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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 
De opleiding Borduren hoort thuis in het studiegebied KANT. Deze opleiding komt tegemoet aan de 
opdracht van het onderwijs voor sociale promotie om de cursist vaardigheden en attitudes bij te 
brengen voor het functioneren in de maatschappij en voor de uitoefening van een beroep. 
In de opleiding Borduren leren de cursisten vaardigheden met betrekking tot de verschillende 
borduurtechnieken. 
Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist: 
� de verschillende materialen, herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� op een zelfstandige manier een borduurwerk starten en alle mogelijke problemen oplossen om het 

werkstuk tot een goed einde te brengen 
� oude borduurtechnieken herkennen en uitvoeren 
� een foto of tekening omzetten in borduurwerk 
� zelf een mooie kleurkeuze maken 

1.1.2 Modules 
De opleiding bestaat uit 8 modules.  
Deze modules zijn: “Basis Borduren”, “Aftelbaar Borduurwerk”, “Open Borduurwerk”, “Basis 
Witborduren”, “Vervolmaking Witborduren”, “Basis Naaldschilderwerk”, “Vervolmaking 
Naaldschilderwerk” en “Creatief Borduren”. 
De totale opleiding omvat 800 Lt. 

1.1.3 Niveau en soort vak 
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft zijn alle lestijden als PV gekwalificeerd. 
De minimale theoretische onderbouw staat volledig in functie van de handelingsvaardigheden. 
De opleiding krijgt het niveau BSO 3. 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau 
1 Afgeknoopte Draden AO KA 001 1040 BSO 3 
2 Doorlopende Draden  AO KA 002 1040 BSO 3 
3 Naaldkant AO KA 003 320 BSO 3 
4 Borduren AO KA 004 800 BSO 3 

1.3 Studieduur 
800 Lt PV 
Certificaat: BORDUREN 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Basis Borduren M KA 018 160 Praktijk kant 
Aftelbaar Borduurwerk M KA 019 80 Praktijk kant 
Basis Witborduren M KA 020 80 Praktijk kant 
Basis Naaldschilderwerk  M KA 021 80 Praktijk kant 
Open Borduurwerk M KA 022 80 Praktijk kant 
Vervolmaking Witborduren  M KA 023 80 Praktijk kant 
Vervolmaking Naaldschilderwerk  M KA 024 80 Praktijk kant 
Creatief Borduren M KA 025 160 Praktijk kant 

1.4.2 Leertraject 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Basis Borduren (018) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Basis Borduren” situeert zich in het begin van de opleiding Borduren. In deze module 
worden de basistechnieken van het borduren aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. 
Bij het  beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� de basistechnieken van het borduren uitvoeren en toepassen 
� een werkstuk in de aangeleerde basistechnieken uitwerken 

2.1.2 Instapvereisten 
Er zijn geen specifieke instapvereisten. 

2.1.3 Studieduur 
160 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis Borduren M KA 018 
De cursist kan  
Weefsel en borduurgaren in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 018 BC 01 
Handelsbenamingen van borduurgarens en weefsels in functie van 
aankoop benoemen 

M KA 018 BC 02 

De specifieke materialen (borduurring, naalden…) benoemen en juist 
gebruiken 

M KA 018 BC 03 

De nodige hoeveelheid weefsel voor een werkstuk berekenen M KA 018 BC 04 
Een tekening op het weefsel overbrengen M KA 018 BC 05 
Met een eenvoudige teltekening werken M KA 018 BC 06 
De basissteken van het borduren vlot en inzichtelijk uitvoeren M KA 018 BC 07 
De aangeleerde steken toepassen in een werkstuk M KA 018 BC 08 
Een tekening creatief uitvoeren in verschillende tapisseriesteken M KA 018 BC 09 
De zoomwaarde van een werkstuk bepalen M KA 018 BC 10 
De zoom van een werkstuk in aftelbare stof op verschillende manieren 
afwerken 

M KA 018 BC 11 

Een gouddraad opnaaien M KA 018 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 018 BC 13 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 018 BC 14 
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2.1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.2 Module Aftelbaar Borduurwerk (019) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Aftelbaar Borduurwerk” wordt de techniek van het aftelbaar borduren verder uitgewerkt 
en toegepast. De cursist leert ingewikkelder telpatronen lezen, eventueel veranderen en uitwerken. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� verschillende telpatronen lezen en uitvoeren 
� telpatronen aanpassen aan de gewenste grootte van het werkstuk rekening houdend met het 

gekozen weefsel (dichtheid van de draden) 

2.2.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Borduren”. 

