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Studiegebied Kant - Opleiding Kant afgeknoopte of doorlopende draden BSO3 - 032353

3786 Stropkant basis
A1 PV 160lt

Kant afgeknoopte draden

Kant doorlopende draden

3787 Bloemwerk
B1 PV 160lt

3794 Stropkant
C1 PV 80lt

3788 Rosaline kant
B2 PV 80lt

3795 Vlaanderse kant
C2 PV 80lt

3789 Duchesse kant
B3 PV 160lt

3796 Parijse kant
C3 PV 80lt

3790 Russische kant
B4 PV 160lt

3797 Binche kant
C4 PV 160lt

3791 Moderne kant
B5 PV 160lt

3798 Mechelse kant
C5 PV 80lt

3792 Creatief met kant
B6 PV 160lt

3799 Cluny kant
C6 PV 80lt
3800 Tule kant
C7 PV 80lt

Goedgekeurd op 31 mei 2001
namens de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs
de gemachtigde ambtenaar

Patrick Weckesser
Adjunct van de directeur

3801 Valenciennes kant
C8 PV 80lt
3802 Nieuwe kantsoorten
C9 PV 80lt

elke module geeft recht op een deelcertificaat
Certificaat Kant afgeknoopte draden BSO3 – 1040lt (A+B)

3803
Kant vervolmaking
C10 PV 80lt
Certificaat Kant doorlopende draden BSO3 –

TEN GELEIDE
Elke module bevat een hoeveelheid theorie en praktijk welke geïntegreerd worden
aangeboden.
Gezien de geïntegreerde aanpak is het wenselijk dat zowel de theorie als de praktijk
door eenzelfde leerkracht gegeven wordt.
De opleiding ‘Kant – afgeknoopte of doorlopende draden’ dient gesitueerd te worden
binnen het studiegebied ‘Kant’. Deze opleiding komt tegemoet aan de opdracht van het
onderwijs voor sociale promotie om de cursist kennis, vaardigheden en attitudes bij te
brengen voor het functioneren in de maatschappij en voor uitoefening van een beroep.
Deze modulaire structuur wordt voorzien van 1040 lestijden kant met afgeknoopte
draden, en 1040 lestijden kant met doorlopende draden.
In het deelgebied ‘Kant – afgeknoopte draden’ worden de cursist technieken aangeleerd
met betrekking tot diverse kantsoorten met name Stropkant, Bloemwerk, Russische
kant, Modern kant, Rosaline kant, Duchesse kant, Creatief met kant.
Bij kloskant met afgeknoopte draden worden de verschillende motieven apart geklost en
aan elkaar geklost tot een geheel.
In het deelgebied ‘Kant – doorlopende draden’ worden de cursisten technieken
aangeleerd met betrekking tot diverse kantsoorten, met name: Stropkant, Vlaanderse
kant, Parijse kant, Cluny kant, Tule kant, Valenciennes kant, nieuwe kantsoorten,
Binche kant, Mechelse kant en kant vervolmaking.
Bij kloskant met doorlopende draden begint en eindigt men meestal met hetzelfde
aantal draden.
Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist :
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• Een eenvoudig ontwerp maken,
• Zelfstandig een Stropkant, Vlaanderse kant, Parijse kant, Cluny kant, Tule kant,
Valenciennes kant, nieuw kantsoorten, Binche kant, Mechelse kant van
aanvaardbare Kwaliteit klossen,
• Zelfstandig een Stropkant, Bloemwerk, Russische kant, Moderne kant, Rosaline
kant, Duchesse kant en creatief met kant van aanvaardbare kwaliteit klossen.
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties.
In elke module worden met diverse materialen, technieken en vaardigheden aangeleerd
en ingeoefend door middel van een aantal werkstukken.
De modules zijn geformuleerd voor de meest courante kantsoorten. Daarnaast zijn er
een aantal modules geformuleerd los van een bepaalde kantsoort. Hiermee wordt het
mogelijk soepel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en vraaggestuurd te werken.
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ALGEMENE BEGINSITUATIE
De cursisten moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs van 2 maart 1999.
Er wordt van hen verondersteld dat zij over een minimum aan manuele vaardigheden en
over voldoende vrije tijd beschikken om de hun opgelegde taken thuis te kunnen
voorbereiden.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN
Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist omgaan met de verschillende
materialen en materiëlen van het kantklossen.
Hij heeft de kennis en de vaardigheid van de meest voorkomende handelingen eigen
aan de kantsoort zoals Stropkant, Vlaanderse kant, Parijse kant, Cluny kant, Tule kant,
Valenciennes kant, nieuwe kantsoorten, Binche kant, Mechelse kant, kant vervolmaking,
Bloemwerk, Russische kant, Moderne kant, Rosaline kant, Duchesse kant en Creatief
met kant.
Het deel uitbreiding zal meestal dienen voor cursisten die een grotere vaardigheid of
inzicht hebben in de kantsoort en er dieper op kunnen ingaan.
Dus de cursisten moeten :
• Technische handelingen kunnen uitvoeren;
• Inzicht verwerven in de technische handelingen;
• Het waarom van bepaalde technische handelingen kunnen verwoorden;
• Technische handelingen zelfstandig kunnen uitvoeren;
• Visuele opmerkzaamheid verwerven;
• Oog-handcoördinatie en hand-hand-coördinatie verwerven;
• Creativiteit en kunstzinnigheid aan bod laten komen;
• Veilig kunnen werken;
• Zelfstandig taken kunnen uitvoeren;
• Nauwkeurig kunnen werken.
Tijdens de behandeling van de leerstof wordt steeds rekening gehouden met
veiligheidsvoorschriften en wetgeving.
Basisdoelstellingen (B) moeten door bijna alle cursisten bereikt worden.
Uitbreidingsdoelstellingen (U) kunnen behandeld worden als uitbreiding en/of verrijking.
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ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN
Het leertraject ‘Afgeknoopte kant’ omvat 7 modules. Na het volgen van de module
“Stropkant basis” kunnen de modules “Bloemwerk” “Russische kant”,” Moderne kant”
gevolgd worden. De modules “Rosaline kant” en “Duchesse kant” kunnen maar gevolgd
worden na de modules “Bloemwerk”.De module “creatief met kant” kan maar gevolgd
worden na Bloemwerk of Russische kant of Moderne kant.
Het leertraject ‘Doorlopende kant’ omvat 11 modules. Na het volgen van de module
“Stropkant basis” kunnen de modules “Stropkant 2”, “Vlaanderse kant”, “Parijse kant”, Cluny
kant”, “Tule kant”, “Valenciennes kant”, Nieuwe kantsoorten” gevolgd worden. De modules
“Binche kant”, “Mechelse kant” kunnen maar gevolgd worden na de modules “Vlaanderse
kant” en “Parijse kant”. De module “Kant vervolmaking” kan maar gevolgd worden na de
modules “Vlaanderse kant”, “Parijse kant”, “Cluny kant”, “Tule kant”, “Valenciennes kant”,
“Nieuwe kantsoorten”.
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft zijn alle lestijden als PV
gekwalificeerd. Het betreft ervaringsgericht onderwijs waarbij de theoretische
kenniscomponent volledig in functie staat van de handelingsvaardigheden.
De lessen technologie worden, afhankelijk van het aanbod en indien mogelijk ondersteund
door studiebezoeken. De technologie is geïntegreerd in de praktijklessen en bestaat o.a. uit
het voortonen van de techniek. Er naar streven de theorie en de praktijk geïntegreerd te
geven. De lessen technologie worden, daar waar mogelijk ondersteund door didactisch
materiaal (b.v. syllabussen,literatuur,computer,…..)
Veel aandacht dient er ook besteed te worden aan de werkvoorbereiding en het
verantwoord gebruik van het materiaal zonder het aspect veiligheid uit het oog te
verliezen.
Elementaire kennis wordt bij de cursist gedurende het schooljaar regelmatig getoetst
(permanente evaluatie) en indien nodig herhaald of zelfs aangebracht.
De creativiteit van de cursist mag niet uit het oog verloren worden. De cursist wordt
hierbij gemotiveerd en geholpen om de ontwerpen te realiseren.
Onder een eenvoudig ontwerp maken verstaat men een ontwerp kunnen tekenen.
Indien de cursist een ontwerp moet kunnen uitvoeren, wordt dit apart vermeld in het
leerplan. Een eigen ontwerp uitvoeren vergt een groter inzicht en vaardigheid van de
cursist. De cursist hoeft niet in iedere module een ontwerp te kunnen uitvoeren als
basisdoelstelling. Bij het aanbieden van oefeningen beginnen we met gemakkelijke en
geleidelijk aan stijgt de moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad is ook afhankelijk van
de individuele evolutie van de cursist.
Men maakt zoveel mogelijk gebruik van de Nederlandse termen en benamingen, daar waar
nodig is zal de vakterminologie en het vakjargon aangebracht worden.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn inen uitstapniveau duidelijk omschreven, zodat zowel onderwijsvrager als –verstrekker het
leertraject optimaal kunnen hanteren. Cursisten die bepaalde vaardigheden op een bepaald
niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van het
aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.
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INHOUDEN
A1 Stropkant basis – 3786 – 160 lt PV
Situering van de module in de opleiding
De module “Stropkant basis” situeert zich in het begin van de opleiding kant. In deze module
worden de basistechnieken van het kantklossen aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.
De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van het kantklossen.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen.
• Een eenvoudig ontwerp maken.
• De elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten :
• Er zijn geen inhoudelijke vereisten.
Verplichte voorafgaande modules :
• Er zijn geen voorafgaande modules.
Algemene vereisten :
• Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het volwassenenonderwijs.
In principe kan dus iedere volwassene starten met de opleiding.
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen, en juist kunnen gebruiken.
Voorbereid werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
De volgende basisslagen vlot en met behoorlijke kwalitieit kunnen klossen, met
name:
- Linnenslag
- halve slag
- gewrongen slag
Diverse stropkanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkant
- volwerk
- eenvoudige tralies
- samengetselde tralies
- versieringen
- randen
Eenvoudige kanten kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Elementaire vaktermen kunnen beheersen en kunnen toepassen.
De aangeleerde stropkanttechnieken kunnen herkennen, en kunnen benoemen.
Eenvoudige stropkanten zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening coreect kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen op het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B/U
B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Een stropkant herkennen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in stropkant.

