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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding – beroep 
 
De opleiding Breien dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Breien 
betreft het aanleren van kennis, vaardigheden op het vlak van mode en attitudes die de cursisten 
voorbereiden op een beroepsuitoefening. In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en 
realisatietechnieken aangeleerd. 
Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist: 
 
� kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen 
� realisatietechnieken vakkundig toepassen 
� problemen oplossen 
� kleur- en materiaalkeuze bepalen 
� via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen 
 
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, werden alle lestijden als PV 
gekwalificeerd. 

1.1.2 Inhoud 
 
De opleiding Breien bestaat uit 4 modules: “Basis breien”, “Reliëfbreiwerk”, “Kleurbreiwerk” en 
“Creatief breiwerk”. De totale opleiding omvat 640 lestijden. 
Daarnaast kan de cursist nog drie zwevende modules volgen: “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” 
en “Haakwerk”. Deze modules vallen buiten het certificaat. 
 
Inhoudelijk is elke module een op zich staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden 
technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. 
Hierbij staan de technieken en vaardigheden centraal en zijn de realisatietechnieken een middel om 
deze op de diverse niveaus aan te leren. 

1.1.3 Modules 
 
Het leertraject omvat 4 modules. De modules “Basis breien”, “Reliëfbreiwerk” en “Kleurbreiwerk” zijn 
instapvrij. De modules “Reliëfbreiwerk” en “Kleurbreiwerk” zijn een voorwaarde voor het volgen van de 
module “Creatief breiwerk”.  
De modules “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk” zijn instapvrij. 
 
Aan de opleiding zijn een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de 
eerste plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de 
basiscompetenties, maar daarnaast ook de mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen 
persoonsvormend zijn.  
Door aandacht te besteden aan sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke 
en persoonsvormende doelstellingen. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
 
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs. 
 
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en 
uitstapniveau duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject 
optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven 
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hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op 
inhoudelijke basis zonder meer mogelijk. 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau 
1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3 
2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3 
3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3 
4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3 
5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3 
6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3 
7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3 
8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3 
9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3 
10 Mode- en textielverkoop  BO MO 021 300 BSO 3 
11 Modist BO MO 022 280 BSO 3 
12 Breien BO MO 023 640 BSO 3 

 

1.3 Studieduur 
1120 Lt PV, inclusief de zwevende modules. 
Het certificaat van de opleiding Breien na 640 Lt. 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak 
Basis breien  M MO 072 

160 = 160 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
Textiel 
Praktijk textiel 

Reliëfbreiwerk  M MO 073 

160 = 160 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
Textiel 
Praktijk textiel 

Kleurbreiwerk  M MO 074 

160 = 160 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
Textiel 
Praktijk textiel 

Creatief breiwerk  M MO 075 

160 = 160 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
Textiel 
Praktijk textiel 
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1.4.2 Leertraject 
 

35076
BREIEN
640 Lt

8641
Kleurbreiwerk

160

Basis breien
8639

160

8640
Reliëfbreiwerk

160

8642
Creatief breiwerk

160

8643
Breiwerk 
accessoires

160

8644
Kunstbreiwerk

160

8645
Haakwerk

160

 
 
 

1.5 Sleutelvaardigheden 
 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig uit te voeren. 
SV 02 

Creativiteit In staat zijn persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken 
en uit te voeren. 

SV 07 

Doorzettings-
vermogen 

In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht 
te blijven. 

SV 09 

Een werkplan 
kunnen maken 

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

SV 10 

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

SV 17 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, 
gedurende een lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van een taak desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen. 

SV 36 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module basis breien ( 072) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Basis breien” situeert zich in het begin van de opleiding Breien. 
In deze module worden de basistechnieken van het breien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. 
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het combineren 
van de realisatietechnieken, het overtekenen van patroonvormen en het berekenen van de 
werkstukken, om aldus onder begeleiding een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te 
wijzigen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren in 
eenvoudige werkstukken. 

2.1.2 Instapvereisten 
Geen  

2.1.3 Studieduur 
160 Lt = 160 Lt PV. 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module basis breien  M MO 072 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Meten en berekenen � maten opmeten 

� een eenvoudig werkstuk berekenen 
� voor een werkstuk de nodige hoeveelheid 

materialen bepalen 

M MO 072 BC 01 

Tekenen � patroonvormen overtekenen 
� pasklare patronen overtekenen  

M MO 072 BC 02 

Breien � in tricot breien 
� met motieven rechts en averechts breien 
� met kabels breien 
� realisatietechnieken uitvoeren 

M MO 072 BC 03 

Afwerken � eenvoudige werkdocumenten gebruiken 
� breitechnieken toepassen 
� afwerkingstechnieken toepassen 
� een werkstuk in vorm brengen 
� eenvoudige fouten verbeteren 

M MO 072 BC 04 
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2.2 Module reliëfbreiwerk (073) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Reliëfbreiwerk” situeert zich als vervolg van de module “Basis breien”. 
In deze module worden technieken van het reliëfbreien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. 
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het 
combineren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de 
werkstukken en aan het werken met patroontekeningen om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te 
voeren of een bestaand te wijzigen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een 
werkstuk. 

