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1 Deel 1 Zwevende modules
1.1

Korte beschrijving

1.1.1

Relatie opleiding - beroep

De zwevende modules “Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” kunnen gesitueerd worden binnen het
studiegebied MODE en het studiegebied LICHAAMSVERZORGING. De modules betreffen het
aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van kleur en stijladvies. In de modules worden het
inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot kleur en stijl bijgebracht en ingeoefend.
Na het beëindigen van de modules kan de cursist
een kleuranalyse uitvoeren en een kleurpaspoort samenstellen
op een klantvriendelijke manier handelen
een stijlpaspoort samenstellen
via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
De zwevende modules “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk” kunnen gesitueerd
worden binnen het studiegebied MODE. In deze modules worden elementaire technieken van het
breien toegepast op respectievelijk accessoires, kunstbreiwerk en haakwerk. Na het beëindigen van
deze modules kan de cursist respectievelijk zelfstandig accessoires breien, kunstbreiwerk en
haakwerk uitvoeren.

1.1.2

Inhoud

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module
worden diverse vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang daarbij te streven naar
inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3

Modules

De module “Kleuradvies” is een voorwaarde voor het volgen van de module “Kleur-en stijladvies”.
Deze modules zijn sequentieel.
De modules “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk” kunnen afzonderlijk worden
gevolgd. Ze staan niet in een sequentieel verband.
Aan deze modules werden 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.

1.2

Plaats van de zwevende modules in het studiegebied

De modules “Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” kunnen binnen het studiegebied MODE gevolgd
worden als specialisatie bij de opleidingen Mode-en textielverkoop, Mode en interieur,
Accessoires en Modist.
De modules “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk” kunnen binnen het studiegebied
MODE gevolgd worden als specialisatie bij de opleiding Breien.

1.3

Studieduur

Modules “Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” samen 160 Lt waarvan 16 Lt TV en 144 Lt PV.
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De modules “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk” telkens 160 lestijden PV.

1.4

Modules en leertraject

1.4.1

Modules

Naam
Kleuradvies

Code
M LV C097

Lestijden
80=8 TV + 72
PV

Kleur- en stijladvies

M LV C098

80=8 TV + 72
PV

Breiwerk accessoires

M MO 076
160 = 160 PV

Kunstbreiwerk

M MO 077
160 = 160 PV

Haakwerk

M MO 078
160 = 160 PV

1.4.2

Vak
Bio-esthetiek
Praktijk Bioesthetiek
Kleding
Praktijk kleding
Bio-esthetiek
Praktijk Bioesthetiek
Kleding
Praktijk kleding
Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel
Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel
Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Leertraject

80

Kleuradvies

Kleur- en
stijladvies

80

Administratieve codes:
Administratieve groep
35068
35072
35073
35074
35075

“Kleuradvies” adm code
8597
8621
8626
8632
8637

“Kleur- en stijladvies” adm code
8876
8622
8627
8633
8638
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Breiwerk
accessoires

Adm groep
35076

1.5

160

160

Kunstbreiwerk

8 december 2006

160

Haakwerk

“Breiwerk accessoires”
8643

“Kunstbreiwerk”
8644

“Haakwerk”
8645

Sleutelvaardigheden

De sleutelvaardigheden zijn opgenomen in de opleidingsprofielen van de opleidingen waarbij de
zwevende modules aansluiten.
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2 Deel 2 Modules
2.1
2.1.1

Module kleuradvies (C097)
Situering van de module in de opleiding

De module “Kleuradvies” omvat het opmaken van een kleurenanalyse en in verband met de kleuren
advies te kunnen geven in verband met haarkleur, kleur van de kleding en accessoires. Er wordt ook
een kleurpaspoort samengesteld. Communicatieve vaardigheden en deontologie worden i.f.v. het
ontvangen van een klant bijgebracht.

2.1.2

Instapvereisten

Geen

2.1.3

Studieduur

80 Lt = 8 Lt TV + 72 Lt PV.

2.1.4

Basiscompetenties

Module kleuradvies
Cluster van
basiscompetenties
De klant onthalen en
begeleiden

Kleuradvies geven

M LV C097
Basiscompetenties
De cursist kan:
communicatieve vaardigheden en
omgangsvormen hanteren
afspraken plannen
afspraken nakomen
informatie inwinnen
de klant installeren
advies geven
instructies opvolgen
afrekenen
het werk voorbereiden
kleurenanalyse toepassen
kleurpaspoort samenstellen
gebruik van kleurpaspoort uitleggen
veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften toepassen
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Module kleur- en stijladvies (C098)
Situering van de module in de opleiding

De module “Kleur- en stijladvies” omvat het opmaken van een stijlanalyse en in verband met kleding,
kapsel, advies kunnen geven in verband met kapselstijl, stijl van de kleding en accessoires. Er wordt
ook een stijlpaspoort samengesteld. Communicatieve vaardigheden en deontologie worden i.f.v. het
ontvangen van een klant bijgebracht.