B

Kantsoort ontleden
 Doorlopende draden
Stropkant
 Afgeknoopte draden
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen.
 Randen

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.
Eenvoudige tralies: Stropslag, diëppeslag,
gesloten speldslag, Brusselse slag, …
Samengestelde tralies : Rozengrond…
Kruisslagen : eenvoudige, dubbele, en schuine
kruisslag; …
Linnen-, halve- en gewrongen slag.
Koekje, spinnen, openluchtjes,…

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

U
B

Een stropkant in de juiste volgorde kunnen
klossen.
De basisslagen kunnen klossen.

B

OVSG

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren
Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
Basisslagen
 Linnenslag
 Halve slag
 Gewrongen slag
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Bekje, waaier,…
Diverse materialen :
O.a. klossen, garen, kopspelden, kussen,
karton,….
Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Technische tekeningen.
Demonstratie van de basisslagen.
Veel inoefenen om de basisslagen zeer vlot te
kunnen uitvoeren.
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Doelstellingen
Diverse stropkanttechnieken kunnen
uitvoeren.

B/U
B

Een eenvoudige stropkant in de juiste volgorde kunnen klossen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in stropkant.

B

Een stropkant herkennen.

B

Eenvoudige stropkanten kunnen klossen
waarin diverse technieken verwerkt zijn.
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kennen en kunnen
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een stropkant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in stropkant.
Eenvoudige stropkanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.

B

OVSG

B

B

Leerinhouden
Diverse stropkanttechnieken
 Verbindingen tussen
grond,volwerk en zelfkant
 Volwerk
 Eenvoudige tralies: Stropslag,
diëppeslag, gesloten
speldslag, Brusselse slag, …
 Samengestelde tralies zoals
rozengrond
 Kruisslagen met eenvoudige,
dubbele, en schuine kruisslag
 Versieringen met koekje,
spinnen, openluchtjes
 Randen met speld na 2, speld
na 4…
Eenvoudige stropkanten

Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.
Bekje,waaier,…

Uitvoeringen.

Elementaire vaktermen
 Prikking
 Patroon
 Kruisen, wringen…
 Rozengrond
 Kruisslagen
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

Opzetten en afzetten van een
eenvoudige stropkant

Demonstratie op- en afzet.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

10

Doelstellingen
Een technische tekenning correct kunnen
kleuren.

B/U
B

Aan de hand van een technische tekening
een stropkant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.

U

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.
Kunnen werken in een correcte houding.
Fouten kunnen herkennen.

U

Fouten kunnen verbeteren.
Een eenvoudige stropkant kunnen
afwerken.

B
B

Een eenvoudige stropkant kunnen lassen.

U

Een eenvoudige stropkant kunnen
innaaien.

U

Een eenvoudige stropkant kunnen
presenteren.

B

OVSG

B

B
B

Leerinhouden
Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Methodologische wenken
Gekleurde technische tekeningen gebruiken.

Een eenvoudige ontwerp maken en
uitvoeren

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Correcte houding
Fouten
 Herkennen
 Verbeteren
Een eenvoudige stropkant
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Afgewerkte stropkanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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B1 Bloemwerk – 3787 – 160 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Bloemwerk ” worden technieken van afgeknoopte draden aangeleerd.
De cursist leert de grondbeginselen en de technieken voor het uitvoeren van bloemwerk..
Bij het beëindigen van deze module kan de cusist:
• zelfstandig een bloemwerk klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen;
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786)
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Bloemwerktechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Paren in –en uitleggen
- Krulbewerkingen
- Aanhaaktechnieken
- Bloemvariaties
- Vullingen
- Busselbewerkingen
- Versieringen
- Opzet – en afzettechnieken.
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Bloemwerktechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Bloemwerk zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Een bloemwerk herkennen.

B

Typische bloemwerkmotieven en vullingen
herkennen en benoemen.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Bloemwerk
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in bloemwerk.

B

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen :
o.a. klossen, garen, dikkere kopspelden,
kussen, karton, haakpen….

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen katoen en
vlasdraad.

B

De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Een bloemwerk in de juiste volgorde kunnen
klossen.

B

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

OVSG
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Doelstellingen

B/U

Diverse bloemwerktechnieken kunnen
uitvoeren.

B

Een eenvoudige bloemwerk in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Kunnen beslissen wanneer er paren in- of
uitgelegd moeten worden.

B

Kunnen inschatten wanneer er paren kunnen
hergebruikt worden.

B

Vullingen en versieringen tussen de
verschillende motieven uitvoeren.

B

De afstand tussen de spelden kunnen
bepalen afhankelijk van het garen en het
patroon.

B

Bloemwerk kunnen klossen waarin diverse
technieken verwerkt zijn.

B

Aanhakingen correct kunnen uitvoeren.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Diverse bloemwerktechnieken
 Paren in- en uitleggen
 Krulbewerkingen
 Aanhaaktechnieken
 Bloemvariaties
 Vullingen
 Busselbewerkingen
 Versieringen
 Opzet- en afzettechnieken
 …

Technische tekening.

Bloemwerk maken met voorgenoemde
technieken

Uitvoeringen.
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Uitvoering van de verschillende
technieken.
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Doelstellingen

B/U

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kennen en kunnen
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van een bloemwerk.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in bloemwerk.

B

Bloemwerk zelfstandig kunnen opzetten en
afzetten.

Leerinhouden

Methodologische wenken

Vaktermen
 Krulbewerkingen
 Picotjes
 Valse vlechten
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

B

Opzetten en afzetten van een bloemwerk

Demonstratie op- en afzet.

