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Advies over modulaire opleidingen in uitvoering van artikel 15 van het 
decreet volwassenenonderwijs met het oog op de invoering van het 

studiegebied Mode in het secundair OSP 

1 Situering 

Op 22 maart 2005 vroeg de Afdeling Volwassenenonderwijs om advies over een aantal 
nieuwe modulaire opleidingen voor het volwassenenonderwijs, in uitvoering van art. 15 van 
het decreet volwassenenonderwijs. Het zijn allemaal opleidingen voor het studiegebied 
Mode.  

Conform de bepalingen van art. 15, §1 van het decreet volwassenenonderwijs, zal de Vlor, 
per afdeling, opleiding of optie, advies uitbrengen over: 

1 het minimum aantal lestijden dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen;  
2 of een module van deze afdeling, opleiding of optie 40 of 60 lestijden, of een 

veelvoud van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden omvat;  
3 het minimum aantal lestijden praktische vakken dat een module moet bevatten;  
4 de basiscompetenties van elke module;  
5 het vak of de vakken waarmee elke module gelijkgesteld wordt. 

2 Totstandkoming van het advies 

De sectorcommissie Mode, uitgebreid met vertegenwoordigers voor het OSP, bereidde in 
zijn vergaderingen van 13 mei, 1 juni, 16 en 30 september 2005 dit advies voor.  

Dit advies heeft betrekking op de volgende opleidingen: 

Studiegebied Opleiding Niveau 

Accessoires BSO3 

Breien BSO3 

Kleurenconsulent 1 BSO3 

Maatwerk damespatronen BSO3 

Maatwerk herenpatronen BSO3 

Maatwerk kinder- en tienerpatronen BSO3 

Mode en interieur BSO3 

Mode- en textielverkoop BSO3 

Modist BSO3 

Realisaties dameskleding BSO3 

Mode 

Realisaties herenkleding BSO3 

                                                 
1 Het betreft de twee “zwevende modules” waarvan sprake in de adviesvraag, en waarvoor de raad een bijkomende 

opleidingsbenaming voorstelt – zie advies onder punt 2.3.2  blz. 5 
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Realisaties kinder- en tienerkleding BSO3  

Retouches BSO3 

 

De Raad Volwassenenonderwijs brengt een gunstig advies uit over de voorstellen zoals ze in 
bijlage bij dit advies zijn opgenomen en formuleert hieronder zijn voornaamste bemerkingen. 

De Raad Volwassenenonderwijs heeft dit advies op 20 december 2005 aangenomen met 
eenparigheid van stemmen (bij 2 onthoudingen) in aanwezigheid van 21 stemgerechtigde 
leden. 

3 Advies 

3.1 Algemene bemerkingen over de invoering van het studiegebied Mode 

Het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het VO 
somt in paragraaf 1 van artikel 5 de studiegebieden op die in het secundair onderwijs voor 
sociale promotie kunnen worden erkend.  

Het studiegebied Mode maakt daar geen deel van uit. Het decreet laat (in artikel 5 paragraaf 
2) wel toe dat de regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, experimenteel nieuwe 
studiegebieden erkent. Het decreet bepaalt verder dat de Vlaamse Regering experimenteel 
erkende studiegebieden uiterlijk na vijf jaar aan paragraaf1 toegevoegd of dat, in het andere 
geval, de erkenning ervan jaar na jaar wordt opgeheven. 

De raad verzoekt de overheid de nodige stappen te ondernemen voor de invoering van het 
studiegebied Mode in het OSP, zodat de centra de geadviseerde opleidingen kunnen 
implementeren. 

3.2 Advies over de opleidingen voor het studiegebied Mode in het OSP 

3.2.1 Formulering instapvereisten 

De raad neemt nota van het positief gevolg dat de minister aan zijn eerdere bemerking 
aangaande de formulering van de instapvereisten heeft gegeven2 om “noodzakelijke 
voorkennis en competenties” niet te vermengen met de manieren waarop centra die 
competenties bij kandidaat-cursisten kunnen vaststellen. 

In de opleidingen zoals ze in bijlage bij dit advies zijn gevoegd, heeft de raad dan ook de 
omschrijving van de instapvereisten in die zin reeds aangepast. 

                                                 
2 Onder meer in zijn schrijven van 2 augustus 2005 over het advies van 28 juni 2005 over modulaire opleidingen in de 

studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP en in dat van 4 oktober 2005 op de adviezen van de Raad 
Volwassenenonderwijs over de nieuwe modulaire structuur in de studiegebieden Grafische technieken, Handel, Mechanica-
Elektriciteit, Koeling en warmte, Personenzorg en Boekbinden. “ 
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3.2.2 Plaats van de sleutelvaardigheden 

Ook hier neemt de raad nota van het positief gevolg dat de minister aan zijn eerdere 
bemerkingen aangaande het statuut en de plaats van sleutelvaardigheden heeft gegeven3.  