2.2.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Aftelbaar Borduurwerk M KA 019 
De cursist kan  
De specifieke kenmerken van de borduurtechnieken opnoemen M KA 019 BC 01 
Weefsel en borduurgarens in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 019 BC 02 
Handelsbenamingen  van borduurgarens en weefsel in functie van 
aankoop benoemen 

M KA 019 BC 03 

Aan de hand van een telpatroon en het gekozen weefsel de grootte van 
het borduurwerk berekenen 

M KA 019 BC 04 

De typische afwerkingen van de Hardangertechniek uitvoeren M KA 019 BC 05 
Een ingewikkelde teltekening lezen en uitvoeren M KA 019 BC 06 
Een tekening uitwerken met verschillende aftelbare opvulsteken M KA 019 BC 07 
De verschillende aangeleerde technieken uitvoeren M KA 019 BC 08 
Een werkstuk in de aangeleerde technieken uitvoeren M KA 019 BC 09 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 019 BC 10 
De zomen, typisch voor de verschillende technieken, afwerken M KA 019 BC 11 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 019 BC 12 
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2.2.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.3 Module Basis Witborduren (020) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Basis Witborduren” worden de grondbeginselen van het witborduren aangeleerd en 
toegepast.  
De cursist maakt kennis en leert de vaardigheden van enkele oude borduurtechnieken.  
Bij het beëindigen  van deze module kan de cursist:  
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� een werkstuk uitvoeren  in de aangeleerde borduurtechnieken 
� de aangeleerde technieken onderling combineren tot een mooi geheel 

2.3.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Borduren”. 

2.3.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Basis Witborduren M KA 020 
De cursist kan  
De specifieke kenmerken van de borduurtechnieken opnoemen M KA 020 BC 01 
Weefsel en borduurgarens in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 020 BC 02 
Handelsbenamingen van borduurgarens en weefsel in functie van 
aankoop benoemen 

M KA 020 BC 03 

De specifieke materialen benoemen en juist gebruiken M KA 020 BC 04 
Een tekening op het weefsel overbrengen M KA 020 BC 05 
De techniek om een borduurwerk wat reliëf te geven uitvoeren M KA 020 BC 06 
De verschillende technieken om een borduurwerk met uitgeknipte vlakken 
te bekomen uitvoeren 

M KA 020 BC 07 

Een werkstuk in de aangeleerde steken/technieken uitvoeren M KA 020 BC 08 
De zomen, typisch voor de verschillende technieken, afwerken M KA 020 BC 09 
Een borduurwerk met een combinatie van de verschillende aangeleerde 
technieken uitvoeren 

M KA 020 BC 10 

Fouten herkennen en verbeteren M KA 020 BC 11 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 020 BC 12 
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2.3.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.4 Module Basis Naaldschilderwerk (021) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Basis Naaldschilderwerk” worden de basistechnieken van het naaldschilderwerk 
aangeleerd. De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken van het 
naaldschilderen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist een eenvoudige tekening in ingrijpsteek uitvoeren 
aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld een eenvoudig tuintje/landschapje uitvoeren in vrije steken 

2.4.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Borduren”. 