Een technische tekenning correct kunnen
kleuren.

B

Gekleurde technische tekeningen
gebruiken.

Aan de hand van een technische tekening
een bloemwerk kunnen klossen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Een eenvoudig bloemwerk ontwerp kunnen
tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken en uitvoeren

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig bloemwerk ontwerp kunnen
uitvoeren.

U

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

B

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

Kunnen werken in een correcte houding.

B

OVSG

Correcte houding
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Doelstellingen

B/U

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten kunnen verbeteren.

B

Een bloemwerk kunnen afwerken.

B

Een bloemwerk kunnen innaaien.

U

Een bloemwerk kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Fouten

Bloemwerk
 Afwerken
 Presenteren
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Afgewerkte bloemwerken.
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B2 Rosaline kant – 3788 – 80 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Rosaline kant ” worden verfijnde technieken van afgeknoopte draden aangeleerd.
De cursist leert de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoeren van Rosaline kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist:
• zelfstandig een Rosaline kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• De elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
• Zelfstandig een Bloemwerk klossen
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (1786) en ‘Bloemwerk’ (3787).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Roaslinetechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Volwerk
- Krulbewerkingen
- Aanhaaktechnieken
- Bloemvariaties
- Platte ribben
- Vullingen
- Busselbewerkingen
- Versieringen
- Paren in – en uitleggen
- Opzet – en afzettechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Versieringen met de naald kunnen uitvoeren.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Rosalinetechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Rosaline kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Typische rosaline motieven en vullingen
herkennen en benoemen.

B

Een rosaline kant kunnen herkennen.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Bloemwerk,
Rosaline kant,rosaline perlée
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen

Een rosaline perlée kunnen herkennen.

B

Een rosaline kant kunnen onderscheiden van
een rosaline perlée.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de rosaline kant.

B

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen
garen, korte kopspelden, kus-sen
karton,…

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.

B

De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Een eenvoudige rosaline kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

OVSG
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Doelstellingen

B/U

Diverse rosalinetechnieken kunnen
uitvoeren.

B

Een eenvoudige rosalinekant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de rosalinekant.

B

Eenvoudige rosalinekanten klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

OVSG

Leerinhouden
Diverse rosalinetechnieken
 Volwerk
 Krulbewerkingen
 Aanhaaktechnieken
 Bloemvariaties
 Platte ribben
 Vullingen
 Busselbewerkingen
 Versieringen
 Paren in- en uitleggen
 Opzet- en afzettechnieken

Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende
technieken.

Kant maken

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Elementaire vaktermen
 Rosaline perlée
 Roosje
 Bussels
 Visjes
 Pareltje
 Spiegeltralie
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

B

Opzetten en afzetten van rosalinekant

Demonstratie op- en afzet.

Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Gekleurde technische tekeningen
gebruiken.

Aan de hand van een technische tekening
een rosalinekant kunnen klossen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.

U

Een correcte houding aannemen bij het werk.

B

Correcte houding

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Een technische tekening kunnen lezen en
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van een rosalinekant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in een rosalinekant.

B

Eenvoudige rosalinekanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.

OVSG
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Doelstellingen

B/U

Een rosalinekant kunnen afwerken.

B

Een rosalinekant kunnen aannaaien.

U

Een rosalinekant kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden
Rosalinekant
 Afwerken
 Presenteren
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Methodologische wenken
Afgewerkte rosaline kanten.
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B3 Duchesse kant – 3789 – 160 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Duchessekant ” worden verfijnde technieken van afgeknoopte draden aangeleerd.
De cursist leert de grondbeginselen en de technieken voor het uitvoeren van Duchesse.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist:
• zelfstandig een Duchesse kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• De elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
• Zelfstandig een Bloemwerk klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786) en ‘Bloemwerk’ (3787).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Duchessetechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Volwerk
- Krulbewerkingen
- Aanhaaktechnieken
- Bloemvariaties
- Platte ribben
- Vullingen
- Busselbewerkingen
- Versieringen
- Paren in – en uitleggen
- Opzet – en afzettechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Duchessetechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Duchesse kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Een duchessekant herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de
duchessekant.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Bloemwerk,
duchessekant
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen
garen, fijne kopspelden, kus-sen karton,…

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.

B

De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Een duchessekant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

OVSG
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Doelstellingen

B/U

Diverse duchessetechnieken kunnen
uitvoeren.

B

Een eenvoudige duchessekant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Kunnen beslissen wanneeer er paren in- of
uitgelegd moeten worden.

B

Kunnen inschatten of er klossen kunnen
hergebruikt worden.

B

Vullingen en versieringen tussen de
verschillende motieven uitvoeren.

B

De afstand tussen de spelden kunnen
bepalen afhankelijk van het garen en het
patroon.

B

Vierkante kunstslagen kunnen maken.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de
duchessekant.

B

OVSG

Leerinhouden
Diverse duchessetechnieken
 Volwerk
 Krulbewerkingen
 Bloemvariaties
 Aanhaaktecnieken
 Platte ribben
 Vullingen
 Busselbewerkingen
 Versieringen
 Paren in- en uitleggen
 Opzet- en afzettechnieken
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Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende
technieken.
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Doelstellingen

B/U

Eenvoudige duchessekanten klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Een technische tekening kunnen lezen en
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van een duchessekant.

B

Eenvoudige duchessekanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kant maken met voorgenoemde
technieken

Uitvoeringen.

Elementaire vaktermen
 Platte rib
 Reliëf
 Busselbewerkingen
 Vierkante kunstslag
 Sierdraad en maat
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

B

Opzetten en afzetten van duchessekant

Demonstratie op- en afzet.

Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Gekleurde technische tekening gebruiken.

Aan de hand van een technische tekening
een duchessekant kunnen klossen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.

U

Een correcte houding aannemen bij het werk.

B

OVSG

Correcte houding
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Doelstellingen

B/U

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten kunnen verbeteren.

B

Een Duchessekant kunnen afwerken.

B

Een Duchessekant kunnen innaaien.

U

Een Duchessekant kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Fouten

Duchessekant
 Afwerken
 Presenteren
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Afgewerkte Duchesse kanten.
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B4 Russische kant – 3790 – 160 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Russische kant ” worden technieken van afgeknoopte draden aangeleerd.
De cursist leert de grondbeginselen en de technieken voor het uitvoeren van Russische kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• zelfstandig een Russische kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Russische kanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Volwerk
- Bochten
- Aanhaaktechnieken
- Vullingen
- Fantasielinten
- Versieringen
- Opzet –en afzettechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Russische kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Russische kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Een Russische kant herkennen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in Russische kant.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Russische
kant
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen

Typische Russische kantmotieven en
vullingen herkennen en benoemen.

B

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen : o.a. klossen, garen,
dikkere kopspelden, kussen, karton,
haakpen….

De draadnummering kennen.

B

De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Een Russische kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

Diverse Russische technieken kunnen
uitvoeren.

B

Technische tekening.

Een eenvoudige Russische kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in bloemwerk.

B

Russische technieken
 Volwerk
 Bochten
 Aanhaaktechnieken
 Vullingen
 Fantasielinten
 Versieringen
 Opzet- en afzettechnieken
 …

OVSG
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Uitvoering van de verschillende
technieken.

32

Doelstellingen

B/U

Russische kant kunnen klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B

Vullingen en versieringen kunnen uitvoeren
tussen de verschillende motieven.

B

Aanhakingen correct kunnen uitvoeren.

B

Sierdraden op verschillende manieren
kunnen verwerken.

B

Kunstslagen kunnen uitvoeren.

B

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kennen en kunnen
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van een Russische kant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in een Russische
kant.

B

Russische kant zelfstandig kunnen opzetten
en afzetten.

B

Russische kant kunnen afzetten door
instoppen.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Russische kant maken met
voorgenoemde technieken

Uitvoeringen.