In de opleidingen zoals ze in bijlage bij dit advies zijn gevoegd, heeft de raad dan ook de 
sleutelvaardigheden op het niveau van de opleiding geplaatst. 

3.2.3 Plaats van de module “Basis naaien” in de opleidingen 

De raad onderschrijft de inhoudelijke opportuniteit van de module “Basis naaien” in het 
studiegebied Mode, doch pleit ervoor het mogelijk te maken dat deze module in 
“nevenschakeling” met andere modules zou kunnen worden aangeboden. De door de 
overheid voorgestelde volgorderelatie maakt dit onmogelijk. In het belang van de flexibiliteit 
van de opleidingen en van de nood om op een zo soepel mogelijke manier te kunnen 
inspelen op verschillende doelgroepen van cursisten, pleit de raad ervoor de pijl die vertrekt 
vanuit de module “Basis naaien”, te schrappen, wat een hertekening van de 
opleidingstrajecten met zich meebrengt. De raad doet hierover een voorstel in de bijlage 1 bij 
dit advies. 

3.2.4 Verhouding TV/PV binnen de modules 

De raad onderschrijft de meeste voorgestelde verhoudingen tussen “technisch vak” (TV) en 
“praktisch vak” (PV), behalve voor de module “Basis naaien”, waar de raad 120 lestijden PV 
voorstelt, vermits deze vakkenclassificatie het best aansluit bij de basiscompetenties die in 
deze module worden omschreven. 

Voor een aantal modules stelt de raad voor om een zeker aandeel TV te voorzien (i.p.v. 
enkel de voorgestelde lestijden PV), omdat in deze modules heel wat technische bagage 
wordt meegegeven, zoals blijkt uit de opgesomde basiscompetenties. 

Hieronder een overzicht van de voorgestelde wijzigingen: 

Lestijden per module: 
totaal 
aantal 

voorstel 
overheid 

voorstel 
raad 

Modules: LT TV PV TV PV 

basis bloemen 40 0 40 10 30 

basis breien 160 0 160 40 120 

basis fantasiejuwelen 40 0 40 10 30 

basis handtassen, handschoenen en ceinturen 80 0 80 20 60 

basis hoeden 80 0 80 20 60 

basis sjaals, dassen en strikken 40 0 40 10 30 

breiwerk accessoires 160 0 160 40 120 

creatief breiwerk 160 0 160 40 120 

etalagetechnieken 60 0 60 40 20 

haakwerk 160 0 160 40 120 

kleurbreiwerk 160 0 160 40 120 

                                                 
3 Ibidem 
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kunstbreiwerk 160 0 160 40 120 

modeverkoop 60 0 60 40 20 

realisaties bloemen 120 0 120 30 90 

realisaties fantasiejuwelen 80 0 80 20 60 

realisaties handtassen, handschoen en ceinturen 80 0 80 20 60 

realisaties hoeden 80 0 80 20 60 

realisaties hoeden gevorderden 80 0 80 20 60 

realisaties sjaals, dassen en strikken 80 0 80 20 60 

reliëfbreiwerk 160 0 160 40 120 

 

Tenslotte wijst de raad op een ingeslopen foutje: bij de opleiding “Retouches” staat in de 
tabel met de samenstellende modules het aantal lestijden voor de module 
“Hersteltechnieken” vermeld als 60 = 30 TV + 60 PV. Dit dient gewijzigd als 60 = 15 TV + 45 
PV zoals trouwens correct vermeld onder “de studieduur” bij module “Hersteltechnieken”. De 
totale studieduur van 60 lt voor deze module is af te leiden uit het bijhorende “leertraject”. 

3.2.5 Vakkenconcordanties 

De raad wijst erop dat het vak “Naaien” met ingang van het schooljaar 2005-2006 bij besluit 
van de Vlaamse Regering4 is vervangen door “Kleding”, en dat deze wijziging bijgevolg moet 
worden doorgevoerd voor alle modules waarvoor in de ter advies voorliggende voorstellen, 
een vakkenconcordantie met “Naaien” of “Praktijk naaien” is voorzien. 

