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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding - referentiekader 
De beroepsopleiding Chemie & textiel hoort thuis in het studiegebied BIOTECHNIEK. De opleiding 
Chemie & textiel is afgeleid van het beroepsprofiel “Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor 
verver/bedrukker” met als referentie D/1998/4665/26 van de Sociaal Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV). Dit opleidingsprofiel kwam tevens tot stand in samenwerking via COBOT.  

1.2 Inhoud 
De textielveredelaar staat hier voor een groepering van beroepen die de kernactiviteit uitmaken in de 
verf- en drukafdelingen. Dit zijn beroepsuitoefenaars die instaan voor de eigenlijke kleuropbrenging op 
het textielmateriaal (ververs – bedrukkers). Het beroep situeert zich vooral binnen volgende 
categorieën: 
 
� Bedrukker; 
� Discontinu verver; 
� Continu verver 
 
In het praktijkgebeuren maken deze specialisten de mix tussen inzicht in chemische processen en 
textieltechnieken, als bedrukkers en ververs. Vandaar de naamskeuze van “Chemie & textiel”. 
 
De textielveredelaar staat in voor het geven van een bepaald uitzicht van textielwaar op maat van de 
gebruiker. Tevens het aanpassen van diverse fysische karakteristieken op maat van de gebruiker zijn 
belangrijk. De grondstof dient daartoe een aantal bewerkingen te doorlopen met name de 
voorbehandeling, de kleuropbrenging en de nabehandeling. 
 
De benaming textielveredelaar wordt niet overal op equivalente manier geïnterpreteerd. De verver in 
een ververij bereidt het productieproces voor en kan via verfprocedés kleuren op maat maken. Bij 
drukkers in bedrijven die zich bezighouden op niveau van bedrukkingen is de opsplitsing tussen een 
meer artistieke en een meer technische kant minder makkelijk te maken omdat ook het aankleuren de 
nodige artistieke aanleg vereist.  
 
De taken en activiteiten situeren zich voornamelijk op het domein van voorbereiding, uitvoering en 
ondersteuning in de diverse beroepsdomeinen. 
 
De beroepskwalificaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met afgevaardigden uit de sector. Ze 
omvatten vooral technische vaardigheden, samen met economische en commerciële vorming, 
teneinde in staat te zijn de wensen van de klanten te kunnen vertalen naar een technisch en 
commercieel haalbaar product. 

1.3 Certificering 
Wie de opleiding met succes voltooit, behaalt het diploma gegradueerde in Chemie & textiel. 

1.4 Niveau 
De opleiding wordt ingedeeld als Hoger Beroepsonderwijs (HBO). 

1.5 Duur 
De opleiding is een HBO-opleiding van 1200 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied  

Nr. Opleidingen Code Lestijde
n Niveau Referentiekader Reglementering 
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1 Chemie & textiel BT001 1200 HBO Beroepsprofiel 
SERV 
D/1998/4665/26 

OP/HBO 

1.7 Modules 
De opleiding Chemie & textiel bestaat uit 30 modules (elk 40 lestijden) met een totaal van 1200 
lestijden. Alle modules zijn gericht op het economisch behandelen (veredelen) van textielwaar op maat 
van de gebruiker. Tevens het aanpassen van diverse karakteristieken op maat van de gebruiker is 
belangrijk. Het praktijkleren – werkplekleren vormt hierin een belangrijk potentieel aan 
leermogelijkheden. 
 
De opleiding kenmerkt zich in het procesmatig karakter.  
 