Vaktermen
 Radertje
 Wieltje
 Picotjes
 Valse vlechten
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

Opzetten en afzetten van een Russische
kant

Demonstratie op- en afzet.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Een technische tekenning correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
een Russische kant kunnen klossen.

B

Een eenvoudig Russisch ontwerp kunnen
maken.

B

Een eenvoudig Russisch ontwerp kunnen
uitvoeren.

U

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

Kunnen werken in een correcte houding.

B

Correcte houding

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

Een Russiche kant kunnen afwerken.

B

Een Russiche kant kunnen innaaien.

U

Een Russiche kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Methodologische wenken

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Gekleurde technische tekeningen
gebruiken.

Een eenvoudig ontwerp maken en
uitvoeren

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Russische kant
 Afwerken
 Presenteren
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Afgewerkte Russische kanten.
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B5 Moderne kant – 3791 – 160 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Moderne kant ” wordt aangeleerd hoe men een ontwerp kan uitvoeren.
De cursist leert diverse kanttechnieken combineren.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• zelfstandig een Moderne kant klossen,
• een eigen ontwerp maken.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Met diverse kanttechnieken door een combinatie van de basislagen kunnen
experimenteren.
Kant met diverse technieken kunnen maken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
Moderne kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een ontwerptekening kunnen maken.
Een eigen ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Alternatieve materialen kunnen integrern in kant.
Een opdracht zelfstandig kunnen uitvoeren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Moderne
kant

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Een moderne kant kunnen herkennen.

B

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen
garen, kopspelden, kussen karton,
alternatieve materialen,…

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.

B

Alternatieve materialen kunnen gebruiken.

B

De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Een moderne kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Voorbereidend werk
 Werktekening
 …

Diverse moderne technieken kunnen
uitvoeren.

B

Technische tekeningen.

Een eigen ontwerp in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Diverse technieken voor moderne kant
 Combinatie van de basisslagen
 Diverse kanttechnieken

Een moderne kant herkennen.

B

OVSG
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Experimenteren bij het uitvoeren van de
verschillende technieken.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Een eigen ontwerp kunnen klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

B

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

B

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Een werktekening kunnen lezen en
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van een moderne kant.

B

Een moderen kant zelfstandig kunnen
opzetten en afzetten.

B

Opzetten en afzetten van moderne kant

Demonstratie op- en afzet.

Aan de hand van een werktekening een
moderne kant kunnen klossen.

B

Afhankelijk van de opdracht documentatie
gebruiken.

Kunnen klossen met diverse garens.

B

Werktekening
 Lezen
 Gebruik
 Uitvoeren

Kunnen klossen met alternatieve materialen.

B

Een eigen ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eigen ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eigen ontwerp kunnen uitvoeren.

B

Een correcte houding aannemen bij het werk.

B

OVSG

Moderne kant met diverse technieken

Uitvoeringen.

Vaktermen

Vaktermen eigen aan de moderne kant.
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

Correcte houding

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen

B/U

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten kunnen verbeteren.

B

Een moderne kant kunnen afwerken.

B

Een moderne kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Fouten

Moderne kant
 Afwerken
 Presenteren
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Aan de hand van foto’s e.d. inspiratie
zoeken om de kant te presenteren.
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B6 Creatief met kant – 3792 – 160 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Creatief met kant ” worden diverse kanttechnieken aangeleerd.
De cursist leert diverse kanttechnieken combineren.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist:
• zelfstandig een kloskant klossen,
• een eigen ontwerp maken en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786) en
• ‘Bloemwerk’ (3787) of ‘Russische kant’ (3790) of ‘Moderne kant’ (3791)
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse technieken kunnen uitvoeren, met name:
- Volwerk
- Vullingen
- Versieringen
- Opzet – en afzettechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde technieken kunnen herkennen en benoemen.
Kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een ontwerptekening kunnen maken.
Een eigen ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Methodologische wenken

Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B

Kantsoort in de tijd

Onder kantsoort verstaan we de
uitbreiding van bloemwerk; Russische
kant; moderne kant; Rosa-line kant;
Duchesse kant of kantsoorten met afgeknoopte draden die niet voorkomen in de
structuur zoals bv. chrysant, Rococo,
Florence…

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

Foto’s van verschillende kantsoorten.

Motieven en vullingen herkennen en
benoemen.

B

De behandelende kantsoort herkennen.

B

Kantsoorten
 Doorlopende draden: Stropkant
 Afgeknoopte draden: Bloemwerk
of Russische kant of Rosaline kant
of Duchesse kant of Moderne kant
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de behandelende
kant.

B

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

Materialen eigen aan de kantsoort
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen
garen, kopspelden eigen aan de
kantsoort, kussen karton,…

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.

B

OVSG
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Doelstellingen
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B/U
B

Diverse technieken kunnen uitvoeren eigen
aan de behandelende kantsoort.

B

De basisslagen kunnen herkennen.

B

De behandelende kantsoort in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Kunnen beslissen wanneer er paren in- of
uitgelegd moeten worden.

B

Kunnen inschatten wanneer er paren in- of
uitgelegd moeten worden.

B

Aanhakingen correct kunnen uitvoeren.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de behandelende
kantsoort.

B

De behandelende kantsoort herkennen.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Diverse kanttechnieken
 Volwerk
 Vullingen
 Versieringen
 Opzet- en afzettechnieken

Technische tekening.
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Afhankelijk van de kantsoort een werktekening maken.

Uitvoering van de verschillende
technieken.
Experimenteren.
Afhankelijk van de kantsoort : diverse
kanttechnieken door een combinatie van
de basisslagen.
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Behandelende kantsoort kunnen klossen
waarin diverse technieken verwerkt zijn.

B

Kunnen klossen met draad aangepast aan
de kantsoort.

B

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Een technische tekening kunnen lezen en
toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse kant
is van de behandelende kantsoort.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de behandelende
kantsoort.

B

Behandelende kantsoort zelfstandig kunnen
opzetten en afzetten.

B

Opzetten en afzetten

Demonstratie op- en afzet.

Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Gekleurde technische tekening gebruiken.

Aan de hand van een technische tekening de
behandlende kantsoort kunnen klossen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

OVSG

Kant maken

Methodologische wenken
Uitvoeringen.

Vaktermen eigen aan de behandelende
kantsoort
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Doelstellingen

B/U

Leerinhouden

Een ontwerp kunnen maken.

B

Een ontwerp kunnen uitvoeren.

B

Een correcte houding aannemen bij het werk.

B

Correcte houding

Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

De behandelende kantsoort kunnen
afwerken.

B

De behandelende kantsoort kunnen
aannaaien.

U

De behandelende kantsoort kunnen
presenteren.

B

OVSG

Een ontwerp maken

Methodologische wenken
Voorbeelden ter beschikking stellen.
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde
keuze nodig tussen garen en patroon.

Behandelende kantsoort
 Afwerken
 Presenteren
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Afgewerkte kanten in de behandlende
kantsoort.
Lassen gebeurt bij de afgeknoopte draden
niet.
Er op wijzen dat innaaien door derden
gebeurt.
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C1 Stropkant 2 – 3794 – 80 lt - PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Stropkant 2 ” worden de stropkanttechnieken verder uitgewerkt en toegepast.
De cursist leert gevorderde stropkanttechnieken toepassen.
Bij het beëindigen van deze module kan de cusist
• zelfstandig een stropkant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken en uitvoeren,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• een eenvoudig ontwerp maken,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules:
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse stropkanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- volwerk
- samengestelde tralies
- kunstslagen
- versieringen
- randen
- afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en kunnen toepassen.
De aangeleerde stropkanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Stropkant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken en uitvoeren.
Een coreecte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

45

Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Een stropkant herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in stropkant.

B

De draadnummering kennen.

B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden
 Doorlopende draden
 Afgeknoopte draden
 Grondwerk zoals schuine
kruisslag met vierkantjes,
kruisslag in’t midden gekruist,
Slavische kruisslag, getwijnde
kruisslag…
 Volwerk
 Variaties
 Versieringen
Materialen

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.
Sierdraad, kunstslag, spin met oogje, palm, …

Diverse materialen : o.a. klossen, garen,
kopspelden, kussen karton,…

Garens - draadnummering
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen bij
moeilijkere werkstukken.

