
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

• De studierichting moderealisatie en textielverzorging is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte 
finaliteit, dus gericht op onmiddellijke toegang tot de arbeidsmarkt na de derde graad.  

• Leerlingen leren daarom basiscompetenties verwerven die belangrijk zijn bij het verwerken, 
afwerken, retoucheren en presenteren van kleding en interieurartikelen. 

• Moderealisatie en textielverzorging wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e 
graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze 
arbeidsmarktgerichte finaliteit.  

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting moderealisatie en textielverzorging: 

 is geïnteresseerd in trends in mode; 
 wil graag onderdelen van kleding en interieurartikelen leren verwerken en afwerken; 
 wil graag eenvoudige retouches leren uitvoeren; 
 is geïnteresseerd in de commerciële presentatie van kleding en interieurartikelen; 
 is bereid zijn/haar competenties m.b.t. gegevensregistratie (productie, materiaalverbruik …) aan te 

scherpen; 

Plaats in de matrix 

Tweede graad arbeidsmarkt – domein Maatschappij en welzijn 

Componenten van de studierichting 

Moderealisatie en textielverzorging  

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Operator productielijn kleding, confectie en 
meubelstoffering (3) 
BK Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen 
en textielverzorging (3) 
BK Operator retouche kleding- en confectieartiekelen (4) 
BK Winkelverkoper (4) 
BK Operator ttextielverzorging (4) 

Minimale materiële vereisten 

Deze studierichting vereist (polyvalente) didactische leslokalen voor retouches en gegevensregistratie, een 
stikatelier (productieopstelling), een wasmachine en strijkapparatuur voor het verwerken en afwerken van 
kleding en interieurartikelen. 

Moderealisatie en textielverzorging 
in een notendop 
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Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarkt 
Moderealisatie en -presentatie Moderealisatie en textielverzorging 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

 Hoewel het aantal doelen en de formulering van de doelen ‘anders’ is, komt de studierichting 
‘Moderealisatie en textielverzorging’ inhoudelijk in ruime mate overeen met de studierichting 
‘Moderealisatie en -presentatie’. 

 De grootste accentverschuiving ligt in het feit dat er iets meer aandacht gaat naar textielverzorging 
en het uitvoeren van eenvoudige retouches en dat de introductie tot het onderdeel verkoop 
bijgevolg beperkt wordt. 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Moderealisatie en textielverzorging  Creatie en mode 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Creatie en mode (*) 

Specifiek gedeelte Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit 

BK Operator productielijn kleding, confectie en 
meubelstoffering (3) 
BK Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen 
en textielverzorging (3) 
BK Operator retouche kleding- en confectieartiekelen (4) 
BK Winkelverkoper (4) 
BK Operator ttextielverzorging (4) 

BK Productievoorbereider kleding, confectie en 
meubelstoffering (4) 

 WD_04 Kunst en cultuur 

 01_Artistieke expressie: Individuele gedrevenheid tonen 

 02_Artistieke expressie: Creëren en (drang tot) innoveren 

 03_Artistieke expressie: Vakdeskundigheid inzetten 

 04_Artistieke expressie: Onderzoeken 

 05_Artistieke expressie: Relaties bouwen en samenwerken 

 08_Toegepaste kunstbeschouwing 

In deze studierichting ‘Moderealisatie en textielverzorging’(arbeidsmarktgerichte finaliteit) ligt de focus op 
het uitvoerende aspect en het maken van kleding en interieurartikelen, terwijl de focus in de studierichting 
‘Creatie en mode’ (dubbele finaliteit) ligt op het creëren en patroontekenen. 

Overgang naar derde graad 

Moderealisatie en textielverzorging uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende 
studierichtingen in de derde graad: 

 Moderealisatie 
 Textielverzorging  

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen 
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Moderealisatie Textielverzorging 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 

BK Operator productielijn kleding, confectie en 
meubelstoffering (3) 
BK Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen 
en textielverzorging (3) 
BK Operator retouche kleding- en confectieartikelen (4) 
BK Winkelverkoper (4)) 

BK Operator textielverzorging (4) 

 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Niet van toepassing 


