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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 
De opleiding Doorlopende Draden hoort thuis in het studiegebied KANT. Deze opleiding komt 
tegemoet aan de opdracht van het onderwijs voor sociale promotie om de cursist kennis, 
vaardigheden en attitudes bij te brengen voor het functioneren in de maatschappij en voor de 
uitoefening van een beroep.   
De cursist leert technieken met betrekking tot diverse kantsoorten met name Stropkant, Vlaanderse 
kant, Parijse kant, Cluny kant, Tule kant, Valenciennes kant, Nieuwe kantsoorten, Binche kant en 
Mechelse kant. Bij kloskant met doorlopende draden worden alle draden bovenaan het werk 
bevestigd. De draden worden geheel het werk door gebruikt, zowel voor volwerk als voor grondwerk. 
Er wordt meestal met hetzelfde aantal draden begonnen en geëindigd. 
Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� een eenvoudig ontwerp maken 
� zelfstandig een Stropkant, Vlaanderse kant, Parijse kant, Cluny kant, Tule kant, Valenciennes 

kant, Fijne kant, Binche kant en Mechelse kant met aanvaardbare kwaliteit klossen 

1.1.2 Modules 
De opleiding Doorlopende Draden bestaat uit 11 modules.  
De totale opleiding omvat 1040 Lt. 
De modules zijn: “Basis Stropkant”, “Stropkant Uitbreiding”, “Vlaanderse Kant”, “Parijse Kant”, “Cluny 
Kant”, “Tule Kant”, “Valenciennes Kant”, ”Nieuwe Kantsoorten”, “Kant Vervolmaking”, “Binche Kant” en 
“Mechelse Kant”. 
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module 
worden met diverse materialen technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend middels een 
aantal werkstukken. De modules zijn geformuleerd voor de meest courante kantsoorten. Daarnaast 
zijn er een aantal modules geformuleerd los van een bepaalde kantsoort. Hiermee wordt het mogelijk 
soepel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en vraaggestuurd te werken. 

1.1.3 Niveau en soort vak 
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, zijn alle modules 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 
1040 Lt PV 
Certificaat: DOORLOPENDE DRADEN 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  woensdag 24 mei 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Kant – Doorlopende Draden  
Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 27 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Basis Stropkant   M KA G001 160 Praktijk kant 
Stropkant Uitbreiding M KA 008 80 Praktijk kant 
Vlaanderse Kant M KA 009 80 Praktijk kant 
Parijse Kant M KA 010 80 Praktijk kant 
Cluny Kant M KA 011 80 Praktijk kant 
Tule Kant M KA 012 80 Praktijk kant 
Valenciennes Kant M KA 013 80 Praktijk kant 
Nieuwe Kantsoorten M KA 014 80 Praktijk kant 
Kant Vervolmaking M KA 015 80 Praktijk kant 
Binche Kant M KA 016 160 Praktijk kant 
Mechelse Kant M KA 017 80 Praktijk kant 

1.4.2 Leertraject 

6898
Basis Stropkant

160
6908

Kant 
Vervolmaking

80

6901

Parijse Kant

80

6899

Stropkant 
Uitbreiding

80

6900
Vlaanderse 
Kant

80

6902

Cluny Kant

80

6903

Tule Kant

80

6904

Valenciennes 
Kant

80

6905

Nieuwe 
Kantsoorten

80

6907

Mechelse Kant

80

6906

Binche Kant

160

DOORLOPENDE 
DRADEN
34638       1040 Lt

1/6
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Basis stropkant (G001) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Basis Stropkant” situeert zich in het begin van de opleiding. In deze module worden de 
basistechnieken van het kantklossen aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.  
De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van het kantklossen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 
� een eenvoudig ontwerp maken 
� de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen 

