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Advies over de naamswijziging van het vak kleding  
in het studiegebied Mode 

1 Situering 

In haar adviezen van 17 december 1997, 22 december 1999 en 15 juni 2001 lanceerde de 
toenmalige afdeling TSO-BSO op voorstel van de Sectorcommissie Mode een 
vernieuw(en)de visie op het mode-onderwijs. Uitgangspunt was de absolute wil om de 
inhouden en de ermee verbonden (aan)gepaste benamingen van de betrokken 
studierichtingen zo (grondig) te herdenken dat het mode- en kledingonderwijs terug een 
positief en aantrekkelijk imago verwerft. Hierbij werd eveneens het advies uitgebracht om de 
naam van het studiegebied Kleding te veranderen in Mode. In onderwijsdecreet XIV werd 
deze naamswijziging geregeld in art. III.13. 

2 Uitgangspunten 

Momenteel wordt in de scholen die een opleidingsaanbod aanbieden uit het studiegebied 
Mode in veel gevallen nog steeds gesproken van “kleding”. De oorzaak hiervan is terug te 
vinden in de gehanteerde vakbenaming “Kleding”. Deze benaming wordt immers opgelegd 
vanuit het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de 
kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken van 5 juni 1989, zoals 
gewijzigd. Hier komt immers enkel het technisch vak “kleding” en het praktisch vak “praktijk 
kleding” voor.  

Vanuit de intentie om de vernieuwing binnen het mode- en kledingonderwijs verder gestalte 
te geven en het bekomen van meer uniformiteit in de gehanteerde benamingen is het dan 
ook aangewezen deze vakbenaming aan te passen.  

3 Advies 

Naar analogie met de naamswijziging van het studiegebied Kleding naar het studiegebied 
Mode stelt de Raad Secundair Onderwijs voor om de benaming van het technisch vak 
“kleding” en het praktisch vak “praktijk kleding” om te zetten naar respectievelijk het 
technisch vak “mode” en het praktisch vak “praktijk mode”. 

Aangezien er echter een koppeling bestaat tussen de vakken en de bekwaamheidsbewijzen 
dienen de vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen voor het technisch vak 
“kleding” en het praktisch vak “praktijk kleding” integraal overgenomen te worden voor wat 
betreft de nieuwe benamingen. Bovendien dienen de rechten die personeelsleden nu 
genieten voor wat betreft het huidige vak kleding behouden te blijven. 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op zijn vergadering van  
26 april 2005. Er waren 17 stemgerechtigde leden. 
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