 
Naam Code Lestijden 
Anorganische chemie M BT G001 40 
Lab anorganische chemie M BT G002 40 
Organische chemie M BT G003 40 
Lab organische chemie M BT G004 40 
Analytische chemie M BT G005 40 
Lab analytische chemie M BT G006 40 
Toegepaste organische chemie M BT 007 40 
Chemische analysetechnieken M BT 008 40 
Voorbehandelen M BT 009 40 
Kleurstoffen 1A M BT 010 40 
Kleurstoffen 1B M BT 011 40 
Kleurstoffen 1 lab M BT 012 40 
Kleurstoffen 2A M BT 013 40 
Kleurstoffen 2B M BT 014 40 
Kleurstoffen 2 lab M BT 015 40 
Appreteren 1 M BT 016 40 
Appreteren 2 M BT 017 40 
Appreteren lab M BT 018 40 
Kleurmeting M BT 019 40 
Verftechniek 1 M BT 021 40 
Verftechniek 2 M BT 022 40 
Automatisatie veredeling M BT 023 40 
Proceswater en corrosie M BT 024 40 
Nieuwe technologieën M BT 025 40 
Grondstoffen M BT G026 40 
Bedrijfsorganisatie M BT C027 40 
Zorgsystemen  M BT C028 40 
Milieu 1 M BT 029 40 
Milieu 2 M BT 030 40 
Projectwerk Chemie & textiel M BT 031 40 
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1.8 Leertraject 
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1.9 Sleutelvaardigheden 
Code Sleutelvaardigheid Specificatie 
SV01 ABSTRACT DENKEN In staat zijn verder te denken dan concreet 

waarneembare gegevens. 
SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een 

taak nauwkeurig te voltooien. 
SV04 BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een 

handeling over te gaan, en er ook de 
verantwoordelijkheid voor op te nemen. 

SV15 KRITISCHE INGESTELDHEID In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te 
stellen, de waarde van een bewering of een feit, de 
haalbaarheid van een vooropgesteld doel te 
verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. 

SV17 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. 

SV27 RECEPTIEVE 
TAALVAARDIGHEID MODERNE 
VREEMDE TAAL 

In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in een 
moderne vreemde taal op adequate wijze een 
gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap 
te ontvangen en te bewerken. 

SV30 VEILIGHEIDS- EN 
MILIEUBEWUSTZIJN 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor 
de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens 
en milieu kunnen schaden. 

SV31 VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN Aandacht hebben voor de consequenties van een 
taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke 
consequenties ervan. 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 
 
De cursist kan 
 

BT 001 BC 001 � diverse begrippen uit de anorganische chemie uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 002 � het periodiek systeem der elementen hanteren 
BT 001 BC 003 � de nomenclatuur van de minerale verbinding uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 004 � chemische reacties uitwerken en stoechiometrische vraagstukken oplossen 
BT 001 BC 005 � het begrip reactiesnelheid en de werking van katalysatoren uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 006 � evenwichtsreacties uitwerken 
BT 001 BC 007 � basistechnieken uit het labo anorganische chemie veilig toepassen 
BT 001 BC 008 � proeven op diverse anorganische reacties veilig uitvoeren 
BT 001 BC 009 � diverse begrippen uit de organische chemie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 010 � diverse bindingen en functionele groepen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 011 � diverse eigenschappen van koolwaterstoffen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 012 � basistechnieken uit het labo organische chemie veilig toepassen 
BT 001 BC 013 � proeven op diverse organische reacties veilig uitvoeren 
BT 001 BC 014 � volumetrische systemen verklaren 
BT 001 BC 015 � zuur-base-analyses uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 016 � neerslagreacties uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 017 � basistechnieken uit het labo analytische chemie veilig toepassen 
BT 001 BC 018 � proeven op diverse analytische reacties veilig uitvoeren 
BT 001 BC 019 � diverse eigenschappen van organische stoffen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 020 � het bereidingsproces van diverse organische stoffen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 021 � complexometrie uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 022 � redoxreacties uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 023 � een vezeltabel gebruiken 
BT 001 BC 024 � vezeleigenschappen uitleggen 
BT 001 BC 025 � de teelt en/of productie van textielvezels uitleggen 
BT 001 BC 026 � de bouw van natuurlijke- en kunstvezels uitleggen 
BT 001 BC 027 � de fysische en chemische eigenschappen van natuurlijke- en kunstvezels 

uitleggen 
BT 001 BC 028 � de belangrijkste toepassingsgebieden van natuurlijke- en kunstvezels 

