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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 
 
De opleiding Realisaties herenkleding dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. 
De opleiding Realisaties herenkleding betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak 
van mode. In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken 
aangeleerd specifiek voor herenkleding. Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist: 
 
� kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen 
� realisatietechnieken vakkundig toepassen in een uniek werkstuk 
� diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon 
� via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen 
 
Aangezien het een praktijkgerichte opleiding betreft met theoretische onderbouw, werden de lestijden 
als PV en TV gekwalificeerd.  

1.1.2 Inhoud 
 
De opleiding Realisaties Herenkleding bestaat uit 4 modules van telkens 120 Lt. De totale opleiding 
omvat dus 480 Lt. De modules zijn: “Basis Naaien”, “Realisaties pantalon/hemd”, “Realisaties 
vest/colbert” en “Realisaties jas/mantel heren”. 
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module 
worden diverse technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend door middel van 
deelstukoefeningen en werkstukken. 

1.1.3 Modules 
 
Het leertraject omvat 4 modules. De modules “Basis naaien” en “Realisaties pantalon/hemd” zijn 
instapvrije modules. De module “Realisaties pantalon/hemd” is een instapvoorwaarde voor het volgen 
van de modules “Realisaties vest/colbert”  en “Realisaties jas/mantel heren”.  
 
Aan de opleiding worden 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. 

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 is het 
instapniveau duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject 
optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven 
hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op 
inhoudelijke basis zonder meer mogelijk. 
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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 022 240 BSO 3 
12 Breien BO MO 023 640 BSO 3 

 

1.3 Studieduur 
 
480 Lt waarvan 90 Lt TV en 390 Lt PV. 
Het certificaat van de opleiding Realisaties herenkleding na 480 Lt. 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak 
 
Basis naaien  

 
AO HU C002120 120 {…} PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
{…} 

 
Realisaties pantalon/hemd 

 
M MO 042 120 = 30 TV + 90 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
{…} 

 
Realisaties vest/colbert 

 
M MO 043 120 = 30 TV + 90 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
{…} 

 
Realisaties jas/mantel heren 

 
M MO 044  

120 = 30 TV + 90 PV 

Kleding 
Praktijk kleding 
{…} 
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1.4.2 Leertraject 
 

8591
Realisaties 
vest/colbert

120

8592
Realisaties
jas/mantel heren

120

8589
Basis naaien

120

REALISATIES 
HERENKLEDING
480 Lt  350678590

Realisaties 
pantalon/hemd

120

 

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

nauwkeurig te voltooien. 
SV 02 

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, 
de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van 
een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling 
in te nemen. 

SV 15 

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 

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 

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

SV 32 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module basis naaien (C002) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Basis naaien” dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module 
worden de grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basis-
handelingen en basistechnieken en 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 
Geen  

2.1.3 Studieduur 
120 Lt  PV. 

2.1.4 Basiscompetenties 
 
Module basis naaien  AO HU 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 HU C002 BC 01 

Meten � meetgerief gebruiken 
� maten opmeten 
� verschillende soorten weefselbreedtes 

onderscheiden 

AO HU C002 BC 02 

Knippen � draadrichting in weefsels bepalen 
� knipgerief gebruiken 

AO HU C002 BC 03 

Stikken � de onderdelen van een naaimachine 
benoemen 

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

AO HU C002 BC 04 

Strijken � strijkapparatuur gebruiken 
� storingen aan de strijkapparatuur signaleren 

AO HU C002 BC 05 

Afwerken � benodigdheden voor het werkstuk kiezen 
� eenvoudige werkdocumenten gebruiken 
� een werkvolgorde/ werkstroomanalyse 

uitvoeren 
� realisatietechnieken in de werkstukken 

uitvoeren 
� eenvoudige fouten signaleren 
� eenvoudige fouten verbeteren 

AO HU C002 BC 06 
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2.2 Module realisaties pantalon/hemd (042) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Realisaties pantalon/hemd” worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen 
aangeleerd en bijgestuurd. 
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen. 
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve 
vakkennis en zelfstandig werken. 

2.2.2 Instapvereisten 
Geen 

2.2.3 Studieduur 
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV. 

2.2.4 Basiscompetenties 
 
Module realisaties pantalon/hemd M MO 042 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden en weefsels benoemen 
� rekening houdend met model, mode en 

persoon, weefsels kiezen 
� benodigdheden en weefsels op prijs – 

kwaliteit beoordelen 
� benodigdheden en weefsels qua 

verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 042 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� naadlengtes en verzameltekens nameten 

M MO 042 BC 02 

Tekenen � pasklare patronen {…} tekenen 
� patroondelen en lijnen herkennen 
� verschillende symbolen herkennen 
� experimenteel graderen 
� een patroon aan opgenomen maten 

aanpassen 
� modelwijzigingen toepassen 
� nepen verwerken 
� knippatronen tekenen 
� pasfouten in de patronen verbeteren 

M MO 042 BC 03 

Knippen � een knipplan opbouwen 
� steunpunten aanbrengen 

M MO 042 BC 04 

Aanpassen � een werkstuk pasklaar maken 
� een passende pantalon/hemd herkennen 
� pasfouten op persoon verbeteren 

