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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Decoratief in de woning behoort tot het studiegebied HUISHOUDELIJK ONDERWIJS. 
 
In deze cursus leert de cursist om sfeer en gezelligheid in huis te brengen. Diverse technieken zoals 
bloemschikken, woningdecoratie met textiel in het algemeen, en decoratie met diverse materialen 
komen in deze opleiding aan bod. Meer en meer krijgen de  mensen de gelegenheid om in de eigen 
leefwereld woningen aan te passen met diverse technieken. Het op de markt brengen van materialen 
en apparatuur zetten de niet-professionelen aan op eigen tempo en met vereenvoudigde technieken 
de woning te decoreren en/of aan te passen. Binnen de decretale opdracht Volwassenenonderwijs - 
persoonlijke en sociale ontwikkeling - krijgen de cursisten in deze opleiding de gelegenheid deze 
technieken en de daarbij horende materialen te leren kennen en te leren gebruiken. 
 
Aan de hand van deze opleidingen krijgen de cursisten tevens de gelegenheid kleine 
werkzaamheden, binnen een kader van decoratief omgaan in de woning, zelf uit te voeren. 

1.2 Inhoud 

In deze opleiding leert de cursist binnen het leerperspectief van persoonlijke realisatie en 
maatschappelijke participatie: 

- handwerken, met name patchwork en borduren; 
- bloemschikken, met oog voor thema’s, seizoen en combinatie met andere decoratieve 

materialen; 
- huis en tuin decoreren, met focus op vlak en ruimtelijk werk met harde, zachte en natuurlijke 

materialen. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
Deze opleiding leidt tot het certificaat  DECORATIEF IN DE WONING. 
 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 
 

1.5 Duur 

De opleiding  Decoratief in de woning omvat in totaal 720 lestijden. 
 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code 
Lestij-
den 

Referentie-
kader 

Regle-
mentering 

1 Naaien AO HU 002 840   

2 Huishoudhulp  BO HU 004 340 
Competent-

fiche 
K130401 

 

3 Decoratief in de woning  AO HU 005 720   

4 Koken  AO HU 006 480   
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1.7 Modules 

 

Naam Code Lestijden 

Patchwork en borduren M HU 051 80 

Verfijnd patchwork en borduren M HU 052 80 

Bloemschikken M HU 053 80 

Creatief bloemschikken M HU 054 80 

Thematisch bloemschikken  M HU 055 40 

Seizoensgebonden bloemschikken  M HU 056 40 

Werken met natuurlijke materialen  M HU 057 80 

Werken met niet-natuurlijke materialen  M HU 058 80 

Werken met textiel  M HU 059 80 

Creatief atelier M HU 060 80 
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1.8 Leertraject 

Decoratief in de 

woning

720 Lt

Patchwork

 en borduren

80 Verfijnd 

patchwork en 

borduren

80

Bloemschikken

80

Creatief 

bloemschikken

80

Werken met 

natuurlijke 

materialen

80

Werken met 

niet-natuurlijke 

materialen

80

Thematisch 

bloemschikken

40

Seizoensgebonden 

bloemschikken

40

Werken met textiel

80

Creatief atelier

80
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1.9 Sleutelvaardigheden  

 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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

SV07 

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

SV09 

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 

Leerbekwaamheid In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV18 

Planmatig denken In staat zijn op methodische wijze over een opgave of 
probleem te redeneren. 

SV22 

Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming 
van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV28 

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 kunnen schaden. 

SV30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig 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 Basiscompetenties  

2.1 Bloemschikken  

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M HU 005 BC 001 thematisch gericht materiaal gebruiken. 

M HU 005 BC 002 seizoensgericht materiaal gebruiken. 

M HU 005 BC 003 een recipiënt kiezen.  

M HU 005 BC 004 bloemen, groen en planten kiezen en daarbij met de 
houdbaarheidsfactoren rekening houden. 

M HU 005 BC 005 vegetatief materiaal drogen. 

M HU 005 BC 006 steekschuim gebruiken. 

M HU 005 BC 007 verschillende soorten steekschuim gebruiken. 