2.4.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Basis Naaldschilderwerk M KA 021 
De cursist kan  
De specifieke kenmerken van de techniek opnoemen M KA 021 BC 01 
Weefsel en borduurgarens in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 021 BC 02 
De specifieke materialen benoemen en juist gebruiken M KA 021 BC 03 
Aan de hand van een voorbeeld, een eenvoudige tekening overbrengen 
en uitwerken in de ingrijpsteek, rekening houdend met de richting van de 
steken en de kleurovergangen 

M KA 021 BC 04 

Licht- en schaduweffecten weergeven M KA 021 BC 05 
Enkele steken/technieken voor het weergeven van weggetjes, muren, 
struiken, bomen… uitwerken 

M KA 021 BC 06 

Deze steken/technieken toepassen in een werkstuk aan de hand van een 
voorbeeld 

M KA 021 BC 07 

Fouten herkennen en verbeteren M KA 021 BC 08 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 021 BC 09 

2.4.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.5 Module Open Borduurwerk (022) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Open Borduurwerk” worden de technieken van het open aftelbaar borduren aangeleerd 
en toegepast. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� een teltekening van een open aftelbaar borduurwerk lezen en uitvoeren 
� een teltekening van een open aftelbaar borduurwerk inzichtelijk uitkiezen en aanpassen aan de 

gewenste grootte van het werk, rekening houdend met de stofkeuze 

2.5.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Borduren” en “Aftelbaar 
Borduurwerk”. 

2.5.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Open Borduurwerk M KA 022 
De cursist kan  
De specifieke kenmerken van de nieuwe borduurtechnieken opnoemen M KA 022 BC 01 
Weefsel en borduurgaren in functie van de te realiseren nieuwe 
technieken kiezen 

M KA 022 BC 02 

Benamingen van borduurgarens en weefsel in functie van aankoop 
benoemen 

M KA 022 BC 03 

De specifieke materialen benoemen en juist gebruiken M KA 022 BC 04 
Aaan de hand van een telpatroon en het gekozen weefsel de grootte van 
een open 

M KA 022 BC 05 

Borduurwerk berekenen M KA 022 BC 06 
Een aftelbaar open borduurwerk uitwerken aan de hand van een 
telpatroon 

M KA 022 BC 07 

De verschillende technieken van open aftelbaar borduurwerk uitvoeren M KA 022 BC 08 
Een werkstuk in de aangeleerde technieken uitvoeren M KA 022 BC 09 
Een zoom van een werkstuk afwerken M KA 022 BC 10 
Een technische tekening interpreteren M KA 022 BC 11 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 022 BC 12 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 022 BC 13 
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2.5.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.6 Module Vervolmaking Witborduren (023) 

2.6.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Vervolmaking Witborduren” worden de gevorderde technieken van het witborduren 
aangeleerd en toegepast. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� de aangeleerde technieken uitvoeren en toepassen 

2.6.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Borduren” en “Basis 
Witborduren”. 

2.6.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.6.4 Basiscompetenties 
Module Vervolmaking Witborduren M KA 023 
De cursist kan  
De hoeveelheid weefsel voor een werkstuk berekenen M KA 023 BC 01 
Handelsbenamingen van borduurgarens en weefsels in functie van 
aankoop benoemen 

M KA 023 BC 02 

Weefsel en borduurgaren in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 023 BC 03 
De specifieke kenmerken van de borduurtechnieken benoemen M KA 023 BC 04 
Een tekening op fijne, doorschijnende stof overbrengen M KA 023 BC 05 
De specifieke problemen van het werken op fijne, doorschijnende stof 
inzichtelijk oplossen 

M KA 023 BC 06 

De typische steken/technieken voor het uitvoeren van 
Schwälmerborduurwerk uitvoeren 

M KA 023 BC 07 

Enkele technieken voor het bekomen van opengewerkt borduurwerk 
uitvoeren 

M KA 023 BC 08 

De aangeleerde steken/technieken uitvoeren M KA 023 BC 09 
Een werkstuk in de aangeleerde technieken/steken uitvoeren M KA 023 BC 10 
De zomen, typisch voor de verschillende technieken, afwerken M KA 023 BC 11 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 023 BC 12 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 023 BC 13 
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2.6.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.7 Module Vervolmaking Naaldschilderwerk (024) 