opnoemen 
BT 001 BC 029 � het gebruik van nieuwe vezels uitleggen 
BT 001 BC 030 � de procedures die nodig zijn om katoen aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 031 � de procedures die nodig zijn om vlas aan te verven met diverse kleurstoffen 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 032 � de procedures die nodig zijn om viscose aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 033 � de procedures die nodig zijn om aan te verven met pigmenten uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 034 � het gebruik van drukpasta’s uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 035 � de indeling van verdikkingsmiddelen opsommen  
BT 001 BC 036 � de werking van verdikkingsmiddelen uitleggen in adequate praktijksituaties 
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BT 001 BC 037 � specifieke kleurstoffen voor tapijt uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 038 � het aanverven van PP in de massa uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 039 � de toegepaste kleurstoffen, echtheden en procedés rangschikken en 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 040 � de werking van de toegepaste kleurstoffen en hulpmiddelen onderscheiden 
BT 001 BC 041 � de verschillende verfparameters onderscheiden 
BT 001 BC 042 � nieuwe ontwikkelingen in het aanverven van katoen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 043 � katoen aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 044 � vlas aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 045 � viscose aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 046 � aanverven met pigmenten 
BT 001 BC 047 � aanverven met drukpasta’s 
BT 001 BC 048 � tapijt aanverven  
BT 001 BC 049 � de procedures die nodig zijn om wol aan te verven met diverse kleurstoffen 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 050 � de procedures die nodig zijn om polyamide aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 051 � de procedures die nodig zijn om acetaat aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 052 � de procedures die nodig zijn om polyester aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 053 � de procedures die nodig zijn om polyacrylnitril aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 054 � wol aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 055 � acetaat aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 056 � polyamide aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 057 � polyester aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 058 � polyacrylnitril aanverven met diverse kleurstoffen 
BT 001 BC 059 � de procedures om diverse textielmaterialen voor te behandelen, uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 060 � warpen en scheren i.f.v. verftechnische processen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 061 � wasmachines i.f.v. verftechnische processen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 062 � droogprocedés i.f.v. verftechnische processen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 063 � mechanische bewerkingen i.f.v. verftechnische processen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 064 � drukprocedés uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 065 � discontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 066 � semicontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 067 � volcontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 068 � de diverse opbreng- en coatingsystemen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 069 � de procedure die nodig is om te merceriseren uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 070 � de procedure die nodig is om te alkalisch voor te behandelen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 071 � de procedure die nodig is om fysische appretbewerkingen te realiseren 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 072 � de procedure die nodig is om synthetische vezels te appreteren uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 073 � nieuwe appretontwikkelingen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 074 � de mogelijkheden via zetmeel, kunststoffen, verzachtingmiddelen, 

verzwaringmiddelen, katalysatoren en chintz uitleggen in adequate 
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praktijksituaties 
BT 001 BC 075 � een permanent press uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 076 � een waterafstotende behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 077 � een vuilafstotende behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 078 � een olieafstotende behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 079 � een vlamvertragende behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 080 � een krimpvrij behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 081 � laboproeven van diverse appretbehandelingen uitvoeren 
BT 001 BC 082 � diverse begrippen betreffende kleurenmetingen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 083 � een spectrofotometer uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 084 � kleurverschillen evalueren 
BT 001 BC 085 � witheidmetingen uitvoeren 
BT 001 BC 086 � algemene automatisatieprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 087 � geautomatiseerde discontinue verfprocessen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 088 � geautomatiseerde semicontinue verfprocessen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 089 � geautomatiseerde volcontinue verfprocessen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 090 � de bereiding van proceswater uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 091 � de werking van ionuitwisselingsinstallaties uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 092 � corrosie en corrosiebestrijding uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 093 � de resultaten van nieuwe technieken vergelijken met vroegere resultaten 
BT 001 BC 094 � met het bestaande machinepark nieuwe kleurstoffen aanverven 
BT 001 BC 095 � zelfstandig proeven uitvoeren 
BT 001 BC 096 � opkomende nieuwe technieken, nieuwe producten en machines uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 097 � het effect van de productieprocessen op het milieu uitleggen in adequate 

praktijksituaties (water, lucht, bodem) 
BT 001 BC 098 � zuivering- en saneringstechnologieën uitleggen in adequate praktijksituaties 

(water, lucht, bodem) 
BT 001 BC 099 � het effect van de productieprocessen op het milieu uitleggen in adequate 

praktijksituaties (afvalstoffen) 
BT 001 BC 100 � zuivering- en saneringstechnologieën uitleggen in adequate praktijksituaties 

