attitudes, die professioneel belangrijk zijn, in het bijzonder het kunnen functioneren in teamverband en 
het ontwikkelen van een vriendelijke en functionele communicatie in de omgang met collegae en klanten. 

- Het ontwikkelen van zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid, tevens initiatief leren nemen en correct 
reageren op arbeidssituaties. 

- Leren gezag accepteren. 

- Het ontwikkelen van  zin voor organisatie en efficiëntie en het leren dragen van verantwoordelijkheid. 

- Aandacht hebben voor de ergonomische aspecten van het beroep. 
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SPECIFIEKE STAGEDOELSTELLINGEN - VOOROPGESTELDE LEERDOELEN 
 
De leerlingen lopen tijdens de derde graad een ‘verkoop’-stage in een winkelketen en in een boetiek. Tijdens de stage worden een aantal leerplandoelstellingen van 
het vak TV Mode – Verkoopkunde en modeadvies in de praktijk toegepast.  
De stagedoelstellingen moeten in het licht van de specifieke stageplaats aangepast worden, gezien hun relevantie of belang.  
Onderstaande leerplandoelstellingen zijn specifiek gericht op de stageplaats. 

 

Stage Mode: verkoop 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Een sollicitatiebrief en curriculum vitae opstellen ter 

voorbereiding van het vinden van een geschikte 

stageplaats. 

B Sollicitatiebrief en CV  

Zelfstandig contact nemen met de stageplaats om zich 

voor te stellen  

B Persoonlijke presentatie  

De administratieve aspecten van de 

stageovereenkomst in orde brengen. 

B Stagecontract, risicoanalyse, 

werkpostfiche 

Afspraken maken m.b.t.: 

- de contactpersoon op de stageplaats aldus de 
stagementor 

- de werkuren en pauzes 
- het zich melden bij aankomst / vertrek 
- melden van afwezigheid 
- speciale eisen in verband met kleding, 

schoeisel, kapsel, … 
- algemene regels in verband met hygiëne, 

milieu en orde 

 

Op een korte tijd het assortiment van de stageplaats 

leren kennen. 

B Artikelenkennis 

Assortiment in breedte, diepte en lengte 

Link leggen met verkoopkunde 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Klantgericht werken. B Verkoopgesprek Link met Verkoopkunde 

Instructies correct uitvoeren. B De mogelijke taken op een stageplaats: 

- Etalage 
- Kassabeheer 
- Verkoopgesprek 
- Controle paskamer 
- …. 

 

Instructies op een gepast tempo uitvoeren. B Tempo 
 

 

Voorbeelden: vouwtechniek, labelen, vanuit de 

stock de winkel aanvullen, … 

Planmatig en efficiënt te werk gaan. B Werkmethodiek   

Flexibel omgaan met verschillende situaties. B Flexibiliteit 

 

 

Initiatief nemen om terugkerende taken zelfstandig uit 

te voeren. 

B Zelfstandig werken  

Gemotiveerd werken. B Inzet en motivatie  

Verantwoordelijkheid dragen voor de opgelegde taken. B Verantwoordelijkheidszin  

Regels en afspraken naleven. B Discipline  

Zichzelf op een verzorgde manier presenteren. 

 

B Persoonlijke verzorging  

Interesse tonen in de werking van de stageplaats. B Belangstelling tonen  

Samenwerken op de werkvloer. B Samenwerken  

Kritiek aanvaarden en positief verwerken. B Persoonlijke ontwikkeling  



 

43 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Het belang van een imago van een winkel inzien en 

ernaar handelen. 

B Imagobewustzijn Link met verkoopkunde leggen. 

Informatie verzamelen over de stageplaats en 

verwerken in een stageboek. 

B Het stageboek: 
- Geschiedenis 
- Logo 
- Doelgroep 
- Collectie 
- Veiligheid 
- Onderhoud 
- … 

 

Een dagverslag opstellen. B Stageverslag: 
- Programma van de dag 
- Uitgevoerde taken 
- Specifieke gebeurtenis 
- …  
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10. 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 
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toetsen, gesprekken, volgsystemen) wordt de leerroute verder gezet of zo nodig bijgestuurd.  Om de leerling te 

motiveren gebeurt dit in een constructieve, positieve sfeer. 

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. 

 

 