M HU 005 BC 008 een bloemstuk logisch opbouwen. 

M HU 005 BC 009 een bloemstuk op basis van vooraf gekende criteria samenstellen. 

M HU 005 BC 010 een thematisch bloemstuk op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 011 een seizoensgebonden bloemstuk op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 012 een eenvoudig bloemstuk volgens de basisschikkingen maken. 

M HU 005 BC 013 een bloemstuk maken. 

M HU 005 BC 014 ten minste 4 gelegenheidsbloemstukken maken, zoals voor 

 geboorte 
 communie 
 lentefeest 
 huwelijk 
 verjaardag 
 feestdagen (kerstmis, offerfeest, Allerzielen/Allerheiligen, …) 
 jubilea 
 tafeldecoratie 
 … 

M HU 005 BC 015 een seizoensgebonden bloemstuk maken, zoals voor 

 lente 
 zomer 
 herfst 
 winter 
 …. 

M HU 005 BC 016 een compositie logisch opbouwen. 

M HU 005 BC 017 een thematische compositie logisch opbouwen. 

M HU 005 BC 018 een seizoensgebonden compositie logisch opbouwen. 

M HU 005 BC 019 een compositie volgens de basisschikkingen samenstellen. 

M HU 005 BC 020 een thematische compositie op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 021 een seizoensgebonden compositie op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 022 een thematisch bloemstuk volgens de basisschikkingen maken. 

M HU 005 BC 023 een seizoensgebonden bloemstuk volgens de basisschikkingen maken. 

M HU 005 BC 024 steken als bloemschiktechniek uitvoeren. 

M HU 005 BC 025 binden als bloemschiktechniek uitvoeren. 

M HU 005 BC 026 lijmen als bloemschiktechniek uitvoeren. 

M HU 005 BC 027 op draad zetten als bloemschiktechniek uitvoeren. 
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M HU 005 BC 028 ten minste twee bloemschiktechnieken uitvoeren, zoals 

 spijkeren 
 vlechten 
 weven 
 rijgen 

M HU 005 BC 029 ten minste drie materialen in een bloemstuk creatief verwerken 

 linten 
 papier en karton 
 metaal 
 was 
 steen 
 kunststof 
 recyclagemateriaal 
 … 

M HU 005 BC 030 voorwerpen in een bloemstuk creatief verwerken. 

2.2 Handwerken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M HU 005 BC 031 de volgende voorbereidingen uitvoeren: 
 patroon lezen 
 patroon gebruiken. 

M HU 005 BC 032 de volgende voorbereidingen uitvoeren: 
 patroon kiezen 
 ontwerp aanpassen 
 patroon overbrengen. 

M HU 005 BC 033 elementaire onderhoudsvoorschriften voor handwerken benoemen. 

M HU 005 BC 034 eenvoudig patchwork uitvoeren. 

M HU 005 BC 035 eenvoudig borduurwerk uitvoeren. 

M HU 005 BC 036 verfijnd patchwork uitvoeren. 

M HU 005 BC 037 verfijnd borduurwerk uitvoeren.  

2.3 Inrichten van de woning 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M HU 005 BC 038 met ten minste drie natuurlijke materialen werken, zoals  
 stoffen en garens 
 papier, karton 
 hout 
 steen 
 bloem-, groen- en grondsoorten 
 recyclagemateriaal 
 ... 

M HU 005 BC 039 met ten minste drie niet-natuurlijke materialen werken, zoals 
 glas 
 metalen 
 kunststoffen 
 verven, vernissen, lijmen 
 smelt- en gietmateriaal 
 ... 
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M HU 005 BC 040 ten minste vijf technieken uitvoeren, zoals  
 verbinden 
 vervormen 
 versnijden 
 versieren 
 strijken en persen 
 tekenen en schrijven 
 ... 

M HU 005 BC 041 met ten minste vijf textielmaterialen werken, zoals 
 natuurlijke stoffen 
 synthetische stoffen 
 garens 
 vezels 
 koord 
 sluitingen 
 wol 
 katoen 
 ……. 

