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1. Algemene informatie
D1: Verdieping leer: rugtas
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Met dit keuzedeel specialiseert de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het vervaardigen van een leren rugtas. De rugtas kent
ontzettend veel uitvoeringen en een zeer brede doelgroep. De rugtas is een heel praktische tas met een grote diversiteit; van
sportief tot zakelijk, van trendy tot chique. Van belang zijn goed geplaatste schouderbanden, opdat de tas goed en prettig op de
rug zit.
De specialistische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor vervaardigen van de beginnend beroepsbeoefenaar inzetten als
zelfstandig ondernemer of freelancer om zijn producten (nog) beter aan te laten sluiten bij de wensen van de klant. Dit vergroot
zijn kansen op de arbeidsmarkt in de tassenbranche.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het vervaardigen van een leren rugtas. Hij vertaalt een
bestaand ontwerp met technische tekening naar een patronen (grondpatroon en deelpatronen). De nieuwe technieken die aan de
orde komen zoals de inzet van een doorlopende rits, het afwerken van de voering met leerbies en het maken van verstelbare
schouderbanden als rugtasconstructie, combineert hij met al eerder geleerde waardoor hij dit specifieke eindproduct met
hoogwaardige afwerking volledig zelf leert maken.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Vervaardigen van een rugtas
Complexiteit
De complexiteit van de werkzaamheden uit zich voornamelijk in de vertaling van het ontwerp naar het product. De beginnend
beroepsbeoefenaar heeft specialistische kennis en vaardigheden nodig om een leren rugtas te kunnen maken. Het werk is
gedeeltelijk routinematig, waar het standaardwerkwijzen betreft. Bij nieuwe materialen en technieken of combinaties van
materialen en technieken is dit niet het geval. Deze diversiteit maakt het werk complex. Een beroepsdilemma is het zo optimaal
mogelijk benutten van het leer versus de tijd die dit kost. Een afbreukrisico is de juiste volgorde van het in elkaar zetten van de
elementen. Indien dit niet gebeurt leidt dit tot verspilling van tijd en materialen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Bij het vervaardigen van een rugtas heeft de beginnend beroepsbeoefenaar een uitvoerende rol. Tegelijkertijd heeft hij een
innovatieve en initiërende rol, wanneer hij zoekt naar andere materialen en technieken. Indien hij werkzaam is als zelfstandige of
freelancer, draagt hij zelf de verantwoording over de bedrijfseconomische consequenties van zijn keuzes. Indien hij in dienst is, is
de werkgever eindverantwoordelijk en draagt de beginnend beroepsbeoefenaar verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van
het eindproduct.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Heeft specialistische kennis van de toepassingsmogelijkheden van een rugtas met doorlopende rits

§

Heeft specialistische kennis van de onderdelen en constructie van een rugtas met doorlopende rits

§

Heeft brede kennis van de meest gangbare materialen waarmee de bewerkingstechnieken voor de rugtas worden
uitgevoerd

§
§

Kan patronen maken voor een complexe rugtas

§

Kan bevestigingstechnieken toepassen in de rugtas

§

Kan een rits inzetten op de bovenkant, doorlopend naar de zijkanten

§

Kan voering meestikken met de buitentas

§

Kan afwerken met leerbies

§

Kan verstelbare schouderbanden maken en bevestigen, rekening houdend met ergonomische aspecten

§

Kan bewerkingstechnieken toepassen voor de rugtas, zoals werken met spandraad, onderleg en opleg, verstevigde bodem,

Kan vanuit het patroon de juiste materialen selecteren (leersoort, voering, fournituren) selecteren voor de te maken tas

voorvakje, kort handvat, binnenvakje met of zonder rits
§

Kan optimaal gebruik maken van het leer/materiaal
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