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Bewerken
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boekbindtechnieken
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Naam Code Lestijden Vak 

Bewerken boekbekleding M BB G054 80 Lt TV – 40 Lt  PV Boekbinden 

Praktijk boekbinden 

Hedendaagse boekbindtechnieken M BB G055 80 Lt  TV – 40 Lt  PV Boekbinden 

Praktijk boekbinden 
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1 Inleiding 

1.1 Algemene inleiding 

De twee vrij te volgen modules hebben de bedoeling de ervaren cursist creatief te leren omgaan met allerlei (en 
ook de meest recente) bekledingsstoffen en met nieuwe boekbindtechnieken. 

1.2 Modules 

De modules Bewerken boekbekleding en Hedendaagse boekbindtechnieken zijn vrij te volgen modules. 

Bewerken boekbekleding    120 Lt  waarvan 80 Lt TV en 40 Lt PV  

Hedendaagse boekbindtechnieken   120 Lt  waarvan 80 Lt TV en 40 Lt PV 

1.3 Niveau en vak 

Alle lestijden in de opleiding als TV/PV (in de verhouding 2Lt/1Lt) gekwalificeerd. 

Er wordt geen certificaat uitgereikt. 
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2 Beginsituatie 

De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. 
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3 Algemene doelstellingen van de opleiding 

3.1 Algemene doelstellingen 

De cursisten leren: 

• Technieken om boekbekledingsmaterialen te bewerken kennen en uitvoeren. 

• Leerwaarde geven aan afwerking van boekbanden. 

• Experimenteren met verschillende materialen om zo nieuwe technieken te ontwikkelen. 

• Technieken om hedendaagse boekbanden te maken, kennen en uitvoeren. 

• Door experiment met verschillende boekbindtechnieken kunnen cursisten nieuwe technieken ontwikkelen. 

3.2 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst  

moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet  te komen. 
SV17 

Planmatig denken In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te 
redeneren 

SV22 

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen 
laten meespelen 

SV36 
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4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische 
hulpmiddelen 

4.1 Pedagogisch-didactische wenken 

• De technologie is geïntegreerd in de praktijklessen en bestaan o.a. uit het voortonen van de techniek en 
de instructies van de te gebruiken materialen. 

• De lessen worden, afhankelijk van het aanbod en indien mogelijk ondersteund door studiebezoeken, 
voordrachten, geleide bezoeken aan tentoonstellingen. 

• De lessen technologie worden, daar waar mogelijk, ondersteund door didactisch materiaal (bv. literatuur, 
video, computer, internet, uitgewerkte voorbeelden van bekledingsmaterialen, hedendaagse boekbanden 
…). 

• Veel aandacht dient er ook besteed te worden aan de werkvoorbereiding en het verantwoord gebruiken 
van gereedschap, machines en materiaal zonder het aspect veiligheid uit het oog te verliezen. 

• Elementaire kennis wordt bij de cursist gedurende de modules regelmatig getoetst (permanente evaluatie) 
en indien nodig herhaald of ook aangebracht (kleurenkennis, basistechnieken i.v.m. boekbinden, 
papierkennis…). 

• De creativiteit van de cursist is in deze zwevende modules een zeer belangrijk aspect. De cursist wordt 
hierbij gemotiveerd en geholpen om de ontwerpen te realiseren. 

4.2 Didactische hulpmiddelen 

Klasgebonden materiaal: 

• Ruim atelier met tafel voor elke cursist, het atelier moet voorzien zijn van droogrek en ruime wastafel. 

• Persen  

• Bordschaar 

• Snijmachine 

• Rondhamer 

• Persborden. 