B

Een ingewikkelder stropkant in de juiste
volgorde kunnen klossen.
Diverse stropkanttechnieken kunnen uitvoeren bij moeilijkere werkstukken.

B

Een ingewikkerder stropkant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in stropkant.

B

OVSG

B

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
Diverse stropkanttechnieken
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Samengestelde tralies
 Kunstslagen
 Versieringen zoals sierdraad,
kunstslag, spin met oogje,
palm, …
 Randen
 Afwerkingtechnieken
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Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.
Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.
Schuine kruisslag met vierkantjes, kruisslag in’t
midden gekruist, Slavische kruisslag, getwijnde
kruisslag…
Driehoekige slagen…
Vierkante slagen…
Variaties…
Puntopzet…
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Doelstellingen
Stropkanten kunnen klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B/U
B

Leerinhouden
Stropkanten maken

Methodologische wenken
Uitvoeringen.

Vaktermen
 Kunstslagen
 Samengestelde tralies
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

B

Opzetten en afzetten van stropkant

Demonstratie op- en afzet.

B

Technische tekening met nieuwe
technieken
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

Gekleurde technische tekening gebruiken.

Aan de hand van een foto een stropkant
kunnen klossen.

U

Aan de hand van een prikking een
stropkant kunnen klossen.
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

U

De kleurenconventies kunnen toepassen .

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een stropkant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in stropkant.
Stropkanten zelfstandig kunnen opzetten
en afzetten.
Een technische tekening kunnen lezen en
toepassen.

B

Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
een stropkant kunnen klossen.

B

OVSG

B

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

47

Doelstellingen
Een ontwerp kunnen tekenen en uitvoeren.

B/U
B

Een technische tekening van een
stropkant. Kunnen maken aan de hand van
een foto.

U

Een technische tekening van een stropkant
kunnen maken aan de hand van een
Prikking.

U

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

B

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

B

Fouten kunnen verbeteren.
Een stropkant kunnen afwerken.

B
B

Een stropkant kunnen presenteren.

B

Een stropkant kunnen lassen.

U

Een stropkant kunnen innaaien.

U

OVSG

Leerinhouden
Een ontwerp maken en uitvoeren

B

Correcte houding

B

Fouten
Stropkant
 Afwerken
 Presenteren
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Methodologische wenken
Voorbeelden ter beschikking stellen.

Afgewerkte stropkanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C2 Vlaanderse kant – 3795 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Vlaanderse kant ” worden de basistechnieken van de Vlaanderse kant aangeleerd
en toegepast.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van
Vlaanderse kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• zelfstandig eenVlaanderse kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Vlaanderse kanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Extra-paren in –en uitleggen
- Vlaanderse tralie en variaties
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Vlaanderse kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Vlaanderse kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen de
gekende kantsoorten met doorlopende draden.

B/U
B
B

Een Vlaanderse kant kunnen herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Vlaanderse
kant .
Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Een Vlaanderse kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

OVSG

B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kant

Doorlopende draden
 Stropkant,Vlaanderse kant
 Afgeknoopte draden
 Grondwerk
 Volwerk
 Versieringen
Materialen eigen aan de Vlaanderse
kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Diverse materialen : O.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,
sierdraad…

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.
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Doelstellingen
Diverse Vlaanderse technieken kunnen uitvoeren.

B/U
B

Eenvoudige Vlaanderse kanten in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Innemingen en uitzettingen correct kunnen
uitvoeren.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Vlaanderse kant.

B

Een Vlaanderse kant herkennen.
Eenvoudige Vlaanderse kanten kunnen
klossen waarin diverse technieken verwerkt
zijn.

B
B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

OVSG

Leerinhouden
Diverse Vlaanderse technieken
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 volwerk
 Extra-paren in- en uitleggen
 Vlaanderse tralie en variaties
 Versieringen
 Afwerkingtechnieken

Methodologische wenken
Technische tekening.

Eenvoudige Vlaanderse kanten

Uitvoeringen.
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Uitvoering van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B/U
B

Leerinhouden
Elementaire vaktermen
 Innemingen
 Uitzettingen
 Verbinding in 1 keer
 Verbinding in 2 keer
 Kleine sneeuwvlok
 Grote sneeuwvlok
 …

Methodologische wenken
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een Vlaanderse kant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in een Vlaanderse kant.
Eenvoudige Vlaanderse kanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B
B

Opzetten en afzetten Vlaanderse kant

Demonstratie op- en afzet.

B

Gekleurde technische tekeningen gebruiken.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Aan de hand van een technische tekening
een Vlaanderse kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.
Een Vlaanderse kant kunnen afwerken.

B
B

Een Vlaanderse kant kunnen lassen.

U

Een Vlaanderse kant kunnen innaaien.

U

Een Vlaanderse kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Vlaanderse kant
 Afwerken
 Presenteren
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Afgewerkte Vlaanderse kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C3 Parijse kant – 3796 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Parijse kant ” worden de basistechnieken van de Parijse kant aangeleerd en
toegepast.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van
Parijse kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• zelfstandig een Parijse kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan:
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Parijse kanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Extra paren in– en uitleggen
- Parijse tralie
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Parijse kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Parijse kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden

Een Parijse kant kunnen herkennen.

B

Doorlopende draden
 Stropkant
 Parijse kant

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Parijse kant.

B

Afgeknoopte draden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Grondwerk
Volwerk
Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Een Parijse kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Parijse kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,
sierdraad…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

56

Doelstellingen
Diverse Parijse technieken kunnen uitvoeren.

B/U
B

Eenvoudige Parijse kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Parijse kant.

B

Een Parijse kant herkennen.
Eenvoudige Parijse kanten klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B
B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

U

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een Parijse kant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in een Parijse kant.
Eenvoudige Parijse kanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.

B

OVSG

B

B

Leerinhouden
Diverse Parijse technieken
 Parijse tralie
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Extra-paren in- en uitleggen
 Versieringen
 Afwerkingstechnieken

Methodologische wenken
Technische tekeningen.

Eenvoudige Parijse kant

Uitvoeringen.

Elementaire vaktermen
 Vliegske
 Paren afsteken
 Vals werken
 …

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

Opzetten en afzetten van Parijse kant

Demonstratie op- en afzet.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Uitvoeringen van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.
Aan de hand van een technische tekening
een Parijse kant kunnen klossen.

B

Leerinhouden
Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Kunnen klossen met fijne draad.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B
B

Een eenvoudig ontwerp maken

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.
Een Parijse kant kunnen afwerken.

B
B

Een Parijse kant kunnen lassen.

U

Een Parijse kant kunnen innaaien.

U

Een Parijse kant kunnen presenteren.

B

OVSG

B/U
B

Parijse kant
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Methodologische wenken
Gekleurde technische tekeningen gebruiken.

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Afgewerkte Parijse kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C4 Binche kant – 3797 – 160 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Binche kant” situeert zich op het einde van de opleiding doorlopende draad. In
deze module worden uiterst verfijnde technieken aangeleerd.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor het uitvoeren van
Binche kant. Hij leert de technieken van meerdere kantsoorten combineren.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• verfijnde werkstukken uitvoeren aan de hand van een ingekleurde technische
tekening,
• een technische tekening inkleuren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• zelfstandig een Parijse en Vlaanderse kant klossen,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786)
• Vlaanderse kant (3795)
• Parijse kant (3796).
Algemene vereisten:

• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Binche kanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Extra-paren in – en uitleggen
- Diverse gronden
- Vierkante kunstslagen
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Binche kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Binche kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Een Binche kant herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Binche kant.

B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoorten ontleden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Doorlopende draden
 Stropkant
 Vlaanderse kant
 Parijse kant
 Binche kant
Afgeknoopte draden
Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Zoeken naar de meest efficiënte manier om
een probleem op te lossen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Binche kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
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Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse Binche technieken kunnen uitvoeren.