Voor een aantal modules vindt de raad de voorgestelde vakkenconcordanties ontoereikend 
omwille van het aantal vakken of de eraan verbonden bekwaamheidsbewijzen, en stelt de 
raad bijkomende concordanties voor. Het betreft met name: 

- de toevoeging van de bijkomende vakkenconcordanties “Textiel” en “Praktijk textiel” 
voor alle modules die deel uitmaken van de opleidingen Accessoires BSO3, Breien 
BSO3 en Modist BSO3; 

- de toevoeging van de bijkomende vakkenconcordanties “Kleding” en “Praktijk kleding” 
voor alle modules die deel uitmaken van de opleidingen Kleurenconsulent BSO3 en 
Mode- en textielverkoop BSO3 (met uitzondering van de module “Basis naaien”, waar 
het PV “Praktijk kleding” reeds was opgenomen). 

In elk geval vraagt de raad de nodige overgangsmaatregelen voor de huidige 
personeelsleden m.b.t. de vrijwaring van hun verworvenheden inzake weddeschaal en 
anciënniteit. 

3.2.6 Basiscompetenties 

De raad heeft geen fundamentele bemerkingen bij de voorgestelde basiscompetenties, en 
brengt in de bijlagen bij dit advies enkel een aantal punctuele of tekstuele aanpassingen aan: 
schrappingen van een aantal concretiseringen die de raad eerder op leerplanniveau situeert, 
toevoegingen, verduidelijkingen,… Het betreft bijv. 

                                                 
4 De principes zijn beschreven in de omzendbrief PV/2005/05 (OSP)  
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- de basiscompetentie “tekenen” (M MO 033 BC 03), waar de raad  “pasklare patronen 
uitgaande van diverse systemen tekenen” vervangt door “pasklare patronen tekenen” 
en de basiscompetentie “nepen verwerken” schrapt. 

- de basiscompetentie “aanpassen” (M MO G045 BC 02), waar de raad “de 
maatsystemen kennen” als afzonderlijke competentie schrapt, vermits ze al vervat zit 
in de competentie “maatsystemen onderling vergelijken”; 

- de basiscompetentie “stikken” (M MO 047 BC 05), waar de raad de competentie 
“eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen” schrapt, omdat het niet de 
bedoeling is een hersteller op te leiden; 

- de basiscompetentie “breien” (M MO 072 BC 03), waar de raad 4x “een werkstuk” 
schrapt: de competentie dient verworven te worden, het aantal werkstukken is van 
ondergeschikt belang: 

- een werkstuk in tricot breien 
- een werkstuk met motieven rechts en averechts breien 
- een werkstuk met kabels breien 
- realisatietechnieken uitvoeren 
- een werkstuk uitvoeren 

- in de basiscompetentie “materialenkennis” (M MO 058 BC 02) vervangt de raad 
“kunstmatige, synthetische en natuurlijke materialen herkennen” door “natuurlijke en 
niet-natuurlijke materialen herkennen”; 

- in de basiscompetentie “adviseren” (M MO 069 BC 02), voegt de raad de 
basiscompetentie “veiligheid bewaken” toe, omdat een verkoper notie moet hebben 
van veiligheid in de winkel. 

Alle wijzigingen die de raad voorstelt, zijn opgenomen in de bijlage 1 bij dit advies. 

3.3 (H)erkenbaarheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 

3.3.1 Algemene bemerking 

In het algemeen vindt de raad de voorgestelde opleidingen relevant voor de arbeidsmarkt. 
De raad meent dat cursisten met de behaalde certificaten reële tewerkstellingskansen 
hebben in de modesector. Voor wat de onmiddellijke inzetbaarheid betreft, wijst de raad erop 
dat de betrokkenen in de meeste gevallen wellicht nog een aanvullende interne 
bedrijfsopleiding zullen moeten volgen, vermits elk bedrijf een eigen organisatiesysteem 
heeft en specifieke bedrijfsgebonden technieken hanteert in functie van zijn eigen 
machinepark, zijn leveranciers en zijn afnemers. 

3.3.2 De opleiding “Kleurenconsulent BSO3” 

Met het oog op herkenbaarheid voor de cursist zowel als voor de arbeidsmarkt, stelt de raad 
voor om de “zwevende” modules ”Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” samen te 
beschouwen als een bijkomende opleiding in het studiegebied Mode. De raad stelt hiervoor 
de benaming Kleurenconsulent BSO3 voor. Via deze opleiding verwerven de cursisten de 
competenties die nodig zijn om in sectoren als modeverkoop en modestyling te kunnen 
ingezet worden. 

Indien de minister de visie van de raad op de opleiding “Kleurenconsulent” bijtreedt, stelt de 
raad voor deze modules niet meer toe te voegen als “optionele modules” aan een aantal 
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opleidingen van het studiegebied Mode, dit om redundantie in het uittekenen van de 
opleidingstrajecten te vermijden. 