2.2.2

Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Kleuradvies”.

2.2.3

Studieduur

80 Lt = 8 Lt TV + 72 Lt PV.

2.2.4

Basiscompetenties

Module kleur- en stijladvies
Cluster van
Basiscompetenties
basiscompetenties
De cursist kan:
De klant onthalen en
communicatieve vaardigheden en
begeleiden
omgangsvormen hanteren
afspraken plannen
afspraken nakomen
informatie inwinnen
de klant installeren
advies geven
instructies opvolgen
afrekenen
Kleur- en stijladvies
het werk voorbereiden
geven
stijlanalyse toepassen
kleur- en stijlpaspoort samenstellen
gebruik van kleur- en stijlpaspoort uitleggen
veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften toepassen
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Module breiwerk accessoires (076)
Situering van de module in de opleiding

In de module “Breiwerk accessoires” module worden de elementaire technieken van het breien
uitgewerkt en toegepast op accessoires. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de
juiste toepassing en aan het realiseren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen en
het berekenen van de werkstukken om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een
bestaand te wijzigen.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig accessoires breien.

2.3.2

Instapvereisten

Geen

2.3.3

Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV.

2.3.4

Basiscompetenties

Module breiwerk accessoires
Cluster van
Basiscompetenties
basiscompetenties
De cursist kan:
Stileren
een model kiezen
rekening houdend met model, mode en
persoon breigarens en materialen kiezen
benodigdheden en breigarens op prijs –
kwaliteit beoordelen
benodigdheden en breigarens qua
verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord
gebruiken
Meten en berekenen
maten opmeten
een werkstuk berekenen
voor een werkstuk de nodige hoeveelheid
materialen bepalen
Tekenen
een patroon op maat tekenen
een patroon van het eigen ontwerp tekenen
fouten in de patronen verbeteren
Breien
een ontwerp uitvoeren
de realisatietechnieken uitvoeren
specifieke moeilijkheden oplossen
Afwerken
werkdocumenten gebruiken
breitechnieken toepassen
afwerkingstechnieken toepassen
een werkstuk in vorm brengen
fouten verbeteren
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Module kunstbreiwerk (077)

2.4.1

Situering van de module in de opleiding

In de module “Kunstbreiwerk” worden de elementaire technieken van het kunstbreien aangeleerd,
uitgewerkt en toegepast.
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing, aan het realiseren van de
realisatietechnieken, aan lezen en omzetten van symbolen en symbolengrafieken om aldus
zelfstandig een kunstbreiwerk te realiseren.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze techniek uitvoeren.

2.4.2

Instapvereisten

Geen

2.4.3

Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV

2.4.4

Basiscompetenties

Module kunstbreiwerk
Cluster van
basiscompetenties
Stileren

Meten en berekenen

Tekenen

Breien
Afwerken

M MO 077
Basiscompetenties
De cursist kan:
een model kiezen
rekening houdend met model en mode
breigarens kiezen
benodigdheden en breigarens op prijs –
kwaliteit beoordelen
benodigdheden en breigarens qua
verwerkbaarheid en onderhoud
verantwoord gebruiken
maten opmeten
een werkstuk berekenen
voor een werkstuk de nodige hoeveelheid
materialen bepalen
een patroon op maat tekenen
een patroon aan het eigen ontwerp
aanpassen
fouten in de patronen verbeteren
een ontwerp uitvoeren
realisatietechnieken uitvoeren
specifieke moeilijkheden oplossen
werkdocumenten gebruiken
breitechnieken toepassen
afwerkingstechnieken toepassen
een werkstuk in vorm brengen
fouten verbeteren
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Module haakwerk (078)

2.5.1

Situering van de module in de opleiding

In de module “Haakwerk” worden de elementaire technieken van het haken aangeleerd, uitgewerkt en
toegepast.
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het realiseren van
de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen en het berekenen van werkstukken van
haakwerk, om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze techniek uitwerken.

2.5.2

Instapvereisten

Geen

2.5.3

Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV

2.5.4

Basiscompetenties

Module haakwerk
Cluster van
basiscompetenties
Stileren

Meten en berekenen

Tekenen

Haken
Afwerken

M MO 78
Basiscompetenties
De cursist kan:
een model kiezen
rekening houdend met model en mode
haakgarens kiezen
benodigdheden en garens op prijs – kwaliteit
beoordelen
benodigdheden en garens qua
verwerkbaarheid en onderhoud verantwoord
gebruiken
maten opmeten
een werkstuk berekenen
voor een werkstuk de nodige hoeveelheid
materialen bepalen
een patroon op maat tekenen
een patroon aan het eigen ontwerp
aanpassen
fouten in de patronen verbeteren
een ontwerp uitvoeren
realisatietechnieken uitvoeren
specifieke moeilijkheden oplossen
werkdocumenten gebruiken
haaktechnieken toepassen
afwerkingstechnieken toepassen
een werkstuk in vorm brengen
fouten verbeteren.
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