
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wat na Basis confectie en textielverzorging? 
Na de opleidingsfase stap je over naar de kwalificatiefase en kies je uit  
één van deze afstudeerrichtingen: 
 
    medewerker productielijn kleding,                 medewerker textielverzorging  
        confectie en meubelstoffering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende deze schooljaren krijg je wekelijks 1 dag praktijkles op verplaatsing. 
Hierdoor krijg je de kans om samen met de leerkracht de aangeleerde technieken in 
te oefenen op de werkvloer. Daarnaast ga je ook nog een aantal weken zelfstandig 
op stage. 
 
Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede kwalificatie en/of een jaar 
alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt. 
 

Basis confectie en textielverzorging 
Opleidingsvorm 3 Studiegebied: Maatschappij en welzijn 

Opleidingsfase 



 

 
2. Textielverzorging 

• strijken met stoomstrijkijzer  

• generator en semi-industriële  
strijkapparatuur 

• sorteren en wassen van linnen 
 

3. Fijne vingervaardigheden 

• werken met naald en draad 

• werken met mallen en patronen 

• knippen 

• creatief zijn 
 

4. Herstelwerk 
• knoop aannaaien 

• naad bijstikken 

• verkorten van kleding 

Is Basis confectie en textielverzorging  
iets voor jou? 
• je werkt graag in een groot bedrijf 

• je werkt graag met veel mensen samen 

• je vindt deelopdrachten leuk 

• je werkt graag met vaste 
tijden/werkuren 

• je werkt graag, bent creatief met textiel 

• je kan goed werken met apparaten en 
machines 

 
DAN IS DIT DE JUISTE OPLEIDING  

VOOR JOU! 

Geïntegreerde Algemene en  
Sociale Vorming (GASV)  
Tijdens de lessen krijgen de leerlingen 
zinvolle thema's aangeboden, maar 
ook leuke projecten: samen tegen 
pesten, sociale media, vrije tijd...  
 

Extra troeven van GASV OV3  
in onze school: 

• je eigen smartschoolaccount 

• blind leren typen 

• uitstappen en activiteiten 

• vierdaagse en zeeklassen 

• computers in de klas 

• betrokken klascoaches 

• ... 

Wat leer je bij Basis confectie en textielverzorging? 
1. Confectie 

• stikken met een huishoudnaaimachine 

• stikken met een industriële stikmachine 

• gebruik van een overlock 

• technieken zoals  
o recht stikken 
o naad stikken  
o zomen  
o bies aanstikken  
o rits instikken  
o werkstukjes vervaardigen 

• gebruik van een technische fiche 

• gebruik van digitale en papieren 
stappenplannen 

• werken in een productielijn 

 