M HU 005 BC 042 ten minste vier technieken uitvoeren, zoals  
 vilten 
 beschilderen 
 bedrukken 
 versnijden 
 vervormen 
 verharden 
 …… 

M HU 005 BC 043 met de gekozen materialen en technieken een eenvoudig werkstuk 
vervaardigen. 

M HU 005 BC 044 met de gekozen materialen en technieken een werkstuk voor de decoratie 
in en/of in de omgeving van de woning vervaardigen. 

2.4 Algemene basiscompetenties 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

M HU 005 BC 045 een werkvolgorde opstellen. 

M HU 005 BC 046 als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht maten 
nemen. 

M HU 005 BC 047 de hoeveelheid materiaal inschatten. 

M HU 005 BC 048 materialen en gereedschappen kiezen. 

M HU 005 BC 049 materialen en gereedschappen gebruiken. 

M HU 005 BC 050 materialen en gereedschappen onderhouden. 

M HU 005 BC 051 een verantwoorde kleurencombinatie maken. 

M HU 005 BC 052 de kleurencirkel van Itten gebruiken. 

M HU 005 BC 053 kleurcontrasten in een compositie toepassen. 

M HU 005 BC 054 kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. 

M HU 005 BC 055 elementaire vakterminologie toepassen. 

M HU 005 BC 056 naar een voorbeeld werken. 

M HU 005 BC 057 een ontwerp schetsen. 

M HU 005 BC 058 een werkstuk afwerken. 

M HU 005 BC 059 de werkplek opruimen. 

M HU 005 BC 060 de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Patchwork en borduren (M HU 051) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Patchwork en borduren” worden de basistechnieken van het patchwork en borduren 
aangeleerd. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van deze technieken en leert er 
mee om te gaan in een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: 

 diverse gereedschappen en materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen 

 patchwork uitvoeren 

 borduren. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.1.3 Studieduur 

80 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Patchwork en borduren Code 

De cursist kan  

de volgende voorbereidingen uitvoeren: 
 patroon lezen 
 patroon gebruiken. 

M HU 005 BC 031 

elementaire onderhoudsvoorschriften voor handwerken benoemen. M HU 005 BC 033 

eenvoudig patchwork uitvoeren. M HU 005 BC 034 

eenvoudig borduurwerk uitvoeren. M HU 005 BC 035 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

elementaire vakterminologie toepassen. M HU 005 BC 055 

naar een voorbeeld werken. M HU 005 BC 056 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.2 Module Verfijnd patchwork en borduren (M HU 052) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Verfijnd patchwork en borduren” worden de technieken van het patchwork en borduren 
verder uitgewerkt en toegepast in diverse werkstukken. De cursist leert dit door werkstukken op te 
zoeken en de techniek aan te passen en toe te passen in deze werkstukken. Na deze module kan de 
cursist werk uitvoeren met oog voor de huidige trends. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module ‘Patchwork en borduren’ of voldoet aan één 
van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 
juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.2.3 Studieduur 

80 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Verfijnd patchwork en borduren Code 

De cursist kan  

de volgende voorbereidingen uitvoeren: 
 patroon kiezen 
 ontwerp aanpassen 
 patroon overbrengen. 

M HU 005 BC 032 

verfijnd patchwork uitvoeren. M HU 005 BC 036 

verfijnd borduurwerk uitvoeren.  M HU 005 BC 037 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen kiezen. M HU 005 BC 048 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

een verantwoorde kleurencombinatie maken. M HU 005 BC 051 

de kleurencirkel van Itten gebruiken. M HU 005 BC 052 

kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. M HU 005 BC 054 

een ontwerp schetsen. M HU 005 BC 057 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.3 Module Bloemschikken (M HU 053) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Bloemschikken” worden de grondbeginselen van het bloemschikken aangeleerd. De 
cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van de technologie van het bloemschikken. Hij 
krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken steken, lijmen, binden en op draad 
zetten, middels een aantal eenvoudige opdrachten. Na deze module kan de cursist deze elementaire 
basistechnieken en eenvoudige schikkingen onder begeleiding uitvoeren. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.3.3 Studieduur 

