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Moderealisatie 3de graad 

De studierichting Moderealisatie 3de graad 

1. De studierichting in de matrix 

Graad 3de graad 

Finaliteit A-finaliteit 

Studiedomein Maatschappij en welzijn 

Samenstelling ET + BK Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering, BK Operator 
retouche kleding en confectieartikelen, BK Operator strijkafdeling kleding- en 
confectieartikelen en textielverzorging, BK Winkelverkoop 

2. Korte beschrijving van de studierichting 

Moderealisatie is een technisch-praktische studierichting binnen de arbeidsmarktfinaliteit. De focus ligt op 

het verwerven van technische vaardigheden zoals stik- en afwerkingstechnieken, strijken en retoucheren van 

diverse modeartikelen. Daarnaast worden de leerlingen opgeleid om te functioneren als winkelverkoper in 

een modezaak: ze leren klanten informeren en adviseren. Ze leren de noodzakelijke competenties om de 

verkoop correct af te handelen.  Hiervoor verwerven ze naast het Nederlands ook communicatieve 

vaardigheden in Frans en Engels. 

3. Leerlingenprofiel 

[wordt aangevuld] 

4. Specifiek voor de studierichting 

• Focus op technische vaardigheden zoals stik- en afwerkingstechnieken, strijk, complexe retouches 

• Omgaan met klanten: informeren, adviseren, verkopen, dienst na verkoop 

• E-commerce + digitaal kassa- en voorraadbeheer 

• Basiskennis Engels en Frans: nadruk op communicatieve vaardigheden binnen de context. 

5. De modellessentabel 

[wordt aangevuld] 

6. Infrastructuur 

• Stikatelier (productieopstelling) 
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• Didactische ruimte in functie van retouches en winkelverkoop 

Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de 3de graad 

Onderscheid Moderealisatie (A-finaliteit) en Mode (D/A-finaliteit): 

• Waar bij de richting Mode vertrokken wordt vanuit het artistiek-creatieve, ligt bij moderealisatie het 

accent op uitvoerende taken in het confectieatelier of retoucheatelier. Leerlingen voeren een model van 

A tot Z uit of stellen de nodige retouches vast en voeren ze ook uit. 

• Verder gaat in moderealisatie veel aandacht naar de winkelverkoop waarbij de studie van modetrends 

eveneens aan bod komt. 

Inhoudelijk relevante Se-n-Se 

Ontwikkelaar prototypes mode 