Cursistgebonden materieel en materiaal: 

•  Module: Bewerken van boekbekledingsmaterialen 

Materieel Materiaal 
Verschillende soorten penselen Acrylverven 

Mengpotjes Waterverven 

Marmerbakken Drukinkten 

Pennen Lederverven 

Vouwbeen Lijmen 

Holytex Verschillende papiersoorten 

Persplanken Verschillende ledersoorten 

Inktrollen Bladgoud 

Snijmes Slagmetaal 

Schaar Folie 

Lat Karton 

Potlood linnen 
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• Module: Hedendaagse bindtechnieken 

Materieel Materiaal 
Vouwbeen Papier 

Snijmes Karton 

Schaar Naaidraad 

Naald Leder 

Lat Lijm 

Potlood Linnen 

Schaar Snijmes 

 recyclagematerialen 
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5 Evaluatie van de cursisten  

5.1 Evaluatie in het volwassenenonderwijs 

In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie 
wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, 
maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om 
het rendement van cursisten én leraren te optimaliseren. 

 

5.2 Doel van evaluatie 

• In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien 
nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie 
gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren. 

• Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al 
dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens 
gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de 
evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf 
besproken in de vakgroep. 

• Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te 
sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen.  

 

5.3 Kwaliteit van de evaluatie 

Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en 
didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie.  

Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde 
doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is 
transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als 
voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, …), zodat de evaluatie aan 
hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces.  

 



6 Module: M BB G054 Bewerken boekbekleding – 120 lestijden (80 TV/40 PV)  

Administratieve code: 8087 

6.1 Algemene doelstelling van de module 

In deze module leert de cursist creatief omgaan met verschillende boekbekledingsstoffen. Door deze materialen te leren bewerken kunnen de cursisten een meerwaarde geven 
aan de afwerking van de boekbanden. 
Door het experimenteren met verschillende technieken en materialen kunnen de cursisten ook nieuwe technieken ontwikkelen. 

De aan te leren technieken kunnen historische technieken zijn of technieken die mee evolueren met de heersende tijdsgeest. 

6.2 Beginsituatie  

De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. 
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6.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen 
(SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen 
(steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV) 

BC 
SV 

(S)ET

Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken 

Een  werkopgaveblad begrijpend kunnen lezen. 

De benodigde materialen en producten kunnen herkennen 
en selecteren. 

Gereedschappen en machines kunnen selecteren. 

Materialen kunnen voorbereiden. 

BC 

BC 
 

BC 

BC 

Planning eigen werkzaamheden 
• Materialen en producten 

• Materiaalhoeveelheden 

• Voorbereiding materialen 

• Gereedschappen en machines 

 

Individuele en collectieve beschermingsmiddelen kunnen 
toepassen. 

De veiligheids- en milieuvoorschriften kunnen naleven. 

De interne werkplaatsregels kunnen toepassen. 

De afval- en restproducten milieubewust kunnen opslaan. 

In atelierverband kunnen samenwerken. 

BC 
 

BC 

BC 

BC 

BC 

Veiligheid en gezondheid 
• Beschermingsmiddelen 

− Individueel  

− collectief 

• Veiligheids- en milieuvoorschriften 

• Werkplaatsregels 

• Opslag van producten 

Te integreren in de gehele leerstof. 

Aandacht voor de vigerende regelgeving. 

Materiaal en gereedschap met de gepaste producten 
kunnen onderhouden. 

De apparatuur kunnen onderhouden. 

De werkplek in goede staat kunnen houden. 

BC 
 

BC 

BC 

Onderhoud  

Decoratietechnieken op verschillende ondergronden 
kunnen toepassen. 

Papier kunnen bewerken. 

Linnen kunnen bewerken. 

Op verschillende ondergronden kunnen experimenteren.  

BC 
 

BC 

BC 

BC 

Decoratietechnieken op verschillende ondergronden
• Toepassen 

• Experimenteren 
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7 Module: M BB G055 Hedendaagse boekbindtechnieken – 120 lestijden (80 TV/40 PV)  

Administratieve code: 8089 

7.1 Algemene doelstelling van de module 

In deze module leert de cursist  hedendaagse boekbindtechnieken kennen en uitvoeren. Door kennismaking met deze nieuwe bindtechnieken verruimen de mogelijkheden van 
de cursist op het gebied van het handboekbinden. 
De aan te leren technieken volgen de evolutie op het gebied van de moderne bindtechnieken. 