80 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Bloemschikken Code 

De cursist kan  

een recipiënt kiezen M HU 005 BC 003 

steekschuim gebruiken. M HU 005 BC 006 

een bloemstuk logisch opbouwen. M HU 005 BC 008 

steken als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 024 
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binden als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 025 

lijmen als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 026 

op draad zetten als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 027 

een eenvoudig bloemstuk volgens de basisschikkingen maken. M HU 005 BC 012 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen kiezen. M HU 005 BC 048 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

de kleurencirkel van Itten gebruiken. M HU 005 BC 052 

kleurcontrasten in een compositie toepassen. M HU 005 BC 053 

kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. M HU 005 BC 054 

naar een voorbeeld werken. M HU 005 BC 056 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.4 Module Creatief bloemschikken (M HU 054) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Creatief Bloemschikken” leert de cursist de bloemschiktechnieken basistechnieken 
steken, lijmen, binden en op draad zetten te kiezen en toe te passen bij de creatie en de opbouw van 
een bloemstuk. Hij maakt kennis met modische trends en brengt verantwoorde kleurencombinaties tot 
stand. Er worden niet-vegetatieve materialen geïntroduceerd. Rekening houdend met de persoonlijke 
smaak leert hij een uniek werkstuk samenstellen. Na deze module kan de cursist een uniek bloemstuk 
samenstellen. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module ‘Bloemschikken’ of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

80 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Creatief bloemschikken Code 

De cursist kan  

bloemen, groen en planten kiezen en daarbij met de 
houdbaarheidsfactoren rekening houden. 

M HU 005 BC 004 

vegetatief materiaal drogen. M HU 005 BC 005 

verschillende soorten steekschuim gebruiken.  M HU 005 BC 007 

een bloemstuk logisch opbouwen. M HU 005 BC 008 

een bloemstuk op basis van vooraf gekende criteria samenstellen. M HU 005 BC 009 

een compositie logisch opbouwen. M HU 005 BC 016 

steken als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 024 

binden als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 025 

lijmen als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 026 

op draad zetten als bloemschiktechniek uitvoeren. M HU 005 BC 027 
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een compositie volgens de basisschikkingen samenstellen. M HU 005 BC 019 

ten minste drie materialen in een bloemstuk creatief verwerken 

 linten 
 papier en karton 
 metaal 
 was 
 steen 
 kunststof 
 recyclagemateriaal 
 … 

M HU 005 BC 029 

voorwerpen in een bloemstuk creatief verwerken. M HU 005 BC 030 

een bloemstuk maken. M HU 005 BC 013 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

een verantwoorde kleurencombinatie maken. M HU 005 BC 051 

een ontwerp schetsen. M HU 005 BC 057 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.5 Module Thematisch bloemschikken (M HU 055) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Thematisch bloemschikken” worden minimaal 2 andere bloemschiktechnieken – 
spijkeren, vlechten, weven, rijgen - toegepast bij  de opbouw van composities rond ten minste één 
thema. De cursist houdt hierbij rekening met de criteria die het thema van het bloemstuk/de 
compositie bepalen, maar ook met o.m. modische trends, verantwoorde kleurencombinaties, 
persoonlijke smaak. Er worden ook andersoortige materialen gebruikt. Na deze module kan de cursist 
een thematisch(e) bloemstuk/compositie samenstellen.  

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Bloemschikken” of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

40 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Thematisch bloemschikken  Code 

De cursist kan  

thematisch gericht materiaal gebruiken. M HU 005 BC 001 

een thematisch bloemstuk op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 010 

een thematische compositie logisch opbouwen. M HU 005 BC 017 
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Ten minste twee bloemschiktechnieken uitvoeren, zoals 

 spijkeren 
 vlechten 
 weven 
 rijgen. 

M HU 005 BC 028 

een thematische compositie op basis van vooraf gekende criteria 
samenstellen. 