(afvalstoffen) 
BT 001 BC 101 � milieuwetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 102 � het ontstaan van de bedrijfsorganisatie en bedrijfsstructuren uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 103 � de afdelingen en de organisatie, de administratie en de logistiek van het 

bedrijf uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 104 � projectorganisatie uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 105 � software gebruiken 
BT 001 BC 106 � het belang van integrale zorgsystemen (o.a. integrale kwaliteitszorg) 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 107 � het belang van menselijke factoren, teambuilding en betrokkenheid in het 

bedrijfsgebeuren uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 108 � het belang van wetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 109 � het belang van veiligheid en ergonomie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 110 � een probleemstelling uitwerken betreffende chemie & textiel adhv 

geraadpleegde bronnen 
BT 001 BC 111 � het eindresultaat van de uitgewerkte probleemstelling presenteren 
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3 Modules 

3.1 Module Anorganische chemie (M BT G001) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Anorganische chemie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
anorganische chemie zal behandelen.  

3.1.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.1.4 Basiscompetenties 
Module Anorganische chemie Code 
De cursist kan  
� diverse begrippen uit de anorganische chemie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 001 

� het periodiek systeem der elementen hanteren BT 001 BC 002 
� de nomenclatuur van de minerale verbinding uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 003 

� chemische reacties uitwerken en stoechiometrische vraagstukken 
oplossen 

BT 001 BC 004 

� het begrip reactiesnelheid en de werking van katalysatoren uitleggen 
in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 005 

� evenwichtsreacties uitwerken BT 001 BC 006 
 

3.2 Module Lab anorganische chemie (M BT G002) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Lab anorganische chemie” is een module waarin men laboratoria met betrekking tot labo 
anorganische chemie zal behandelen.  

3.2.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.2.4 Basiscompetenties 
Module Lab anorganische chemie Code 
De cursist kan  
� basistechnieken uit het labo anorganische chemie veilig toepassen BT 001 BC 007 
� proeven op diverse anorganische reacties veilig uitvoeren BT 001 BC 008 
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3.3 Module Organische chemie (M BT G003) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Organische chemie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
organische chemie zal behandelen.  

3.3.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 

3.3.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.3.4 Basiscompetenties 
Module Organische chemie Code 
De cursist kan  
� diverse begrippen uit de organische chemie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 009 

� diverse bindingen en functionele groepen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 010 

� diverse eigenschappen van koolwaterstoffen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 011 

 

3.4 Module Lab organische chemie (M BT G004) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Lab organische chemie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
labo organische chemie zal behandelen.  

3.4.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 

3.4.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.4.4 Basiscompetenties 
Module Lab Organische chemie Code 
De cursist kan  
� basistechnieken uit het labo organische chemie veilig toepassen BT 001 BC 012 
� proeven op diverse organische reacties veilig uitvoeren BT 001 BC 013 

 

3.5 Module Analytische chemie (M BT G005) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Analytische chemie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
analytische chemie zal behandelen.  

3.5.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 
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3.5.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.5.4 Basiscompetenties 
Module Analytische chemie Code 
De cursist kan  
� volumetrische systemen verklaren BT 001 BC 014 
� zuur-base-analyses uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 015 
� neerslagreacties uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 016 

 

3.6 Module Lab analytische chemie (M BT G006) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Lab analytische chemie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
labo analytische chemie zal behandelen.  

3.6.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 

3.6.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.6.4 Basiscompetenties 
Module Lab analytische chemie Code 
De cursist kan  
� basistechnieken uit het labo analytische chemie veilig toepassen BT 001 BC 017 
� proeven op diverse analytische reacties veilig uitvoeren BT 001 BC 018 

 

3.7 Module Toegepaste organische chemie (M BT 007) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Toegepaste organische chemie” is een module waarin men verdere elementen met 
betrekking tot toegepaste organische chemie zal behandelen.  

3.7.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 

3.7.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.7.4 Basiscompetenties 
Module Toegepaste organische chemie Code 
De cursist kan  
� diverse eigenschappen van organische stoffen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 019 

� het bereidingsproces van diverse organische stoffen uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 020 
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3.8 Module Chemische analysetechnieken (M BT 008) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Chemische analysetechnieken” is een module waarin men verdere elementen met 
betrekking tot chemische analysetechnieken zal behandelen.  

3.8.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit de modules M BT G001 en M BT G002. 