2.7.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Vervolmaking Naaldschilderwerk” worden de technieken van het naaldschilderwerk 
verder aangeleerd en toegepast. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� inzichtelijk de juiste keuze van een kleurenafbeelding maken in functie van de gewenste techniek 

(ingrijpsteek, vrije steken) 
� op basis van de aangeleerde kennis creatief kleuren kiezen voor het te maken werkstuk 
� creatief een kleurenafbeelding omzetten in naaldschilderwerk 

2.7.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Borduren” en “Basis 
Naaldschilderwerk”. 

2.7.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.7.4 Basiscompetenties 
Module Vervolmaking Naaldschilderwerk M KA 024 
De cursist kan  
Weefsel en borduurgaren in functie van de techniek kiezen M KA 024 BC 01 
Een kleurenafbeelding in borduurwerk omzetten met de ingrijpsteek M KA 024 BC 02 
Een kleurenafbeelding in borduurwerk omzetten met vrije steken M KA 024 BC 03 
Specifieke materialen benoemen en juist gebruiken M KA 024 BC 04 
De kleuren voor het werk kiezen aan de hand van de kleurenafbeelding M KA 024 BC 05 
De tekening van het borduurwerk maken op kalkpapier aan de hand van 
de kleurenafbeelding en overbrengen op het weefsel 

M KA 024 BC 06 

Licht- en schaduweffecten weergeven M KA 024 BC 07 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 024 BC 08 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 024 BC 09 

2.7.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 
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2.8 Module Creatief Borduren (025) 

2.8.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Creatief Borduren” worden enkele nieuwe technieken aangeleerd en worden de 
aangeleerde technieken uit de voorgaande modules creatief toegepast en eventueel met elkaar 
gecombineerd. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de nieuwe technieken/steken uitvoeren en toepassen 
� de aangeleerde technieken creatief toepassen en deze technieken eventueel onderling 

combineren 

2.8.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Borduren”, “Aftelbaar 
Borduurwerk”, “Open Borduurwerk”,  “Basis Naaldschilderwerk”  en “Vervolmaking Naaldschilderwerk”  

2.8.3 Studieduur 
160 Lt PV 

2.8.4 Basiscompetenties 
Module Creatief Borduren M KA 025 
De cursist kan  
Weefsel en borduurgaren in functie van de te realiseren techniek kiezen M KA 025 BC 01 
De grootte van een werkstuk berekenen M KA 025 BC 02 
De hoeveelheid weefsel voor een werkstuk berekenen M KA 025 BC 03 
Zelf het soort borduurgaren, nodig voor een werkstuk, kiezen M KA 025 BC 04 
Handelsbenamingen van borduurgarens en weefsels in functie van 
aankoop benoemen 

M KA 025 BC 05 

Een verantwoorde keuze maken van een tekening, kleurenafbeelding in 
functie van de uitvoering 

M KA 025 BC 05 

De nieuwe aangeleerde steken/technieken uitvoeren M KA 025 BC 07 
Aan de hand van een tekening, kleurenafbeelding een eigen ontwerp 
maken, op de stof overbrengen en uitvoeren in een techniek naar keuze 

M KA 025 BC 08 

Een werkstuk samenstellen door gebruik te maken van een combinatie 
van verschillende steken/technieken 

M KA 025 BC 09 

Een merklap samenstellen door gebruik te maken van een combinatie 
van verschillende steken/technieken 

M KA 025 BC 10 

Een verantwoorde kleurkeuze maken M KA 025 BC 11 
De specifieke materialen benoemen en juist gebruiken M KA 025 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 025 BC 13 
Een afgewerkt borduurwerk op de juiste manier wassen en strijken M KA 025 BC 14 
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2.8.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën te bedenken en uit te 

voeren 
SV07 

Doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven 

SV09 

Een werkplan kunnen 
maken 

in staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn  in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen 

SV19 

Zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig en zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 

 
 
 
 