B/U
B

Een complexe technische tekening
uitvoeren in de juiste volgorde.

B

Reeds gekende technieken van andere
kantsoorten kunnen herkennen in Binche
kant.

B

Een Binche kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Met een groot aantal klossen kunnen werken.

B

Innemingen en uitzettingen correct kunnen
uitvoeren.

B

Kunstslagen kunnen maken.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden bij
nieuwe hedendaagse Binche ontwerpen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Binche kant.

U

Een Binche kant herkennen.

B

OVSG

Leerinhouden
Diverse Binche kanttechnieken
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Extra-paren in- en uitleggen
 Diverse gronden
 Vierkante kunstslagen
 Versieringen
 Afwerkingtechnieken
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Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
Reeds gekende technieken van andere
kantsoorten kunnen toepassen in Binche
kant.

B/U
B

Eenvoudige Binche kanten klossen.

B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

U

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Eenvoudige Binche kanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
een Binche kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Methodologische wenken
Uitvoeringen.

Elementaire vaktermen
 Geringde sneeuwvlok
(bolletjes)
 Mentebolle
 13 de eeuws
 vierkante kunstslag
 …
Opzetten en afzetten van Binche kant.

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

Demonstratie op- en afzet.
Gekleurde technische tekening gebruiken.

B

Technische tekening :
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

OVSG

B

Leerinhouden
Eenvoudige Binche kanten maken
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Doelstellingen
Een Binche kant kunnen afwerken.

B/U
B

Een Binche kant kunnen lassen.

U

Een Binche kant kunnen aannaaien.

U

Een Binche kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden
Binche Kant afwerken en presenteren
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Methodologische wenken
Afgewerkte Binche kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C5 Mechelse kant – 3798 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Mechelse kant” situeert zich op het einde van de opleiding doorlopende draad. In
deze module worden uiterst verfijnde technieken aangeleerd.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor het uitvoeren van
Mechelse kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
- verfijnde werkstukken uitvoeren aan de hand van een ingekleurde technische tekening,
- een technische tekening inkleuren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• zelfstandig een Parijse en Vlaanderse kant kwaliteit klossen,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786)
• ‘Vlaanderse kant’ (3795)
• ‘Parijse kant’ (3796).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemen doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Mechelse kanttechnieken kunnen uitvoeren , met name:
- Mechelse ijsgronden
- Verbindingen tussen gronden, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Extra-paren in – en uitleggen
- Siergronden
- Vierkante kunstslagen
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Mechelse kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Mechelse kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Een Mechelse kant herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Mechelse
kant.

B

Leerinhouden
De kantsoort situeren in de tijd
De kantsoorten ontleden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Doorlopende draden
 Stropkant
 Vlaanderse kant
 Parijse kant
 Mechelse kant
 Afgeknoopte draden
Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Mechelse
kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
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Diverse materialen :
O.a. klossen, katoen garen, fijne lange
kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse Mechelse technieken kunnen uitvoeren.

B/U
B

Een Mechelse kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Een complexe technische tekening kunnen
ontleden.

B

Een complexe technische tekening kunnen
uitvoeren in de juiste volgorde.

B

Reeds gekende technieken van andere
kantsoorten kunnen herkennen in
Mechelse kant.

B

Een Mechelse kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Met een groot aantal klossen kunnen werken.

B

Inneemingen en uitzettingen correct
kunnen uitvoeren.

B

Kunstslagen kunnen maken.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Mechelse kant.

B

Een Mechelse kant herkennen.

B

OVSG

Leerinhouden
Diverse Mechelse kanttechnieken
 Mechelse ijsgronden
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Extra-paren in- en uitleggen
 Siergronden
 Vierkante kunstslagen
 Versieringen en
 Afwerkingtechnieken
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Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
Eenvoudige Mechelse kanten klossen
waarin diverse technieken verwerkt zijn.
De juiste terminologie kennen en kunnen
toepassen.

B/U
B

Leerinhouden
Eenvoudige Mechelse kanten

Methodologische wenken
Uitvoeringen.
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

B

Elementaire vaktermen
 Ijsgrond
 Siergrond
 Directe verbinding
 …
Mechelse kant zelfstandig opzetten en
afzetten
Technische tekening
 Kleuren
 Gebruik
 Uitvoeren

Eenvoudige Mechelse kanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
een Mechelse kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken.

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.
Een Mechelse kant kunnen afwerken.

B
B

Een Mechelse kant kunnen lassen.

U

Een Mechelse kant kunnen innaaien.

U

Een Mechelse kant kunnen presenteren.

B

OVSG

B

B

Mechelse kant
 Afwerken
 Presenteren
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Demonstratie op- en afzet.
Gekleurde technische tekening gebruiken.

Afgewerkte Mechelse kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C 6 Cluny kant – 3799 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Cluny kant ” worden de basistechnieken van de Cluny kant aangeleerd en
toegepast.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van
Cluny kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
• zelfstandig een Cluny kant klossen,
• een eenvoudig ontwerp maken,
• een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG
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Algemne doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Cluny technieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Vlechten
- Venetiaans vlechten
- Kunstslagen
- Verbindingen
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Cluny kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Cluny kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden

Een Cluny kant kunnen herkennen.

B

Doorlopende draden
 Stropkant
 Cluny kant

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Cluny kant.

B

Afgeknoopte draden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Grondwerk
Volwerk
Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Een eenvoudige Cluny kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Cluny kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
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Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse Cluny technieken kunnen
uitvoeren.

B/U
B

Een eenvoudige Cluny kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Opgelegde en opgerolde kunstslagen
kunnen maken.

B

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Cluny kant.

B

Een Cluny kant herkennen.
Eenvoudige Cluny kanten klossen waarin
diverse technieken verwerkt zijn.

B
B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen
werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

OVSG

Leerinhouden
Diverse Cluny technieken
 Verbindingen tussen grond
 volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Vlechten
 Venetiaanse vlechten
 Kunstslagen
 Verbindingen
 Versieringen
 Afwerkingtechnieken

Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.

Eenvoudige Cluny kant
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Doelstellingen
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B/U
B

Leerinhouden
Elementaire vaktermen
 Verbindingen
 Venetiaanse vlecht
 Opgelegde kunstslag
 Opgerolde kunstslag
 …

Methodologische wenken
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een Cluny kant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in een Cluny kant.
Eenvoudige Cluny kanten zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B
B

Opzetten en afzetten van Cluny kant

Demonstratie op- en afzet.

B

Gekleurde technische tekeningen gebruiken.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

Aan de hand van een technische tekening
een Cluny kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.
Een Cluny kant kunnen afwerken.

B
B

Een Cluny kant kunnen lassen.

U

Een Cluny kant kunnen aannaaien.

U

Een Cluny kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Cluny kant
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Afgewerkte Cluny kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C7 Tule kant – 3800 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Tule kant ” worden de basistechnieken van de Tule kant aangeleerd en
toegepast.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van
Tule kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
- zelfstandig een Tule kant klossen,
- een eenvoudig ontwerp maken,
- een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Tule technieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Tule gronden
- Volwerk
- Extra-paren in – en uitleggen
- Samengestelde tralies
- Vierkante kunstslagen
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Tule kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Tule kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

76

Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Een Tule kant herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Tule kant.

B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Doorlopende draden
 Stropkant, Tule kant
Afgeknoopte draden
Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Een Tule kant in de juiste volgorde kunnen
klossen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Tule kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking maken
 Technische tekening
 Patroon prikken

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse Tule technieken kunnen uitvoeren.
Een eenvoudige Tule kant in de juiste
volgorde kunnen klossen.

B

Vierkante kunstslagen kunnen maken.

U

Sierdraad correct kunnen doorleiden.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de Tule kant.

B

Leerinhouden
Diverse Tule technieken
 Tule gronden
 Verbindingen tussen grond,
volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 Extra- paren in- en uitleggen
 Samengestelde tralies
 Vierkante kunstslagen
 Versieringen
 Afwerkingstechnieken

Een Tule kant herkennen.
Eenvoudige Tule kanten klossen waarin diverse technieken verwerkt zijn.