2.1.2 Instapvereisten 
Er zijn geen instapvereisten. 

2.1.3 Studieduur 
160 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis Stropkant  M KA G001 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA G001 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA G001 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA G001 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA G001 BC 04 
De volgende basisslagen vlot en met een behoorlijke kwaliteit klossen, met 
name 
� linnenslag 
� halve slag en 
� gewrongen slag 

M KA G001 BC 05 

Diverse stropkanttechnieken uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkant 
� volwerk 
� eenvoudige tralies 
� samengestelde tralies 
� versieringen  
� randen 

M KA G001 BC 06 

Eenvoudige kanten met voorgenoemde technieken maken M KA G001 BC 07 
Elementaire vaktermen beheersen en toepassen M KA G001 BC 08 
De aangeleerde stropkanttechnieken herkennen en benoemen M KA G001 BC 09 
Eenvoudige stropkanten zelfstandig opzetten en afzetten M KA G001 BC 10 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA G001 BC 11 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA G001 BC 12 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA G001 BC 13 
Fouten herkennen en verbeteren M KA G001 BC 14 
Kant afwerken en presenteren M KA G001 BC 15 
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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 

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 Stropkant uitbreiding (008) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Stropkant Uitbreiding” worden de stropkanttechnieken verder uitgewerkt en toegepast. 
De cursist leert gevorderde stropkanttechnieken toepassen. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een stropkant klossen  
� een  eenvoudig ontwerp maken en uitvoeren 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

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

2.2.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Stropkant Uitbreiding M KA 008 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 008 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 008 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 008 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 008 BC 04 
Diverse stropkanttechnieken uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� samengestelde tralies 
� kunstslagen 
� versieringen 
� randen 
� afwerkingstechnieken 

M KA 008 BC 05 

Kant maken met voorgenoemde technieken M KA 008 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 008 BC 07 
De aangeleerde stropkanttechnieken herkennen en benoemen M KA 008 BC 08 
Stropkant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 008 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 008 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken en uitvoeren M KA 008 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 008 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 008 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 008 BC 14 
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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 Vlaanderse kant (009) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Vlaanderse Kant” worden de basistechnieken van de Vlaanderse kant aangeleerd en 
toegepast. 
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van 
Vlaanderse kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een Vlaanderse kant klossen  
� een eenvoudig ontwerp maken 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

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

2.3.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Vlaanderse Kant M KA 009 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 009 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 009 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 009 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 009 BC 04 
Basistechnieken van de Vlaanderse kant uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� Vlaanderse tralie en variaties 
� versieringen 
� afwerkingstechnieken 

M KA 009 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 009 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 009 BC 07 
De aangeleerde Vlaanderse kanttechnieken herkennen enbenoemen M KA 009 BC 08 
Vlaanderse kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 009 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 009 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 009 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 009 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 009 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 009 BC 14 
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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 Parijse kant (010) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Parijse Kant” worden de basistechnieken van de Parijse kant aangeleerd en toegepast. 
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van Parijse 
kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een Parijse kant klossen en  
� een eenvoudig ontwerp maken. 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

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

2.4.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Parijse Kant M KA 010 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 010 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 010 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 010 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 010 BC 04 
Basistechnieken van Parijse kant uitvoeren, met name 
� Parijse tralie 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� versieringen 
� afwerkingstechnieken 

M KA 010 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 010 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 010 BC 07 
De aangeleerde Parijse kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 010 BC 08 
Parijse kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 010 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 010 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 010 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 010 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 010 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 010 BC 14 
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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 Cluny kant (011) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Cluny Kant” worden de basistechnieken van de Cluny kant aangeleerd en toegepast. 
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van Cluny 
kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een Cluny kant klossen  
� een eenvoudig ontwerp maken 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

2.5.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Stropkant”. 