M HU 005 BC 020 

een thematisch bloemstuk volgens de basisschikkingen maken. M HU 005 BC 022 

ten minste 4 gelegenheidsbloemstukken maken, zoals voor 

 geboorte 
 communie 
 lentefeest 
 huwelijk 
 verjaardag 
 feestdagen (kerstmis, offerfeest, Allerzielen/Allerheiligen, …) 
 jubilea 
 tafeldecoratie 
 … 

M HU 005 BC 014 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

een verantwoorde kleurencombinatie maken. M HU 005 BC 051 

een ontwerp schetsen. M HU 005 BC 057 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.6 Module Seizoensgebonden bloemschikken  (M HU 056) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Seizoensgebonden bloemschikken” worden minimaal 2 andere bloemschiktechnieken – 
spijkeren, vlechten, weven, rijgen - toegepast bij  de opbouw van composities rond ten minste één 
seizoen. De cursist houdt hierbij rekening met de criteria die het thema van het bloemstuk/de 
compositie bepalen, maar  ook  met o.m. modische trends, verantwoorde kleurencombinaties, 
persoonlijke smaak. Er worden andersoortige materialen gebruikt. Na deze module kan de cursist een 
seizoensgebonden bloemstuk/compositie samenstellen.  

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Bloemschikken” of voldoet aan één van de 
overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

40 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Seizoensgebonden bloemschikken  Code 

De cursist kan  

seizoensgericht materiaal gebruiken. M HU 005 BC 002 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                1 februari 2014 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Huishoudelijk onderwijs - Decoratief in de 
woning 
Versie 2.0 BVR Pagina 16 van 20 

een seizoensgebonden bloemstuk op basis van vooraf gekende 
criteria samenstellen. 

M HU 005 BC 011 

een seizoensgebonden compositie logisch opbouwen. M HU 005 BC 018 

ten minste twee bloemschiktechnieken uitvoeren, zoals 

 spijkeren 
 vlechten 
 weven 
 rijgen. 

M HU 005 BC 028 

een seizoensgebonden compositie op basis van vooraf gekende 
criteria samenstellen. 

M HU 005 BC 021 

een seizoensgebonden compositie volgens de basisschikkingen 
maken. 

M HU 005 BC 023 

een seizoensgebonden bloemstuk maken, zoals voor 

 lente 
 zomer 
 herfst 
 winter 
 …. 

M HU 005 BC 015 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

een verantwoorde kleurencombinatie maken. M HU 005 BC 051 

een ontwerp schetsen. M HU 005 BC 057 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.7 Module Werken met natuurlijke materialen (M HU 057) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Werken met natuurlijke materialen” worden de basisdecoratietechnieken  aangeleerd 
en toegepast in functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende natuurlijke 
materialen. De cursist leert technieken met natuurlijke materialen te combineren tot een decoratief 
geheel. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.7.3 Studieduur 

80 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties 

Module Werken met natuurlijke materialen  Code 

De cursist kan  

met ten minste drie natuurlijke materialen werken, zoals  
 stoffen en garens 
 papier, karton 
 hout 

M HU 005 BC 038 
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 steen 
 bloem-, groen- en grondsoorten 
 recyclagemateriaal. 
 …….. 

ten minste vijf technieken uitvoeren, zoals  
 verbinden 
 vervormen 
 versnijden 
 versieren 
 strijken en persen 
 tekenen en schrijven. 
 ……. 

M HU 005 BC 040 

met de gekozen materialen en technieken een eenvoudig werkstuk 
vervaardigen. 

M HU 005 BC 043 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen kiezen. M HU 005 BC 048 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

de kleurencirkel van Itten gebruiken. M HU 005 BC 052 

kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. M HU 005 BC 054 

elementaire vakterminologie toepassen. M HU 005 BC 055 

naar een voorbeeld werken. M HU 005 BC 056 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.8 Module Werken met  niet-natuurlijke materialen (M HU 058) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Werken met niet-natuurlijke materialen” worden de basisdecoratietechnieken 
aangeleerd en toegepast in functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende niet-
natuurlijke materialen. De cursist leert technieken met niet-natuurlijke materialen te combineren tot 
een decoratief geheel. 

