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De kandidaat kan werkzaamheden
binnen mode en design uitvoeren
ten aanzien van ontwerpen /
productietechnieken
BB
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GL

Deeltaak

K/EO/08/01

De kandidaat kan werkzaamheden
binnen mode en design uitvoeren
ten aanzien van ontwerpen

x

x

x

Eindterm

K/EO/8.01.01

De kandidaat kan stijlen en trends
herkennen, bijvoorbeeld op het
gebied van wonen en kleding

x

x

x

Toetsterm

K/EO/08/01-01/01 stijlen en trends uit de geschiedenis x
en uit de huidige tijd van mode en
woninginrichting herkennen

x

x

K/EO/08/01-01/02 Nederlandse ontwerpers van mode
en woninginrichting herkennen aan
hun stijl

x

x

x

K/EO/08/01-01/03 stijlen en trends in een tijdsperiode
van mode en woninginrichting
kunnen plaatsen

x

x

x

Eindterm

K/EO/08/01/02

De kandidaat kan beeldaspecten,
vormgevingsprincipes en kleurenleer
toepassen

Toetsterm

Toetsterm

Eindterm

K/EO/01-02/01

beeldaspecten,
BB
vormgevingsprincipes en kleurenleer
x
toepassen

KB

GL

x

x

K/EO/01-02/02

geometrische vormen herkennen en x
benoemen

x

x

K/EO/01-02/03

geometrische vormen (
stereometrisch) als kubus als
piramide herkennen en benoemen

x

x

K/EO/01-02/04

begrippen als symmetrisch, ax
symmetrisch , open, gesloten,
enkelvoudig, samengesteld, massief,
herkennen en benoemen

x

x

K/EO/01-02/05

de basiskleuren: primaire,
secundaire en tertiaire kleuren
herkennen en benoemen

x

x

x

K/EO/01-02/06

de samenstelling van secundaire en x
tertiaire kleuren kunnen benoemen

x

x

K/EO/01-02/07

primaire en secundaire kleuren in
een ontwerp toepassen

x

x

x

K/EO/01-02/08

de warme, koude en
x
complementaire kleuren herkennen
en benoemen

x

x

K/EO/08/01-03

Toetsterm K/EO/08/01-03-02

Eindterm

De kandidaat kan research
uitvoeren, bijvoorbeeld op grond
van stijl, trend, thema,
kleurcombinatie
x

x

x

K/EO/08/01-03-03

trends in mode en design benoemen x
en uitvoeren in een ontwerp

x

x

K/EO/08/01-03-04

thema’s in mode toepassen ,
herkennen in een ontwerp

x

x

x

K/EO/08/01-03-05

kleurcombinaties toepassen in een
ontwerp n.a.v. een opdracht( van
externen)

x

x

x

K/EO/08/01-04

De kandidaat kan een stylingmap
samenstellen
x

x

x

Toetsterm K/EO/08/01-04-02

kenmerken van stijlen als klassiek,
casual, chic, trendy, romantisch,
urban, toepassen in een ontwerp

een stylingmap samenstellen met
diverse accessoires als schoenen

sieraden, tassen horloges, hoeden,
petten e.d.

Eindterm

K/EO/08/01-04-03

een stylingmap samenstellen met
bijpassend lettertype en lay out

x

x

x

K/EO/08/01-04-04

een stylingmap samenstellen
voorzien van inhoudsopgave met
verwijzing naar prijzen en winkels

x

x

x

Wasvoorschriftsymbolen herkennen,
benoemen; werkwijze beschrijven en
uitleggen

x

x

x

K/EO/08/0105-02

textiellabels herkennen, eigenschappen
benoemen en beargumenteren of dit
geschikt is voor een bepaald doel

x

x

x

K/EO/08/0105-03

eigenschappen van natuurlijke,
kunstmatige en synthetische stoffen
herkennen en benoemen.

x

x

x

K/EO/08/0105-04

de oorsprong van natuurlijke, kunstmatige x
en kunstmatige stoffen benoemen

x

x

K/EO/08/0105-05

de oorsprong van de grondstoffen van
natuurlijke , kunstmatige en synthetische
stoffen

x

x

K/EO/08/01-05 De kandidaat kan producten en materialen
herkennen en toepassen

Toetsterm K/EO/08/0105-01

x

Deeltaak

K/EO/08/02

De kandidaat kan werkzaamheden binnen mode en
design uitvoeren ten aanzien van
productietechnieken

Eindterm

K/EO/08/02-01

De kandidaat kan technieken toepassen als
timmeren, lijmen, naaien, zagen en knippen

Toetsterm K/EO/08/0201/01

een tacker, naaimachine, lockmachine
herkennen en benoemen

x

x

x

K/EO/08/02-01- werkzaamheden uitvoeren met een tacker,
02
naaimachine en lockmachine

x

x

x

K/EO/08/02-01- een spoel met draad vullen
03

x

x

x

K/EO/08/02-01- diverse naaisteken als rechte steek en
04
zigzagsteek e.d. herkennen en benoemen

x

x

x

K/EO/08/0201/05

x

x

K/EO/08/02/01- van resultaten van meetgegevens , de maat
06
bepalen van een proefpersoon/ paspop

x

x

x

K/EO/08/02/

x

x

x

K/EO/08/02-01- een patroon uitknippen, spelden op stof,
08
knippen doorslaan en inrijgen.

x

x

x

K/EO/08/02-01- begrippen als: kleermakerskrijt, tornmesje,
09
spelden, rijgen, instelknop steeklengte,
onderspanning, bovenspanning , herkennen
en benoemen

x

x

x

K/EO/08/02-01- een stoelzitting, rugleuning, armleggers
10
bekleden door knippen, naaien, lijmen

x

x

x

K/EO/08/02-01- een object bekleden door timmeren, lijmen,
11
zagen knippen

x

x

x

01-07

Eindterm

de grootte van een naaisteek veranderen en x
toepassen in diverse situaties

de maat nemen bij een proefpersoon,
paspop voor halsomvang, borstomvang ,
tailleomvang, heupomvang en binnenbeen
lengte

K/EO/08/02-01 De kandidaat kan apparatuur bedienen als
tacker, lockmachiene, naaimachine, strijkbout

Toetsterm K/EO/08/0201/01

een tacker, bedienen bij het bekleden van
een object

x

x

x

K/EO/08/0201-02

een naaimachine, lockmachine inrijgen en
draadspannen

x

x

x

K/EO/08/0201-03

vanaf een patroon een werkstuk van textiel
maken met behulp van een handleiding/
beschrijving/ stappenplan

x

x

x

K/EO/08/0201-04

diverse steken kunnen toepassen bij een
werkstuk

x

x

x

K/EO/08/0201/05

kledingstukken als overhemd, broek kunnen
strijken met een stoomstrijkbout

x

x

x

K/EO/08/0201-06

een stuk textiel kunnen strijken op de juiste
temperatuur

x

x

x

