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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding - referentiekader 
De beroepsopleiding Textielproductietechnieken hoort thuis in het studiegebied industriële 
wetenschappen en technologie. De opleiding Textielproductietechnieken is afgeleid van het 
beroepsprofiel “Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor wever en meestergast in de 
textielsector” met als referentie D/1997/4665/40 van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen 
(SERV). Dit opleidingsprofiel kwam tevens tot stand in samenwerking via COBOT.  

1.2 Inhoud 
Het beroep situeert zich vooral binnen het domein van de textielproductiebedrijven. 
 
De textielproductietechnicus is iemand die verantwoordelijk is voor machines, afhankelijk van het type 
machine en de geproduceerde kwaliteit. Machinaal produceren is hierbij de meest voorkomende vorm 
van weven. Uit een studie van de HIVA in opdracht van de Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Tewerkstelling bleek dat de vacatures voor wever, spinner en tapijtwever als moeilijk invulbaar 
beschouwd worden. Dit zou deels te wijten zijn aan een tekort aan werkzoekenden voor deze 
beroepen, maar verder zou er tevens een kwalitatieve oorzaak zijn. M.a.w. de werkzoekenden 
beantwoorden niet altijd aan de eisen van de werkgever. 
 
De textielproductietechnicus staat in voor het produceren van textielwaar op maat van de gebruiker. 
Tevens het aanpassen van diverse karakteristieken op maat van de gebruiker zijn belangrijk.  
 
De benaming textielproductietechnicus wordt niet overal op equivalente manier geïnterpreteerd. 
Afhankelijk van de sector kunnen we spreken van wevers, spinners en breiers.  
 
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 grondige 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 Textielproductie-
technieken. 

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

1.5 Studieduur 
De opleiding is een HBO-opleiding van 1200 lestijden. 
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1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied  
 

Nr. Opleidingen Code Lestijd
en Niveau Referentiekader Reglementering 

1 Elektronica-ICT BO IT 001 1440 HBO Agoria-studie 
(2006) 

 

3  Textielproductie-
technieken 

BO IT 003 1200 HBO Beroepsprofiel 
SERV 
D/1997/4665/40 

 

4 Design en textiel BO IT 004 1320 HBO Beroepsprofiel 
SERV 
D/1999/4665/34 

 

6 Bouwkundig 
tekenaar 

BO IT 006 1980 HBO VLOR 
beroepsprofiel 51 

 
 

7 Topograaf BO IT 007 1440 HBO VLOR 
D/1997/6356/41 
SERV 
D/2000/4665/39 

 

9 Bedrijfsautoma-
tisatie 

BO IT 009 1280 HBO Agoria, 
Vormelek, Cobra 
VDAB,  
D/1997/6356/13 

 

 

1.7 Modules 
De opleiding Textielproductietechnieken bestaat uit 19 modules (splitsing over 40 lestijden, 60 
lestijden, 80 lestijden, 120 lestijden en 160 lestijden) met een totaal van 1200 lestijden. Alle modules 
zijn gericht op het economisch produceren 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 
Toegepaste informatica M IT C023 40 
Toegepaste wetenschappen M IT 024 40 
Grondstoffen M IT C025 40 
Basis CAD-CAM textiel M IT 026 40 
Weefselontleding en bindtechniek 1 M IT G027 80 
Spinnen en preparatie 1 M IT 028 80 
Weven 1 M IT 029 40 
Veredelingstechnieken 1 M IT 030 40 
Breien – tuften - non-woven 1 M IT 031 40 
Labo textiel M IT G032 60 
Bedrijfsorganisatie M IT C033 40 
Zorgsystemen M IT C034 40 
Labo textielproductie M IT 035 60 
Weefselontleding en bindtechniek 2 M IT G036 120 
Spinnen en preparatie 2 M IT 037 40 
Weven 2 M IT 038 160 
Veredelingstechnieken 2 M IT 039 160 
Breien – tuften - non-woven 2 M IT 040 40 
Projectwerk Textielproductietechnieken M IT 041 40 
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1.8 Leertraject 
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1.9 Sleutelvaardigheden 
 
Code Sleutelvaardigheid Specificatie 
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. 

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. 

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  
� de computer en het besturingssysteem gebruiken IT 003 BC 001 
� een tekstverwerking- en rekenbladprogramma toepassen IT 003 BC 002 
� gebruik maken van internet en een intranet IT 003 BC 003 
� het periodiek systeem der elementen, de bouw van atomen en 

moleculen uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 004 

� types van verbindingen en chemische reacties uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 005 

� Testen uitvoeren op types van verbindingen en chemische reacties IT 003 BC 006 
� het begrip mol uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 007 
� concentratieberekeningen uitvoeren IT 003 BC 008 
� de functionele groepen bij een organische molecule uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 009 

� de bouw en de werking van de belangrijkste tensio-actieven en 
kunststoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 010 

� de begrippen pH, koolwaterstof, isomerie, amorfe en kristallijne 
zones uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 011 

� een vezeltabel gebruiken IT 003 BC 012 
� vezeleigenschappen uitleggen IT 003 BC 013 
� de teelt en/of productie van textielvezels uitleggen IT 003 BC 014 
� de bouw van natuurlijke- en kunstvezels uitleggen IT 003 BC 015 
� de fysische en chemische eigenschappen van natuurlijke- en 

kunstvezels uitleggen 
IT 003 BC 016 

� de belangrijkste toepassingsgebieden van natuurlijke- en 
kunstvezels opnoemen 

IT 003 BC 017 

� het gebruik van nieuwe vezels uitleggen IT 003 BC 018 
� de configuratie van een textielontwerpsysteem toelichten IT 003 BC 019 
� basisbegrippen van cam uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 020 
� technische mogelijkheden bij een ontwerp uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 021 