2.5.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Cluny Kant M KA 011 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 011 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 011 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 011 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 011 BC 04 
Basistechnieken van  Cluny kant uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� vlechten 
� Venetiaanse vlechten 
� kunstslagen 
� verbindingen 
� versieringen en 
� afwerkingstechnieken 

M KA 011 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 011 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 011 BC 07 
De aangeleerde Cluny kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 011 BC 08 
Cluny kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 011 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 011 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 011 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 011 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 011 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 011 BC 14 
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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 Tule kant (012) 

2.6.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Tule Kant” worden de basistechnieken van de Tule kant aangeleerd en toegepast. 
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van Tule 
kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een Tule kant klossen 
� een eenvoudig ontwerp maken 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

2.6.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Stropkant”. 

2.6.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.6.4 Basiscompetenties 
Module Tule Kant M KA 012 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 012 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 012 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 012 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 012 BC 04 
Basistechnieken van Tule kant uitvoeren, met name 
� Tule gronden 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� samengestelde tralies 
� vierkante kunstslagen 
� versieringen 
� afwerkingtechnieken 

M KA 012 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 012 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 012 BC 07 
De aangeleerde Tule kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 012 BC 08 
Tule kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 012 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 012 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 012 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 012 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 012 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 012 BC 14 
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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 Valenciennes kant (013) 

2.7.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Valenciennes Kant” worden de basistechnieken van de Valenciennes kant aangeleerd 
en toegepast. 
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van 
Valenciennes kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een Valenciennes kant klossen 
� een eenvoudig ontwerp maken 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

2.7.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Stropkant”. 

2.7.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.7.4 Basiscompetenties 
Module Valenciennes Kant M KA 013 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 013 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 013 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 013 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 013 BC 04 
Basistechnieken van Valenciennes kant uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� Valenciennes tralies 
� versieringen en 
� afwerkingtechnieken 

M KA 013 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 013 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 013 BC 07 
De aangeleerde Valenciennes kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 013 BC 08 
Valenciennes kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 013 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 013 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 013 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 013 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 013 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 013 BC 14 
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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 Nieuwe kantsoorten (014) 

2.8.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Nieuwe Kantsoorten” worden diverse technieken van fijne kanten aangeleerd en 
toegepast. 
De cursist maakt kennis met diverse technieken voor de uitvoering van fijne kanten. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een fijne kant van klossen 
� een eenvoudig ontwerp maken 
� een technische tekening lezen en uitvoeren 

2.8.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module “Basis Stropkant”. 

2.8.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.8.4 Basiscompetenties 
Module Nieuwe Kantsoorten M KA 014 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 014 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 014 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 014 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 014 BC 04 
Diverse fijne kanttechnieken uitvoeren, met name 
� gronden 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� versieringen 
� afwerkingstechnieken 

M KA 014 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 014 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 014 BC 07 
De aangeleerde fijne kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 014 BC 08 
Fijne kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 014 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren, gebruiken en uitvoeren M KA 014 BC 10 
Een eenvoudig ontwerp maken M KA 014 BC 11 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 014 BC 12 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 014 BC 13 
Kant afwerken en presenteren M KA 014 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 
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2.9 Module Kant vervolmaking (015) 

2.9.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Kant Vervolmaking” worden diverse technieken van fijne kanten verder aangeleerd en 
toegepast. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� zelfstandig een fijne kant klossen onder meer Vlaanderse, Parijse, Cluny, Tule, Valenciennes en 

nieuwe kantsoorten 
� een ontwerp maken 

2.9.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Stropkant”  en  
ofwel “Vlaanderse Kant” 
ofwel “Parijse Kant”  
ofwel “Cluny Kant” 
ofwel “Tule Kant” 
ofwel “Valenciennes Kant” 
ofwel “Nieuwe Kantsoorten”. 

