
Derde jaar: creatie en mode 
(dubbele finaliteit) 

Beschrijving van de studierichting 
 
Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De 
leerlingen verdiepen zich in de wereld van mode waarbij zowel het creatieproces als het productieproces 
veel aandacht krijgt. Ze doorlopen alle stappen van een creatief proces. Ze onderzoeken de verschillende 
stappen vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Daartoe verdiepen ze zich in de technieken en 
materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een model. Ze verwerven inzicht in de 
relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en brengen alle informatie samen in een 
technisch dossier. 
 
Voor wie? 
 

 Je bent een creatieve denker met interesse voor mode 

 Je wil de praktische zijde overstijgen door meer theoretische inzichten te verwerven 

 Je hebt fijne motorische vaardigheden 

 Je wil creatieve processen onderzoeken en alle bevindingen vastleggen in een technisch dossier 

 Je hebt ruimtelijk inzicht en voldoende technische vaardigheden 

 Je bent geïnteresseerd in een brede algemene vorming 
 
Accenten 
 

 artistieke expressie en kunstbeschouwing binnen de context van mode 

 de doelen voor artistieke vorming zijn opgenomen in het specifieke leerplan. 

 technisch dossier voorbereiden 

o alle info en instructies voor de ‘productieafdeling’ om tot een kwalitatieve productie van een 

model te komen, met name het geheel van machines en benodigdheden 

o te gebruiken maattabellen, patronen, materialen en accessoires 

o te gebruiken technieken 

o werkvolgorde 

 productietechnieken (o.a. stikken, afwerken) en patroontekentechnieken (manueel) 

Lessentabel 

VAK AANTAL UREN 

Godsdienst 2 

LO 2 

Nederlands 4 

Engels 2 

Frans 2 

Wiskunde 3 

Natuurwetenschappen 2/1 

Aardrijkskunde 1 

Geschiedenis 1 

MEAV 1/0 

Creatie 4 

Mode 6/8 

Modules 2 

TOTAAL 32 

 

Wat na? 

 

In de derde graad kunnen je binnen de 

dubbele finaliteit de richting mode volgen. 

 

Daarna is het logisch om een professionele 

bachelor opleiding te volgen zoals: beeldende 

vormgeving, interieurvormgeving, 

modetechnologie en onderwijs. 