3.8.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.8.4 Basiscompetenties 
Module Chemische analysetechnieken Code 
De cursist kan  
� complexometrie uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 021 
� redoxreacties uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 022 

 

3.9 Module Grondstoffen (M BT G026) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Grondstoffen” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
textielgrondstoffen zal behandelen. In deze module komen de teelt en/of productiewijze, de bouw, de 
chemische en fysische eigenschappen en de belangrijkste toepassingsgebieden van de verschillende 
vezels aan bod. 

3.9.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.9.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.9.4 Basiscompetenties 
Module Grondstoffen Code 
De cursist kan  
� een vezeltabel gebruiken BT 001 BC 023 
� vezeleigenschappen uitleggen BT 001 BC 024 
� de teelt en/of productie van textielvezels uitleggen BT 001 BC 025 
� de bouw van natuurlijke- en kunstvezels uitleggen BT 001 BC 026 
� de fysische en chemische eigenschappen van natuurlijke- en 

kunstvezels uitleggen 
BT 001 BC 027 

� de belangrijkste toepassingsgebieden van natuurlijke- en 
kunstvezels opnoemen 

BT 001 BC 028 

� het gebruik van nieuwe vezels uitleggen BT 001 BC 029 
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3.10 Module Kleurstoffen 1A (M BT 010) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 1A” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het 
aanverven van katoen, vlas en viscose zal behandelen.  

3.10.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.10.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.10.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 1A Code 
De cursist kan  
� de procedures die nodig zijn om katoen aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 030 

� de procedures die nodig zijn om vlas aan te verven met diverse 
kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 031 

� de procedures die nodig zijn om viscose aan te verven met diverse 
kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 032 

 

3.11 Module Kleurstoffen 1B (M BT 011) 

3.11.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 1B” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het 
aanverven met pigmenten, nieuwe ontwikkelingen in het aanverven van cellulosevezels, specifieke 
kleurstoffen voor tapijt, verdikkingsmiddelen en masterbatches zal behandelen.  

3.11.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.11.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.11.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 1B Code 
De cursist kan  
� de procedures die nodig zijn om aan te verven met pigmenten 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 033 

� het gebruik van drukpasta’s uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 034 
� de indeling van verdikkingsmiddelen opsommen  BT 001 BC 035 
� en de werking van verdikkingsmiddelen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 036 

� specifieke kleurstoffen voor tapijt uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 037 

� het aanverven van PP in de massa uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 038 

� de toegepaste kleurstoffen, echtheden en procedés rangschikken en 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 039 
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� de werking van de toegepaste kleurstoffen en hulpmiddelen 
onderscheiden 

BT 001 BC 040 

� de verschillende verfparameters onderscheiden BT 001 BC 041 
� nieuwe ontwikkelingen in het aanverven van katoen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 042 

 

3.12 Module Kleurstoffen 1 Lab (M BT 012) 

3.12.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 1 Lab” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het labo 
kleurstoffen zal behandelen. De labo-oefeningen beogen een kennismaking met de verschillende 
kleurstoffen en verfprocedés. De cursist moet in staat zijn verfprocedés te kunnen uitschrijven. De 
cursist verwerft een chemisch inzicht in de vezels en hun aanverfvermogen en is in staat de invloed 
van de verfparameters te begrijpen en toe te passen. De labo-oefeningen beogen een kennismaking 
met de verschillende kleurstoffen en verfprocedés. Bij elke labo-uitvoering wordt een verslag gemaakt. 

3.12.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.12.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.12.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 1 Lab Code 
De cursist kan  
� katoen aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 043 
� vlas aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 044 
� viscose aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 045 
� aanverven met pigmenten BT 001 BC 046 
� aanverven met drukpasta’s BT 001 BC 047 
� tapijt aanverven  BT 001 BC 048 

 

3.13 Module Kleurstoffen 2A (M BT 013) 

3.13.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 2A” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het 
aanverven van wol en polyamide zal behandelen.  

3.13.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.13.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.13.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 2A Code 
De cursist kan  
� de procedures die nodig zijn om wol aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 049 
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� de procedures die nodig zijn om polyamide aan te verven met 
diverse kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 050 

 

3.14 Module Kleurstoffen 2B (M BT 014) 

3.14.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 2B” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het 
aanverven van acetaat, polyester en polyacrylnitril zal behandelen.  