3.8.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.8.3 Studieduur 

80 Lt 
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3.8.4 Basiscompetenties 

Module Werken met niet-natuurlijke materialen Code 

De cursist kan  

met ten minste drie niet-natuurlijke materialen werken, zoals 
 glas 
 metalen 
 kunststoffen 
 verven, vernissen, lijmen 
 smelt- en gietmateriaal 
 ……. 

M HU 005 BC 039 

ten minste vijf technieken uitvoeren, zoals  
 verbinden 
 vervormen 
 versnijden 
 versieren 
 strijken en persen 
 tekenen en schrijven. 
 …… 

M HU 005 BC 040 

met de gekozen materialen en technieken een eenvoudig werkstuk 
vervaardigen. 

M HU 005 BC 043 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen kiezen. M HU 005 BC 048 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

de kleurencirkel van Itten gebruiken. M HU 005 BC 052 

kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. M HU 005 BC 054 

elementaire vakterminologie toepassen. M HU 005 BC 055 

naar een voorbeeld werken. M HU 005 BC 056 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.9 Module Werken met textiel (M HU 059) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Werken met Textiel” worden de basisdecoratietechnieken aangeleerd en toegepast in 
functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende textielsoorten en accessoires. De 
cursist leert technieken met textiel te combineren en deze te verwerken tot een decoratief geheel. 

3.9.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.9.3 Studieduur 

80 Lt 
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3.9.4 Basiscompetenties 

Module Werken met textiel M HU 059 

De cursist kan  

met ten minste vijf textielmaterialen werken, zoals 
 natuurlijke stoffen 
 synthetische stoffen 
 garens 
 vezels 
 koord 
 sluitingen 
 wol 
 katoen 
 ……. 

M HU 005 BC 041 

ten minste vier technieken uitvoeren, zoals  
 vilten 
 beschilderen 
 bedrukken 
 versnijden 
 vervormen 
 verharden 
 …… 

M HU 005 BC 042 

met de gekozen materialen en technieken een eenvoudig werkstuk 
vervaardigen. 

M HU 005 BC 043 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen kiezen. M HU 005 BC 048 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

de kleurencirkel van Itten gebruiken. M HU 005 BC 052 

kleur, kleurtoon en kleurtint in een compositie adequaat toepassen. M HU 005 BC 054 

elementaire vakterminologie toepassen. M HU 005 BC 055 

naar een voorbeeld werken. M HU 005 BC 056 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 

3.10 Module Creatief atelier(M HU 060) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “Creatief Atelier” wordt een aantal diverse materialen en technieken gecombineerd in 
een decoratieve opdracht binnen de decoratie in of in de omgeving van de woning. De cursist houdt 
hierbij rekening met de criteria die de opdracht bepalen, maar houdt ook rekening met o.m. modische 
trends, verantwoorde kleurencombinaties, persoonlijke smaak en andere. Na deze module kan de 
cursist een decoratieve opdracht in of in de omgeving van de woning realiseren. 

3.10.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules “Werken met natuurlijke materialen”, 
”Werken met niet-natuurlijke materialen” en “Werken met textiel” of voldoet aan één van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.10.3 Studieduur 

80 Lt 

3.10.4 Basiscompetenties 

Module Creatief met materialen Code 

De cursist kan  

met de gekozen materialen en technieken een werkstuk voor de 
decoratie in en/of in de omgeving van de woning vervaardigen. 

M HU 005 BC 044 

een werkvolgorde opstellen. M HU 005 BC 045 

als basis voor een opdracht en binnen de context van de opdracht 
maten nemen. 

M HU 005 BC 046 

de hoeveelheid materiaal inschatten. M HU 005 BC 047 

materialen en gereedschappen gebruiken. M HU 005 BC 049 

materialen en gereedschappen onderhouden. M HU 005 BC 050 

een verantwoorde kleurencombinatie maken M HU 005 BC 051 

een ontwerp schetsen. M HU 005 BC 057 

een werkstuk afwerken. M HU 005 BC 058 

de werkplek opruimen. M HU 005 BC 059 

de nodige veiligheids-, milieu- en hygiëneregels in acht nemen. M HU 005 BC 060 

 