B
B

Eenvoudige Tule kant

Uitvoeringen.

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking..
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

U
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een Tule kant.

B

Elementaire vaktermen
 Tulegrond
 Rozengrond
 Vierkante kunstslag
 Leerkens

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in een Tule kant.

B

OVSG

B/U
B

B
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Methodologische wenken
Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
Eenvoudige Tule kanten zelfstandig
kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B/U
B
B

Leerinhouden
Opzetten en afzetten van Tule kant.

Methodologische wenken
Demonstratie op- en afzet.
Gekleurde technische tekening gebruiken.

Voorbeelden ter beschikking stellen.

Aan de hand van een technische tekening
een Tule kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Utvoeren

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.
Een Tule kant kunnen afwerken.

B
B

Een Tule kant kunnen lassen.

U

Een Tule kant kunnen innaaien.

U

Een Tule kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Tule kant
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Afgewerkte Tule kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C8 Valenciennes kant – 3801 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Valenciennes kant ” worden de basistechnieken van de Valenciennes kant
aangeleerd en toegepast.
De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken voor de uitvoering van
Valenciennes kant.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
- zelfstandig een Valenciennes kant klossen,
- een eenvoudig ontwerp maken,
- een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse Valenciennes technieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Volwerk
- Extra-paren in – en uitleggen
- Valenciennes tralies
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde Valenciennes kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Valenciennes kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd
Kantsoort ontleden

Een Valenciennes kant herkennen.

B

Doorlopende draden
 Stropkant
 Valenciennes kant

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de
Valenciennes kant.

B

Afgeknoopte draden

Methodologische wenken
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

Een eenvoudige Valenciennes kant in de
juiste volgorde kunnen klossen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de Valenciennes
kant
 Doel
 Gebruik
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
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Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse Valenciennes technieken kunnen
uitvoeren.

B/U
B

Een eenvoudige Valenciennes kant in de
juiste volgorde kunnen klossen.

B

Innemingen en uitzettingen correct kunnen
uitvoeren.

B

De grond regelmatige kunnen klossen.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de Valenciennes kant.

B

Een Valenciennes kant herkennen.
Eenvoudige Valenciennes kanten kunnen
klossen waarin diverse technieken verwerkt
zijn.

B
B

Kunnen klossen met fijne draad.

B

Met verschillende garendiktes kunnen werken.

U

De garendiktes kunnen aanpassen aan de
prikking.

U

OVSG

Leerinhouden
Diverse Valenciennes kanttechnieken
 Verbindingen tussen grond
 volwerk en zelfkanten
 Volwerk
 extra-paren in-en uitleggen
 Valenciennes tralies
 Versieringen
 Afwerkingtechnieken

Methodologische wenken
Technische tekening.

Eenvoudige Valenciennes kant

Uitvoeringen.
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Uitvoering van de verschillende technieken.
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Doelstellingen
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken.

B/U
B

De kleurenconventies kunnen toepassen.

B

Weten wat de rechtse en de averechtse
kant is van een Valenciennes kant.

B

Grondwerk,volwerk en versieringen herkennen en benoemen in een Valenciennes
kant.
Eenvoudige Valenciennes kanten
zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
een Valenciennes kant kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen uitvoeren.

U

Een correcte houding aannemen bij het
werk.
Fouten kunnen herkennen.

B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

OVSG

B

Leerinhouden
Elementaire vaktermen
 Brugse tralie
 Ieperse tralie
 Kantparen

Methodologische wenken

Demonstratie op- en afzet.

B

Opzetten en afzetten van
Valenciennes kant
Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Voorbeelden ter beschikking stellen.

B

Gekleurde technische tekening gebruiken.

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen
Een Valenciennes kant kunnen afwerken.

B/U
B

Een Valenciennes kant kunnen lassen.

U

Een Valenciennes kant kunnen aannaaien.

U

Een Valenciennes kant kunnen
presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden
Valenciennes kanten
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Methodologische wenken
Afgewerkte Valenciennes kanten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C9 Nieuwe kantsoorten – 3802 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Nieuwe kantsoorten ” worden diverse technieken van fijne kanten aangeleerd en
toegepast.
De cursist maakt kennis met diverse technieken voor de uitvoering van fijne kanten.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
- zelfstandig een fijne kant klossen,
- een eenvoudig ontwerp maken,
- een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• De verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de elementaire klostechnieken uitvoeren en eenvoudige stropkanten klossen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786).
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse fijne kanttechnieken kunnen uitvoeren, met name:
- Verbindingen tussen grond, volwerk en zelfkanten
- Gronden
- Volwerk
- Extra-paren in – en uitleggen
- Versieringen
- Afwerkingstechnieken
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde fijne kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Fijne kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen
De behandelende kantsoort kunnen
situeren in de tijd.
Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B/U
B
B

De behandelde nieuwe kantsoort(en) herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen
herkennen en benoemen in de de
behandelde nieuwe kantsoort(en).

B

Methodologische wenken
Onder nieuwe kantsoorten verstaan we onder
meer: Chantilly, Blonde …
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Doorlopende draden
 Stropkant
Afgeknoopte draden
Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B
B

OVSG

Leerinhouden
De nieuwe kantsoort situeren in de
tijd.
Kantsoort ontleden

Versieringen
Materialen eigen aan de kantsoort
 Doel
 Gebruiken
 Bewaren

Voorbereidend werk
 Prikking
 Technische tekening
 Patroon prikken
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Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.

Volgorde voorbereidend werk bespreken.
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Doelstellingen
Diverse technieken van de behandelde
nieuwe kantsoort kunnen uitvoeren.

B/U
B

Leerinhouden
Diverse nieuwe kantsoorttechnieken
 Gronden
 Verbindingen tussen grond
 volwerk en zeflkanten
 Volwerk
 Extra-paren in-en uitleggen
 Versieringen
 Afwerkingstechnieken
Kant maken met hiervoor genoemde
technieken
Vaktermen eigen aan de nieuwe
kantsoort

Methodologische wenken
Technische tekening.

De behandelde nieuwe kantsoort in de
juiste volgorde kunnen klossen.

B

Een nieuwe kantsoort kunnen klossen
waarin diverse technieken verwerkt zijn.
De juiste terminologie kennen en kunnen
gebruiken bij het realiseren van nieuwe
kantsoorten.
Een eenvoudige nieuwe kantsoort kunnen
op- en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Demonstratie op- en afzet.

B

Zelfstandig opzetten en afzetten van
een nieuwe kantsoort
Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

Aan de hand van een technische tekening
een nieuwe kantsoort kunnen klossen.
Een eenvoudig ontwerp kunnen tekenen.

B

Een eenvoudig ontwerp maken

Uitvoeringen.

Een eenvoudig ontwerp uitvoeren.
Een correcte houding kunnen aannemen bij
het werk.
Fouten kunnen herkennen.

U
B

Correcte houding

B

Fouten

Fouten kunnen verbeteren.

B

OVSG

B
B
B

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Uitvoering van de verschillende technieken.

Gekleurde technische tekening gebruiken.
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Doelstellingen
Een nieuwe kantsoort kunnen afwerken.

B/U
B

Een nieuwe kantsoort kunnen lassen.

U

Een nieuwe kantsoort kunnen aannaaien.

U

Een nieuwe kantsoort kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden
Een nieuwe kantsoort
 Afwerken
 Presenteren

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding

Methodologische wenken
Afgewerkte nieuwe kantsoorten.
Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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C10 Kant vervolmaking – 3803 – 80 lt PV
Situering van de module in de opleiding
In de module “Kant vervolmaking” worden diverse technieken van fijne kanten verder
aangeleerd en toegepast.
De cursist maakt kennis met de diverse technieken voor de uitvoering van fijne kanten.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist
- zelfstandig een fijne kant van ondermeer Stropkant of Vlaanderse of Parijse of Cluny of Tule
of Valenciennes en nieuwe kantsoorten klossen
- een ontwerp maken,
- een technische tekening lezen en uitvoeren.