3.14.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.14.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.14.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 2B Code 
De cursist kan  
� de procedures die nodig zijn om acetaat aan te verven met diverse 

kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 051 

� de procedures die nodig zijn om polyester aan te verven met diverse 
kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 052 

� de procedures die nodig zijn om polyacrylnitril aan te verven met 
diverse kleurstoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 053 

 

3.15 Module Kleurstoffen 2 Lab (M BT 015) 

3.15.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurstoffen 2 Lab” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het labo 
kleurstoffen zal behandelen. De labo-oefeningen beogen een kennismaking met de verschillende 
kleurstoffen en verfprocedés. De cursist moet in staat zijn verfprocedés te kunnen uitschrijven. De 
cursist verwerft een chemisch inzicht in de vezels en hun aanverfvermogen en is in staat de invloed 
van de verfparameters te begrijpen en toe te passen. De labo-oefeningen beogen een kennismaking 
met de verschillende kleurstoffen en verfprocedés. Bij elke labo-uitvoering wordt een verslag gemaakt. 

3.15.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.15.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.15.4 Basiscompetenties 
Module Kleurstoffen 2 Lab Code 
De cursist kan  
� wol aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 054 
� acetaat aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 055 
� polyamide aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 056 
� polyester aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 057 
� polyacrylnitril aanverven met diverse kleurstoffen BT 001 BC 058 
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3.16 Module Voorbehandelen (M BT 009) 

3.16.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Voorbehandelen” is een module waarin men verdere elementen met betrekking tot 
voorbehandelen zal behandelen.  

3.16.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.16.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.16.4 Basiscompetenties 
Module Voorbehandelen Code 
De cursist kan  
� de procedures om diverse textielmaterialen voor te behandelen, 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 059 

3.17 Module Verftechniek 1 (M BT 021) 

3.17.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Verftechniek 1” is een module waarin men basiselementen zal behandelen uit de 
verftechniek. Vooral de randbewerkingen en hun belang bij het discontinu-, halfcontinu- en 
volcontinuverven van alle mogelijke vormen waarin de textielgrondstof kan voorkomen (van losse 
vezel tot afgewerkt product) komen aan bod. Eveneens bedrukken zal worden besproken. 

3.17.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.17.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.17.4 Basiscompetenties 
Module Verftechniek 1 Code 
De cursist kan  
� warpen en scheren i.f.v. verftechnische processen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 060 

� wasmachines i.f.v. verftechnische processen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 061 

� droogprocedés i.f.v. verftechnische processen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 062 

� mechanische bewerkingen i.f.v. verftechnische processen uitleggen 
in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 063 

� drukprocedés uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 064 
 

3.18 Module Verftechniek 2 (M BT 022) 

3.18.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Verftechniek 2” is een module waarin men basiselementen zal behandelen met betrekking 
tot technische begrippen uit de verftechniek en met de bestaande verftoestellen alsook hun belang bij 
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het discontinu-, halfcontinu- en volcontinuverven van alle mogelijke vormen waarin de textielgrondstof 
kan voorkomen (van losse vezel tot afgewerkt product). 

3.18.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.18.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.18.4 Basiscompetenties 
Module Verftechniek 2 Code 
De cursist kan  
� discontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 065 
� semicontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 066 
� volcontinue verfprocessen uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 067 

 

3.19 Module Appreteren 1 (M BT 016) 

3.19.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Appreteren 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het 
veredelen van textiel (deel 1) zal behandelen. De cursist bezit chemische inzichten in 
nabehandelingen en kan processen verbeteren of invloedsfactoren wijzigen.  

3.19.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.19.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.19.4 Basiscompetenties 
Module Appreteren 1 Code 
De cursist kan  
� de diverse opbreng- en coatingsystemen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 068 

� de procedure die nodig is om te merceriseren uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 069 

� de procedure die nodig is om te alkalisch voor te behandelen 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 070 

� de procedure die nodig is om fysische appretbewerkingen te 
realiseren uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 071 

� de procedure die nodig is om synthetische vezels te appreteren 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 072 

� nieuwe appretontwikkelingen uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 073 
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3.20 Module Appreteren 2 (M BT 017) 

3.20.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Appreteren 2” is een module waarin men verdere elementen met betrekking tot het 
veredelen van textiel (deel 2) zal behandelen. De cursist bezit chemische inzichten in 
nabehandelingen en kan processen verbeteren of invloedsfactoren wijzigen.  