Door te experimenteren met verschillende bindtechnieken kunnen de cursisten ook nieuwe technieken ontwikkelen. 

 

7.2 Beginsituatie  

De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. 
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7.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen 
(SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen 
(steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV) 

BC 
SV 

(S)ET

Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken 

Eigen werkzaamheden kunnen plannen 

Een  werkopgaveblad begrijpend kunnen lezen. 

De benodigde materialen en producten kunnen herkennen 
en selecteren. 

Gereedschappen en machines kunnen selecteren. 

Materialen kunnen voorbereiden. 

BC 

BC 

BC 
 

BC 

BC 

Planning eigen werkzaamheden 
• Materialen en producten 

• Materiaalhoeveelheden 

• Voorbereiding materialen 

• Gereedschappen en machines 

 

Individuele en collectieve beschermingsmiddelen kunnen 
toepassen. 

De veiligheids- en milieuvoorschriften kunnen naleven. 

De interne werkplaatsregels kunnen toepassen. 

De afval- en restproducten milieubewust kunnen opslaan. 

In atelierverband samenwerken. 

BC 
 

BC 

BC 

BC 

BC 

Veiligheid en gezondheid 
• Beschermingsmiddelen:  

− individueel  

− Collectief 

• Veiligheids- en milieuvoorschriften 

• Werkplaatsregels 

• Opslag van producten 

Te integreren in de gehele leerstof. 

Aandacht voor de vigerende regelgeving. 

Materiaal en gereedschap met de gepaste producten 
kunnen onderhouden. 

De apparatuur kunnen onderhouden. 

De werkplek in goede staat kunnen houden. 

BC 
 

BC 

BC 

Onderhoud  

De hedendaagse bindtechnieken kunnen uitvoeren. 

Met de hedendaagse  bindtechnieken kunnen 
experimenteren. 

BC 

BC 

Hedendaagse bindtechnieken 
• Uitvoeren 

• Experimenteren 
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Leerplanadvies  1 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING 
Inspectie  
 

 

Advies tot goedkeuring van leerplannen 

1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

1.1 Benaming van het leerplan:  

 

Onderwijsniveau Volwassenenonderwijs 

Studiegebied / Leergebied Boekbinden 

Opleiding Boekbinden Zwevende modules  

Rangschikking TSO 3 

Organisatievorm modulair 

1.2 Datum van ontvangst: 13-02-2008 

1.3 Datum van verzending van het advies naar de indiener:  

1.4 Behandelende inspecteurs: 

Eindverantwoordelijke:  Fernand Vermeesch 
Collega’s :  

1.5 Gegevens m.b.t. de indiener van het leerplan:  

 
Indiener:  
 
Adres:  
 
 

 Netoverschrijdend 
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2 ADVIES 

Advies tot definitieve goedkeuring betreffende het leerplan met kenmerk: 07-08/1821/N/G 

2.1 Het leerplan 

Het leerplan is van kracht als definitief goedgekeurd leerplan vanaf 1 september 2008. 
 

2.2 De doelstellingen 

De doelstellingen van het leerplan zijn conform aan de basiscompetenties, sleutelvaardigheden van 
het opleidingsprofiel.  

2.3 Eigen inbreng 

Het leerplan geeft aan waar de ruimte voor eigen inbreng zich situeert.  

2.4 Opbouw 

Het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd. Het geeft de samenhang 
aan met voorafgaande of daaropvolgende modules.  

2.5 Consistentie 

Het leerplan bevat geen doelstellingen die strijdig zijn met de basiscompetenties, sleutelvaardigheden  
van het opleidingsprofiel.  

2.6 Materiële uitvoerbaarheid 

Het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede 
uitvoering. 

2.7 Opmerkingen 

 