De raad wijst erop dat dezelfde modules ook voorkomen in het studiegebied 
Lichaamsverzorging, en pleit ervoor deze modules ook daar als bijkomende afzonderlijke 
opleiding te beschouwen, teneinde de nodige transparantie binnen het opleidingsaanbod van 
het OSP te garanderen. 

3.3.3 Diplomagerichte opleidingen 

De overheidsvoorstellen bevatten geen indicaties dat bepaalde opleidingen voor het 
studiegebied Mode, in combinatie met een opleiding Algemene Vorming, in het OSP tot een 
diploma zouden kunnen leiden.  

De raad neemt nota van het antwoord van de minister5, dat de denkpiste om in het 
volwassenenonderwijs ook het diploma secundair onderwijs te voorzien voor opleidingen die 
niet in het SOVL voorkomen, zal opgenomen worden in het kader van het nieuwe decreet. 

3.4 Verhouding tot de bestaande opleidingen in het OSP 

De raad stelt vast dat de voorgestelde modulaire opleidingen voor een nieuw studiegebied 
Mode, een aantal BSO3-opleidingen die vandaag deel uitmaken van het studiegebied 
“Huishoudelijk onderwijs” in het OSP, kunnen vervangen. Het betreft met name 

- de voorlopige modulaire opleiding “Kleding- Kleermaken dames BSO3” 
(structuurschema goedgekeurd op 3 juni 1991) 

- de volgende bestaande lineaire opleidingen  

- Patroonstudie BSO3 
- Breien BSO3 
- Modes en modeartikelen BSO3 
- Kunst in de woning BSO3 
- Kleding BSO3. 

op voorwaarde dat uit de resultaten van de enquête die de Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling hield bij de centra, blijkt dat de opleidingen in kwestie 
inhoudelijk gedekt zijn door de nieuwe modulaire opleidingen. De raad neemt er nota 
van dat de resultaten van die bevraging zullen meegedeeld worden6. 

De raad kon vaststellen dat de vermelde modulaire opleiding van 1991 inhoudelijk volledig is 
gedekt door de nieuwe voorstellen. Voor wat de vermelde lineaire BSO3-opleidingen betreft, 
beschikt de raad niet over de nodige informatie om te oordelen in welke mate zij inhoudelijk 
gedekt zijn door de nieuwe voorstellen. 

                                                 
5 Antwoord van 29 maart 2005 op het advies van de Raad Volwassenenonderwijs van 25 januari 2005 over het uitreiken van 

een diploma in het secundair OSP, p. 1. 
6 Cf. de door de overheid aangegane engagementen d.d. 2/09/2005 om de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers 

te betrekken bij de analyse van de resultaten van die bevraging. 
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3.5 Verhouding van het studiegebied Mode t.o.v. het studiegebied Huishoudelijk 
onderwijs 

De raad vat het studiegebied Mode op als de professionele tegenhanger van het luik 
“naaien” dat voor huishoudelijke doeleinden op BSO2-niveau binnen het studiegebied 
Huishoudelijk onderwijs wordt aangeboden. 

Voor de BSO2-pijler “Koken” van het studiegebied Huishoudelijk onderwijs, kan men het 
studiegebied Voeding als professionele tegenhanger beschouwen. 

Voor de BSO2-pijler “Inrichten van de woning” (met o.m. Bloemschikken) van het 
studiegebied Huishoudelijk onderwijs, kan men het studiegebied Land- en tuinbouw als 
professionele tegenhanger beschouwen 

Op die manier bekomt men binnen het OSP een samenhangend concept waarbij de 
professionele opleidingen in de studiegebieden Mode, Voeding en Land- en tuinbouw als 
complementair moeten beschouwd worden t.a.v. het aanbod binnen het studiegebied 
Huishoudelijk onderwijs, en totaal andere competenties beogen. 

De raad kijkt nu uit naar de voorstellen voor nieuwe modulaire structuurschema’s die de 
overheid voor het studiegebied Huishoudelijk onderwijs ter advies zal voorleggen voor wat 
de pijler “Naaien” betreft7.  

4 Bijlagen 

Bijlage 1: Modulaire opleidingen en onderliggende modules voor het studiegebied Mode 

Bijlage 2: Matrix en schematisch overzicht van de opleidingen voor het studiegebied Mode 

 

 

 

 

Monique De Ridder Jos Blendeman 
secretaris voorzitter 

                                                 
7 De raad adviseerde op 13 mei 2003 reeds de voorstellen voor nieuwe modulaire structuurschema’s voor de pijlers “koken” en 

“inrichten van de woning” binnen het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs (Raad Volwassenenonderwijs, Advies over nieuwe 
modulaire structuurschema’s voor het volwassenenonderwijs – RVOL/VHE/ADV/005). 