3.20.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.20.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.20.4 Basiscompetenties 
Module Appreteren 2 Code 
De cursist kan  
� de mogelijkheden via zetmeel, kunststoffen, verzachtingmiddelen, 

verzwaringmiddelen, katalysatoren en chintz uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 074 

� een permanent press uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 075 
� een waterafstotende behandeling uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 076 

� een vuilafstotende behandeling uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 077 

� een olieafstotende behandeling uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 078 

� een vlamvertragende behandeling uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 079 

� een krimpvrij behandeling uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 080 
 

3.21 Module Appreteren Lab (M BT 018) 

3.21.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Appreteren Lab” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het labo 
appreteren zal behandelen. Het doel van deze module is het verlenen van een basis labokennis van 
en inzicht in de methoden die gekend staan als de appreteermethoden. De cursist is dan in staat de 
courante laboratoriumanalyses vlot uit te voeren volgens de analysevoorschriften die in de literatuur 
en normen beschreven staan. De cursist kan zo nodig ook een analysemethode zelf opstellen. De 
nadruk wordt vooral gelegd op analysemethoden die veelvuldig voorkomen in de textielsector en 
parameters nagaan die met het veredelingsproces te maken hebben. De technieken worden in deze 
module vanuit een praktisch oogpunt beschouwd waarbij ze toegepast worden gedurende een 
practicum. Van elk practicum worden de resultaten in een verslag gepresenteerd.  

3.21.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.21.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.21.4 Basiscompetenties 
Module Appreteren Lab Code 
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De cursist kan  
� laboproeven van diverse appretbehandelingen uitvoeren BT 001 BC 081 

 

3.22 Module Kleurmeting (M BT 019) 

3.22.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Kleurmeting” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het meten van 
kleuren zal behandelen. De cursist kan een kleurmeting uitvoeren en nuanceren, is in staat om de 
reflectiewaarden te interpreteren en kan visueel bijnuanceren.  

3.22.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.22.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.22.4 Basiscompetenties 
Module Kleurmeting Code 
De cursist kan  
� diverse begrippen betreffende kleurenmetingen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 082 

� een spectrofotometer uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 083 
� kleurverschillen evalueren BT 001 BC 084 
� witheidmetingen uitvoeren BT 001 BC 085 

 

3.23 Module Automatisatie veredeling (M BT 023) 

3.23.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Automatisatie veredeling” is een module waarin men basiselementen zal behandelen met 
betrekking tot automatiseringsprocessen in de veredeling- en verfprocessen. 

3.23.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vowassenenonderwijs. 

3.23.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.23.4 Basiscompetenties 
Module Automatisatie veredeling Code 
De cursist kan  
� algemene automatisatieprocessen uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 086 

� geautomatiseerde discontinue verfprocessen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 087 

� geautomatiseerde semicontinue verfprocessen uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 088 

� geautomatiseerde volcontinue verfprocessen uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

BT 001 BC 089 
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3.24 Module Proceswater en corrosie (M BT 024) 

3.24.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Proceswater en corrosie” is een module waarin men basiselementen zal behandelen met 
betrekking tot de bereiding van proceswater. Daarnaast wordt een basiskennis verleend aangaande 
het optreden en bestrijden van corrosieverschijnselen. 

3.24.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.24.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.24.4 Basiscompetenties 
Module Proceswater en corrosie Code 
De cursist kan  
� de bereiding van proceswater uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 090 
� de werking van ionuitwisselingsinstallaties uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 091 

� corrosie en corrosiebestrijding uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 092 
 

3.25 Module Nieuwe technologieën (M BT 025) 

3.25.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Nieuwe technologieën” is een module waarin men basiselementen zal behandelen met 
betrekking nieuwe technologieën in de sector van het verven en veredelen. 