2.9.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.9.4 Basiscompetenties 
Module Kant Vervolmaking M KA 015 
De cursist kan  
De kantsoort ontleden M KA 015 BC 01 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 015 BC 02 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 015 BC 03 
Diverse fijne kanttechnieken uitvoeren i.f.v. de te realiseren kantsoort, 
onder meer 
� Vlaanderse kant 
� Parijse kant 
� Cluny kant 
� Tule kant 
� Valenciennes kant 
� een nieuwe kantsoort 

M KA 015 BC 04 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 015 BC 05 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 015 BC 06 
De aangeleerde fijne kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 015 BC 07 
Fijne kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 015 BC 07 
Een technische tekening correct kleuren en gebruiken M KA 015 BC 08 
Een ontwerp maken M KA 015 BC 09 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 015 BC 10 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 015 BC 11 
Kant afwerken en presenteren M KA 015 BC 12 
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2.9.5 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 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

zien dat er een probleem is, waar het probleem 
gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

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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2.10 Module Binche kant (016) 

2.10.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Binche Kant” situeert zich op het einde van de opleiding Doorlopende Draden. In deze 
module worden uiterst verfijnde technieken aangeleerd.  
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor het uitvoeren van 
Binche kant. Hij leert de technieken van meerdere kantsoorten combineren. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� verfijnde werkstukken uitvoeren aan de hand van een ingekleurde technische tekening 
� een technische tekening  inkleuren 

2.10.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Stropkant” , “Vlaanderse 
Kant” en “Parijse Kant”. 

2.10.3 Studieduur 
160  PV 

2.10.4 Basiscompetenties 
Module Binche Kant M KA 016 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 016 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 016 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 016 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 016 BC 04 
Technieken van Binche kant uitvoeren, met name 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
�  extra-paren in- en uitleggen 
� diverse gronden 
� vierkante kunstslagen 
� versieringen  
� afwerkingtechnieken 

M KA 016 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 016 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 016 BC 07 
De aangeleerde Binche kanttechnieken herkennen en benoemen M KA 016 BC 08 
Binche kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 016 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren en gebruiken M KA 016 BC 10 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 016 BC 11 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 016 BC 12 
Kant afwerken en presenteren M KA 016 BC 13 
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2.10.5 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 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

zien dat er een probleem is, waar het probleem 
gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

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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2.11 Module Mechelse kant (017) 

2.11.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Mechelse Kant” situeert zich op het einde van de opleiding. In deze module worden uiterst 
verfijnde technieken aangeleerd.  
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor het uitvoeren van 
Mechelse kant. 
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: 
� verfijnde werkstukken uitvoeren aan de hand van een ingekleurde technische tekening 
� een technische tekening inkleuren 

2.11.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Basis Stropkant” , “Vlaanderse 
Kant” en “Parijse Kant”. 

2.11.3 Studieduur 
80 Lt PV 

2.11.4 Basiscompetenties 
Module Mechelse Kant M KA 017 
De cursist kan  
De kantsoort in de tijd situeren M KA 017 BC 01 
De kantsoort ontleden M KA 017 BC 02 
De materialen benoemen en juist gebruiken M KA 017 BC 03 
Voorbereidend werk in een logische volgorde uitvoeren M KA 017 BC 04 
Technieken van Mechelse kant uitvoeren, met name 
� Mechelse ijsgronden 
� verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten 
� volwerk 
� extra-paren in- en uitleggen 
� siergronden 
� vierkante kunstslagen 
� versieringen  
� afwerkingtechnieken 

M KA 017 BC 05 

Kant met voorgenoemde technieken maken M KA 017 BC 06 
Vaktermen beheersen en toepassen M KA 017 BC 07 
De aangeleerde Mechelse kanttechnieken herkennen enbenoemen M KA 017 BC 08 
Mechelse kant zelfstandig opzetten en afzetten M KA 017 BC 09 
Een technische tekening correct kleuren en gebruiken M KA 017 BC 10 
Een correcte houding aannemen bij het werk M KA 017 BC 11 
Fouten herkennen en verbeteren M KA 017 BC 12 
Kant afwerken en presenteren M KA 017 BC 13 
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2.11.5 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 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

zien dat er een probleem is, waar het probleem 
gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

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 

 


