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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 
De algemeen vormende opleiding Naaien hoort thuis in het studiegebied HUISHOUDELIJK 
ONDERWIJS. Huishoudelijk onderwijs betreft het aanleren van huishoudelijke vaardigheden 
die bijdragen tot het maatschappelijk functioneren en de zelfontplooiing.  
Wie zijn kennis en vaardigheden verder professioneel wil uitdiepen, kan dat in het 
studiegebied MODE. 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding Naaien leert de cursist basisvaardigheden en basistechnieken voor het 
realiseren van diverse kwaliteitsvolle werkstukken. 
Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist: 

� werkstukken onder begeleiding vervaardigen 
� zich verder individueel ontplooien 

 
De opleiding Naaien bestaat uit 7 modules van telkens 120 Lt.  
De totale opleiding omvat dus 840 Lt.  

1.1.3 Modules 
De opleiding Naaien bestaat uit 7 modules: 
� Basis naaien 
� Werkstukken rok/pantalon 
� Werkstukken blouse/jurk 
� Werkstukken vrije tijd 
� Werkstukken ensemble 
� Werkstukken mantel 
� Werkstukken regenkledij 
 
De modules “Initiatie patronen”, “Modelwijzigingen ensemble” en “Modelwijzigingen vrije tijd” 
zijn zwevende modules. Ze kunnen facultatief worden aangeboden. Ze maken geen deel uit 
van de opleiding die leidt tot het certificaat. Meer informatie over de zwevende modules in 
het document “Huishoudelijk onderwijs-Zwevende modules” op de website van de entiteit 
Curriculum. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, zijn alle lestijden als PV 
gekwalificeerd. Huishoudelijk onderwijs betreft ervaringsgericht onderwijs met een minimale 
theoretische onderbouw, volledig in functie van de handelingsvaardigheden.  
De opleiding krijgt het niveau BSO 2. 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 
1 Inrichten van de woning AO HU 001 1280 BSO 2  
2 Naaien AO HU 002   840 BSO 2  
3 Koken AO HU 003   480 BSO 2  
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1.3 Studieduur 

Voor het certificaat Naaien 840 Lt.  Daarnaast drie zwevende modules van telkens 120 Lt. 
Die vallen buiten het certificaat. 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak 

Basis naaien AO MO C002 120 Lt PV praktijk kleding 
praktijk mode  

Werkstukken 
rok/pantalon AO HU 030 120 Lt PV praktijk kleding 

praktijk mode 
Werkstukken 
blouse/jurk AO HU 031 120 Lt PV praktijk kleding 

praktijk mode 

Werkstukken vrije tijd AO HU 032 120 Lt PV praktijk kleding 
praktijk mode 

Werkstukken 
ensemble AO HU 033 120 Lt PV praktijk kleding 

praktijk mode 

Werkstukken mantel AO HU 034 120 Lt PV praktijk kleding 
praktijk mode 

Werkstukken 
regenkledij AO HU 035 120 Lt PV praktijk kleding 

praktijk mode 
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1.4.2 Leertraject  
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1.5 Sleutelvaardigheden  
 
Aan een 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 mogelijkheid tot transfer bieden en 
algemeen persoonsvormend zijn. Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden 
wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en persoonsvormende doelstellingen. 
 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel 

gericht te blijven. 
SV 09 

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. 

SV 17 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om 
zijn competentie te verbreden en te verdiepen. 

SV 19 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor 
de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens 
en milieu schaden. 

SV 30 

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

SV 36 

 
 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Huishoudelijk Onderwijs - Naaien  
Versie 2.0 BVR Pagina 7 van 14 

2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Basis naaien (C002) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Basis naaien” worden de grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De 
cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van stikken, knippen, naaien 
en strijken. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding 
uitvoeren op eenvoudige werkstukken. 