Instapvereisten
Inhoudelijke vereisten:
De cursist kan
• de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen,
• de basiscompetenties van Stropkant of Vlaanderse of Parijse of Cluny of Valenciennes of
Nieuwe kantsoorten beheersen.
Verplichte voorafgaande modules
• ‘Stropkant basis’ (3786)en één van volgende modules:
Vlaanderse kant (3795)
Parijse kant (3796)
Cluny kant (3799)
Tule kant (3800)
Valenciennes kant (3801)
Nieuwe kantsoorten (3802)
Algemene vereisten:
• Voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet op het
volwassenenonderwijs.

OVSG

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Algemene doelstellingen van de module
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVSG

De kantsoort kunnen situeren in de tijd.
De kantsoort kunnen ontleden.
De materialen kunnen benoemen en juist kunnen gebruiken.
Voorbereidend werk in een logische volgorde kunnen uitvoeren.
Diverse fijne kanttechnieken kunnen uitvoeren in functie van de te realiseren
kantsoort, onder meer:
- Vlaanderse kant
- Parijse kant
- Cluny kant
- Tule kant
- Valenciennes kant
- Nieuwe kantsoorten
- Binche kant
- Mechelse kant
Kant kunnen maken met hiervoor genoemde technieken.
Vaktermen kunnen beheersen en toepassen.
De aangeleerde fijne kanttechnieken kunnen herkennen en benoemen.
Fijne kant zelfstandig kunnen opzetten en afzetten.
Een technische tekening correct kunnen kleuren, gebruiken en uitvoeren.
Een eenvoudig ontwerp kunnen maken.
Een correcte houding kunnen aannemen bij het werk.
Fouten kunnen herkennen en verbeteren.
Kant kunnen afwerken en presenteren.

Kant doorlopende draden en afgeknoopte draden – modulaire opleiding
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Doelstellingen
Kantsoort kunnen situeren in de tijd.

B/U
B

Een onderscheid kunnen maken tussen
kanten met doorlopende draden en
afgeknoopte draden.

B

De behandelde kantsoort herkennen.

B

Grondwerk, volwerk en versieringen herkennen en benoemen in de behandelde
kant.

B

Leerinhouden
Kantsoort situeren in de tijd

Kantsoort ontleden

Methodologische wenken
Onder kantsoort verstaan we de uitbreidingen
van stropkant; Vlaanderse kant; Parijse kant;
Cluny kant; Tule kant; Valenciennes kant; nieuwe
kantsoorten. Ofwel diepen we één kantsoort
verder uit of gaan we creatief om met meerdere
kantsoorten.
Foto’s van verschillende kantsoorten.

Doorlopende draden
 Stropkant
 Vlaanderse kant
 Parijse kant
 Cluny kant;
 Tule kant
 Valenciennes kant
Afgeknoopte draden
Grondwerk
Volwerk

Kantklosmaterialen kunnen benoemen.

B

Het klosmateriaal op de juiste manier
gebruiken en hanteren.

B

De draadnummering kennen.

B

Het verschil kennen tussen vlasdraad en
katoendraad.

B

Het juiste materiaal kunnen kiezen.

B

OVSG

Versieringen
Materialen eigen aan de kantsoort
 Doel
 Gebruik
 Bewaren
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Diverse materialen : o.a. klossen, katoen garen,
fijne lange kopspelden, kussen karton,…
Nagaan in hoever de cursisten de
basismaterialen kennen en eventueel herhalen.
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Doelstellingen
De juiste werkvolgorde kunnen bepalen.

B/U
B

Leerinhouden
Voorbereidend werk
 Prikking maken
 Technische tekening
 Patroon prikken
Diverse kanttechnieken
 Vlaanderse kant
 Parijse
 Cluny
 Tule
 Valenciennes
 Nieuwe kantsoorten

Diverse uitbreidingstechnieken kunnen
uitvoeren van één kantsoort.

B

De behandelende kant in de juiste volgorde
kunnen klossen.

B

Meerdere kantsoorttechnieken creatief in
elkaar kunnen verwerken.
Behandelende kantsoort kunnen uitvoeren
waarin diverse technieken verwerkt zijn.

U

Meerdere kantsoorten creatief in elkaar
kunnen verwerken.
Vaktermen kennen van de behandelde
kantsoort.
Kanten zelfstandig kunnen opzetten en
afzetten.

U

Een technische tekening correct kunnen
kleuren.

B

Aan de hand van een technische tekening
de behandelende kant kunnen klossen.
Een ontwerp kunnen tekenen.

B

Technische tekening
 Kleuren
 Gebruiken
 Uitvoeren

B

Een ontwerp maken

Een ontwerp kunnen uitvoeren.
Een correcte houding aannemen bij het
werk.

U
B

Correcte houding

B

Kant maken met hiervoor genoemde
technieken

Methodologische wenken

Volgorde voorbereidend werk bespreken.

Technische tekening.
Uitvoering van de verschillende technieken.

OVSG

B
B

Vaktermen eigen aan de behandelde
kantsoort
Opzetten en afzetten van een kant
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Uitvoeringen.
Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze
nodig tussen garen en patroon.
Demonstratie op- en afzet.
Gekleurde technische tekening gebruiken.

Voorbeelden ter beschikking stellen.
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Doelstellingen
Fouten kunnen herkennen.
Fouten kunnen verbeteren.
Een kant kunnen afwerken.

B/U
B
B
B

Een kant kunnen lassen.

U

Een kant kunnen innaaien.

U

Een kant kunnen presenteren.

B

OVSG

Leerinhouden

Methodologische wenken

Fouten
Kant



Afgewerkte kanten in de behandelende kantsoort.
Afwerken
Presenteren
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Er op wijzen dat lassen en innaaien door derden
gebeurt.
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Evaluatie
Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in
functie van de te bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde
materiaal en materieel.
Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle
cursisten alle opgaven uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het
duidelijk of de doelstellingen bereikt werden.
Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk
aspect hiervan de aandacht.
Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden :
.
cognitieve factoren: b.v. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis;
.
psychomotorische vaardigheden: b.v. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van
materialen, oog-handcoördinatie, evenwicht;
.
werkmethode en attitudes: b.v. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd,
aantallen en formaten, orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie,
sociale omgang, veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid,
zelfstandigheid;
.
beoordelingsvermogen.
Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een
bewerkingsvolgorde, tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken
met de cursisten zijn hierbij noodzakelijk. Indien deze openheid er niet is, ontstaan
betwistingen en blijft zelfevaluatie uit.
Evaluatie van PV Praktijk is een oordeel over:
.
een proces: evaluatie van de vorderingen en attitudes op geregelde tijdstippen en bij
momentopnames tijdens de realisatie of dienstverlening;
.
een product: evaluatie van het product of de gepresteerde dienst.
Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door
positieve appreciatie, maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de
evolutie van de cursist zijn van groot belang voor de eindevaluatie.
Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg
bij elke opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen
om het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid
is immers zelfevaluatie.

Wij verwijzen naar de bundels over Evaluatie
EVAL AV : Algemene vakken - 1995
EVAL DOE : Doe-activiteiten TV, KV, PV – 1995

OVSG
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Minimale materiële vereisten
Cursist gebonden uitrusting
Diverse garens : katoen, vlas en anderen
Gekleurde stiften
Haakpennen
Hoesovertrek kussen
Karton
Kleefplastiek
Klossen
Koevoetje,duwertje
Kopspelden
Kussen
Mm papier
Plankje om klossen in te houden
De cursisten moeten niet iedere les deze uitrusting bij hebben. Het is afhankelijk van de
doelstellingen van iedere les.
Vakgebonden uitrusting
Klossenopwinder
Staander

OVSG
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Colofon
Dit leerplan kwam tot stand in samenwerking met Inrichtende Macht van de stad Gent
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