3.25.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.25.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.25.4 Basiscompetenties 
Module Nieuwe technologieën Code 
De cursist kan  
� de resultaten van nieuwe technieken vergelijken met vroegere 

resultaten 
BT 001 BC 093 

� met het bestaande machinepark nieuwe kleurstoffen aanverven BT 001 BC 094 
� zelfstandig proeven uitvoeren BT 001 BC 095 
� opkomende nieuwe technieken, nieuwe producten en machines 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 096 

 

3.26 Module Milieu 1 (M BT 029) 

3.26.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Milieu 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking over de aspecten 
aangaande de milieuzorgsystemen die in de textielsector van toepassing zijn.  
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3.26.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.26.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.26.4 Basiscompetenties 
Module Milieu 1 Code 
De cursist kan   
� het effect van de productieprocessen op het milieu uitleggen in 

adequate praktijksituaties (water, lucht, bodem) 
BT 001 BC 097 
 

� zuivering- en saneringstechnologieën uitleggen in adequate 
praktijksituaties (water, lucht, bodem) 

BT 001 BC 098 

 

3.27 Module Milieu 2 (M BT 030) 

3.27.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Milieu 2” is een module waarin men basiselementen zal behandelen met betrekking tot de 
milieuzorgsystemen die in de textielsector van toepassing zijn. Daarnaast wordt de cursist wegwijs 
gemaakt in de terminologie en toepassing van de milieuwetgeving. 

3.27.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.27.3 Studieduur 
40 lestijden 

3.27.4 Basiscompetenties 
Module Milieu 2 Code 
De cursist kan   
� het effect van de productieprocessen op het milieu uitleggen in 

adequate praktijksituaties (afvalstoffen) 
BT 001 BC 099 

� zuivering- en saneringstechnologieën uitleggen in adequate 
praktijksituaties (afvalstoffen) 

BT 001 BC 100 

� milieuwetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 101 
 

3.28 Module Bedrijfsorganisatie (M BT C027)  

3.28.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Bedrijfsorganisatie” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot werking 
en structuur van bedrijven zal behandelen. In deze module komen bedrijfsgerelateerde aspecten zoals 
werking, administratie en logistiek aan bod. 

3.28.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.28.3 Studieduur 
40 lestijden 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: studiegebied Biotechniek - Chemie en textiel  
Versie 1.0 BVR Pagina 25 van 26 

3.28.4 Basiscompetenties 
Module Bedrijfsorganisatie Code 
De cursist kan   
� het ontstaan van de bedrijfsorganisatie en bedrijfsstructuren 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 102 

� de afdelingen en de organisatie, de administratie en de logistiek van 
het bedrijf uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 103 

� projectorganisatie uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 104 
� software gebruiken BT 001 BC 105 

 

3.29 Module Zorgsystemen (M BT C028)  

3.29.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Zorgsystemen” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
zorgsystemen zal behandelen. In deze module komen aspecten zoals kwaliteitszorg, IKZ, wetgeving 
en veiligheid aan bod. 

3.29.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.29.3 Studieduur 
40 lestijden TV 

3.29.4 Basiscompetenties 
Module Zorgsystemen Code 
De cursist kan   
� het belang van integrale zorgsystemen (o.a. integrale kwaliteitszorg) 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
BT 001 BC 106 

� het belang van menselijke factoren, teambuilding en betrokkenheid 
in het bedrijfsgebeuren uitleggen in adequate praktijksituaties 

BT 001 BC 107 

� het belang van wetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties BT 001 BC 108 
� het belang van veiligheid en ergonomie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
BT 001 BC 109 

� software gebruiken BT 001 BC 105 
 
 

3.30 Module Projectwerk Chemie & textiel (M BT 031) 

3.30.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Projectwerk” is een module waarin men een afsluitend (eind)werk zal realiseren over een 
welbepaald thema. 

3.30.2 Instapvereisten 
Cursisten kunnen toegelaten worden tot deze module op voorwaarde dat zij de basiscompetenties 
hebben gerealiseerd uit alle voorgaande modules. 

3.30.3 Studieduur 
40 lestijden 
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3.30.4 Basiscompetenties 
Module Projectwerk Chemie & textiel Code 
De cursist kan  
� een probleemstelling uitwerken betreffende chemie & textiel adhv 

geraadpleegde bronnen 
BT 001 BC 110 

� het eindresultaat van de uitgewerkte probleemstelling presenteren BT 001 BC 111 
 