2.2.2 Instapvereisten 
Geen 

2.2.3 Studieduur 
160 Lt = 160 Lt PV. 

2.2.4 Basiscompetenties 
 
Module reliëfbreiwerk  M MO 073 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� rekening houdend met model, mode en 
persoon breigarens kiezen 

� benodigdheden en breigarens op prijs – 
kwaliteit beoordelen 

� benodigdheden en breigarens qua 
verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 073 BC 01 

Meten en berekenen � maten opmeten 
� een werkstuk berekenen 
� voor een werkstuk de nodige hoeveelheid 

materialen bepalen 

M MO 073 BC 02 

Tekenen � een patroon op maat tekenen 
� patronen aan de maten aanpassen 
� pasfouten in de patronen verbeteren 

M MO 073 BC 02 

Breien � met fantasiesteken breien 
� met ajoursteken breien 
� met patentsteken breien 
� realisatietechnieken uitvoeren 

M MO 073 BC 03 

Afwerken � werkdocumenten gebruiken 
� breitechnieken toepassen 
� afwerkingstechnieken toepassen 
� een werkstuk in vorm brengen 
� fouten verbeteren 

M MO 073 BC 04 
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2.3 Module kleurbreiwerk (074) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurbreiwerk” situeert zich als vervolg van de module “Basis breien”. 
In deze module worden technieken van het kleurbreiwerk aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. 
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het 
combineren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de 
werkstukken, aan het werken met patroontekeningen en deze ook zelf ontwerpen, aan het 
combineren van kleur en materiaal om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een 
bestaand te wijzigen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een 
werkstuk.aangepast aan een volwassen persoon en in een werkstuk bedoeld voor een kind. 

2.3.2 Instapvereisten 
Geen 

2.3.3 Studieduur 
160 Lt = 160 Lt PV. 

2.3.4 Basiscompetenties 
 
Module kleurbreiwerk M MO 074 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� rekening houdend met model, mode en 
persoon breigarens kiezen 

� rekening houdend met model, mode en 
persoon kleurencombinaties kiezen 

� benodigdheden en breigarens op prijs – 
kwaliteit beoordelen 

� benodigdheden en breigarens qua 
verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 074 BC 01 

Meten en berekenen � maten opmeten 
� een werkstuk berekenen 
� voor een werkstuk de nodige hoeveelheid 

materialen bepalen 

M MO 074 BC 02 

Tekenen � een patroon op maat tekenen 
� patronen aan de maten aanpassen 
� pasfouten in de patronen verbeteren 

M MO 074 BC 03 

Breien � met kleuren breien 
� in Jacquardbreiwerk breien 
� met meerkleurige patronen breien 
� de realisatietechnieken uitvoeren 
� sierelement inbreien 

M MO 074 BC 04 

Afwerken � werkdocumenten gebruiken 
� breitechnieken toepassen 
� afwerkingstechnieken toepassen 
� een werkstuk in vorm brengen 
� fouten verbeteren 

M MO 074 BC 05 
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2.4 Module creatief breiwerk (075) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Creatief breiwerk” situeert zich als vervolg van de modules “Reliëfbreiwerk” en 
“Kleurbreiwerk”. 
In deze module worden nieuwe technieken aangeleerd, maar wordt vooral het accent gelegd op het 
creatief toepassen van de reeds aangeleerde technieken. 
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het 
combineren van de realisatietechnieken (ook deze uit voorafgaande modules), aan het tekenen van 
patronen, het berekenen van de werkstukken en aan het werken met bestaande en zelf ontworpen 
patroontekeningen om aldus de bekwaamheid te verwerven zelfstandig een eigen ontwerp uit te 
voeren of een bestaand te wijzigen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren in een 
complex werkstuk. 

2.4.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules {…} “Reliëfbreiwerk” en 
“Kleurbreiwerk”.  

2.4.3 Studieduur 
160 Lt = 160 Lt PV. 

2.4.4 Basiscompetenties 
 
Module creatief breiwerk M MO 075 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� rekening houdend met model, mode en 
persoon breigarens kiezen 

� benodigdheden en breigarens op prijs – 
kwaliteit beoordelen 

� benodigdheden en breigarens qua 
verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 075 BC 01 

Meten en berekenen � maten opmeten 
� een werkstuk berekenen 
� voor een werkstuk de nodige hoeveelheid 

materialen bepalen 

M MO 075 BC 02 

Tekenen � een patroon van een ontwerp tekenen 
� een patroon op maat tekenen 
� pasfouten in de patronen verbeteren 

M MO 075 BC 03 

Breien � een ontwerp uitvoeren 
� de realisatietechnieken uitvoeren 
� specifieke moeilijkheden oplossen 

M MO 075 BC 04 

Afwerken � werkdocumenten gebruiken 
� breitechnieken toepassen 
� afwerkingstechnieken toepassen 
� een werkstuk in vorm brengen 
� fouten verbeteren 

M MO 075 BC 05 

 
 
 