2.1.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.1.3 Studieduur 
120 LT PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis naaien  AO MO C002 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Tekenen � tekengerief gebruiken 

� patroonvormen overtekenen 
� pasklare patronen overtekenen 
� verschillende lijnsoorten herkennen 
� verschillende symbolen herkennen 
� een patroon aanpassen aan de 

hoofdmaten 
� een knippatroon maken 

AO MO C002 BC 01 

Meten � meetgerief gebruiken 
� maten opmeten 
� verschillende soorten weefselbreedtes 

onderscheiden 

AO MO C002 BC 02 

Knippen � draadrichting in weefsels bepalen 
� knipgerief gebruiken 

AO MO C002 BC 03 

Stikken � de onderdelen van een naaimachine 
benoemen 

� een naaimachine gebruiksklaar maken 
� naaigereedschap gebruiken 
� stikken 
� storingen van de naaimachine 

signaleren 

AO MO C002 BC 04 

Strijken � strijkapparatuur gebruiken 
� storingen aan de strijkapparatuur 

signaleren 

AO MO C002 BC 05 

Afwerken � benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
� eenvoudige werkdocumenten gebruiken 

AO MO C002 BC 06 
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� een werkvolgorde/ werkstroomanalyse 
uitvoeren 

� realisatietechnieken in de werkstukken 
uitvoeren 

� eenvoudige fouten signaleren 
� eenvoudige fouten verbeteren 
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2.2 Module Werkstukken rok/pantalon (030) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken rok/pantalon” leert de cursist basisvaardigheden en 
basistechnieken. Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het 
beëindigen van deze module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk 
rok/pantalon te vervaardigen. 

2.2.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.2.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken rok/pantalon AO HU 030 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 030 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 030 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 030 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 030 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 030 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 030 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 030 BC 08 
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2.3 Module Werkstukken blouse/jurk (031) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken blouse/jurk” leert de cursist basisvaardigheden en 
basistechnieken. Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het 
beëindigen van deze module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk 
blouse/jurk te vervaardigen. 

2.3.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.3.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken blouse/jurk AO HU 031 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 031 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 031 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 031 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 031 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 031 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 031 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 031 BC 08 
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2.4 Module Werkstukken vrije tijd (032) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken vrije tijd” leert de cursist basisvaardigheden en basistechnieken. 
Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het beëindigen van deze 
module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk vrije tijd te 
vervaardigen. 

2.4.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.4.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken vrije tijd AO HU 032 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 032 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 032 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 032 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 032 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 032 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 032 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 032 BC 08 
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2.5 Module Werkstukken ensemble (033) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken ensemble” leert de cursist basisvaardigheden en 
basistechnieken. Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het 
beëindigen van deze module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk 
ensemble te vervaardigen. 

2.5.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.5.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken ensemble AO HU 033 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 033 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 033 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 033 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 033 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 033 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 033 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 033 BC 08 
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2.6 Module Werkstukken mantel (034) 

2.6.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken mantel” leert de cursist basisvaardigheden en basistechnieken. 
Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het beëindigen van deze 
module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk mantel te 
vervaardigen. 

2.6.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.6.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.6.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken mantel AO HU 034 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 034 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 034 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 034 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 034 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 034 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 034 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 034 BC 08 
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2.7 Module Werkstukken regenkledij (035) 

2.7.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Werkstukken regenkledij” leert de cursist basisvaardigheden en 
basistechnieken. Hij voert ze onder begeleiding uit op een eenvoudig werkstuk. Bij het 
beëindigen van deze module is de cursist in staat om een eenvoudig kwaliteitsvol werkstuk 
regenkledij te vervaardigen. 

2.7.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
 

2.7.3 Studieduur 
120 Lt PV 

2.7.4 Basiscompetenties 
Module Werkstukken regenkledij AO HU 035 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
AO HU 035 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� lengte-, breedteverschillen herkennen 

AO HU 035 BC 02 

Tekenen � een patroon overnemen 
� patroondelen herkennen 
� knippatronen tekenen 

AO HU 035 BC 03 

Knippen � een voordelig knipplan toepassen 
� de delen merken 

AO HU 035 BC 04 

Stikken � de naaimachine gebruiken 
� de overlockmachine gebruiken 

AO HU 035 BC 06 

Strijken � strijktechnieken toepassen AO HU 035 BC 07 
Afwerken � een werkvolgorde/werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in werkstukken 

toepassen 

AO HU 035 BC 08 

 

 