M MO 042 BC 05 

Stikken � de overlockmachine gebruiken 
� storingen aan de overlockmachine 

signaleren 
� stiktechnieken toepassen 
� eenvoudige storingen aan de naaimachine 

M MO 042 BC 06 
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herstellen 
� machinehulpstukken gebruiken 

Strijken � strijktechnieken toepassen 
� storingen aan de strijkapparatuur signaleren 
� persapparatuur gebruiken 

M MO 042 BC 07 

Afwerken � pasfouten verbeteren 
� een werkvolgorde/ werkstroomanalyse 

opmaken 
� werkdocumenten gebruiken 
� realisatietechnieken in de werkstukken 

toepassen 
� handnaaitechnieken toepassen 

M MO 042 BC 08 
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2.3 Module realisaties vest/colbert (043) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Realisaties vest/colbert” worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen 
aangeleerd en bijgestuurd. 
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen. 
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve 
vakkennis en zelfstandig werken. 

2.3.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Realisaties pantalon/ hemd” . 

2.3.3 Studieduur 
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV. 

2.3.4 Basiscompetenties 
 
Module realisaties vest/colbert M MO 043 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden en weefsels benoemen 
� rekening houdend met model, mode en 

persoon, weefsels kiezen 
� benodigdheden en weefsels op prijs – 

kwaliteit beoordelen 
� benodigdheden en weefsels qua 

verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 043 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� naadlengtes en verzameltekens nameten 

M MO 043 BC 02 

Tekenen � pasklare patronen {…} tekenen 
� patroondelen en lijnen herkennen 
� verschillende symbolen herkennen 
� experimenteel graderen 
� een patroon aan opgenomen maten 

aanpassen 
� modelwijzigingen toepassen 
� nepen verwerken 
� knippatronen tekenen 
� pasfouten in de patronen verbeteren 

M MO 043 BC 03 

Knippen � een knipplan opbouwen 
� steunpunten aanbrengen 

M MO 043 BC 04 

Aanpassen � een werkstuk pasklaar maken 
� een passende vest/colbert herkennen 
� pasfouten op persoon verbeteren 

M MO 043 BC 05 

Stikken � de overlockmachine gebruiken 
� storingen aan de overlockmachine 

signaleren 
� stiktechnieken toepassen 
� eenvoudige storingen aan de naaimachine 

herstellen 

M MO 043 BC 06 
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� machinehulpstukken gebruiken 
Strijken � strijktechnieken toepassen  

� storingen aan de strijkapparatuur signaleren 
� persapparatuur gebruiken 

M MO 043 BC 07 

Afwerken � pasfouten verbeteren 
� een werkvolgorde/ werkstroomanalyse 

opmaken 
� werkdocumenten gebruiken 
� realisatietechnieken in de werkstukken 

toepassen 
� handnaaitechnieken toepassen 

M MO 043 BC 08 
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2.4 Module realisaties jas/mantel heren (044) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Realisaties jas/mantel heren” worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen 
aangeleerd en bijgestuurd. 
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen. 
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve 
vakkennis en zelfstandig werken. 

2.4.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Realisaties pantalon/hemd “.  

2.4.3 Studieduur 
120 Lt = 30 Lt PV + 90 Lt TV. 

2.4.4 Basiscompetenties 
 
Module realisaties jas/mantel heren M MO 044 
Cluster van 
basiscompetenties 

Basiscompetenties  

 De cursist kan:  
Stileren � een model kiezen 

� benodigdheden en weefsels benoemen 
� rekening houdend met model, mode en 

persoon, weefsels kiezen 
� benodigdheden en weefsels op prijs – 

kwaliteit beoordelen 
� benodigdheden en weefsels qua 

verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord 
gebruiken 

M MO 044 BC 01 

Meten � maten opmeten 
� een matentabel gebruiken 
� naadlengtes en verzameltekens nameten 

M MO 044 BC 02 

Tekenen � pasklare patronen {…} tekenen 
� patroondelen en lijnen herkennen 
� verschillende symbolen herkennen 
� experimenteel graderen 
� een patroon aan opgenomen maten 

aanpassen 
� modelwijzigingen toepassen 
� nepen verwerken 
� knippatronen tekenen 
� pasfouten in de patronen verbeteren  

M MO 044 BC 03 

Knippen � een knipplan opbouwen 
� steunpunten aanbrengen 

M MO 044 BC 04 

Aanpassen � een werkstuk pasklaar maken 
� een passende jas/mantel herkennen 
� pasfouten op persoon verbeteren 

M MO 044 BC 05 

Stikken � de overlockmachine gebruiken 
� storingen aan de overlockmachine 

signaleren 
� stiktechnieken toepassen 
� eenvoudige storingen aan de naaimachine 

herstellen 

M MO 044 BC 06 
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� machinehulpstukken gebruiken 
Strijken � toepassen 

� storingen aan de strijkapparatuur signaleren 
� persapparatuur gebruiken 

M MO 044 BC 07 

Afwerken � pasfouten verbeteren 
� een werkvolgorde/ werkstroomanalyse 

opmaken 
� werkdocumenten gebruiken 
� realisatietechnieken in de werkstukken 

toepassen 
� handnaaitechnieken toepassen 

M MO 044 BC 08 

 
 
 