� basismogelijkheden van een ontwerpprogramma uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 022 

� basisbegrippen uit de bindingsleer uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 023 

� basisbindingen voorstellen op geruit papier en in doorsnede IT 003 BC 024 
� afleidingen van de basisbindingen tekenen IT 003 BC 025 
� samengestelde bindingen tekenen IT 003 BC 026 
� nummeringen van garens toepassen IT 003 BC 027 
� onderdelen van de weefselontleding toepassen voor eenvoudige 

platte weefsels aan de hand van standaardformulieren 
IT 003 BC 028 

� Weefsels indelen volgens structuur IT 003 BC 029 
� bindingen van dubbelzijdige en dubbele weefsels opmaken IT 003 BC 030 
� de structuur van pool- en nopweefsels uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 031 

� weefselontleding toepassen voor platte jacquardweefsels, pool- en 
nopweefsels, dubbelzijdige en dubbele weefsels aan de hand van 
standaardformulieren 

IT 003 BC 032 

� de belangrijkste onderdelen van de weefmachine uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 033 

� weeftechnische begrippen uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 034 
� de werking van een weefmachine uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 035 

� de instelling van het artikel op de weefmachine uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 036 

� weefmachines indelen volgens het type van insertie en het type van IT 003 BC 037 
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weefsel 
� gaapvormingstechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 038 
� de onderdelen van weefmachines uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 039 

� automatiseringstechnieken en nieuwe ontwikkelingen in een weverij 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 040 

� spintechnieken indelen  IT 003 BC 041 
� de algemene productieflow van de types spinnerijen voor natuurlijke 

en synthetische vezels uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 042 

� garennummers berekenen IT 003 BC 043 
� basisbegrippen van het bobijnen, twijnen en kableren uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 044 

� verschillende soorten bobijnen en hun wikkeling herkennen IT 003 BC 045 
� de belangrijkste texturatietechnieken uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 046 

� de productie van enkele specifieke garens uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 047 

� boomfabricage uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 048 
� de werking en parameters van spinnerijmachines uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 049 

� de werking en parameters van machines in een extrusieafdeling 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 050 

� de productieflow van nieuwe spintechnieken uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 051 

� de werking en parameters van de machines in de garenveredeling 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 052 

� de structuur van brei, tuft en non-wovens uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 053 

� de werking van brei-, tuft- en non-woven machines uitleggen in 
adequate praktijksituaties  

IT 003 BC 054 

� de belangrijkste parameters, de eindafwerking en de classificaties 
van breisels, getufte tapijten en non-wovens uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 055 

� Breistructuren uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 056 
� de werking van breimachines en controleapparatuur uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 057 

� nieuwe evoluties in de breierij toelichten IT 003 BC 058 
� de werking van tuftmachines, afwerkingsmachines en machines uit 

de bevlokkingsafdeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 059 

� dessineringstechnieken in de tuft-afdeling uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 060 

� nieuwe evoluties in de non-woven-sector uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 061 

� voor-en nabehandelingen uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 062 
� kleur, de kleurruimte en metamerie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 063 

� verf- en druktechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 064 
� kleurstoffen aan verschillende vezels koppelen IT 003 BC 065 
� nieuwe chemische processen in ververij en appret uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 066 

� de belangrijkste principes van kleurbeoordelingen uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 067 

� proeven in verband met de belangrijkste voorbehandelings- en 
nabehandelingstechnieken uitvoeren  

IT 003 BC 068 

� vervingen met kleurstoffen en echtheidsproeven uitvoeren  IT 003 BC 069 
� druktechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 070 
� nieuwe ontwikkelingen in de ververij uitleggen in adequate IT 003 BC 071 
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praktijksituaties 
� de plaats en belang van het labo in het bedrijf situeren IT 003 BC 072 
� de juiste norm hanteren bij het uitvoeren van een proef IT 003 BC 073 
� de meetresultaten van een proef correct verwerken en beoordelen IT 003 BC 074 
� nummeringen van vezels toepassen IT 003 BC 075 
� textielvezels identificeren IT 003 BC 076 
� proeven op textielproducten (deel 1) uitvoeren IT 003 BC 077 
� de juiste norm hanteren bij het uitvoeren van een proef IT 003 BC 072 
� de meetresultaten van een proef correct verwerken en beoordelen IT 003 BC 073 
� echtheden beoordelen IT 003 BC 078 
� proeven op textielproducten (deel 2) uitvoeren IT 003 BC 079 
� het ontstaan van de bedrijfsorganisatie en bedrijfsstructuren 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 080 

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

IT 003 BC 081 

� projectorganisatie uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 082 
� adequate software gebruiken IT 003 BC 083 
� het belang van integrale zorgsystemen (o.a. integrale kwaliteitszorg) 

uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 084 

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

IT 003 BC 085 

� het belang van wetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 086 
� het belang van veiligheid en ergonomie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 087 

� een probleemstelling uitwerken betreffende 
textielproductietechnieken adhv geraadpleegde bronnen 

IT 003 BC 088 

� het eindresultaat van de uitgewerkte probleemstelling presenteren IT 003 BC 089 
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3 Modules 

3.1 Module Toegepaste informatica (M IT C023) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Toegepaste informatica” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
toegepaste informatica zal behandelen. Basiskennis, inzichten en vaardigheden dienen verworven te 
worden over informatica alsook de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen. 
  

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 Toegepaste informatica Code 
De cursist kan  
� de computer en het besturingssysteem gebruiken IT 003 BC 001 
� een tekstverwerking- en rekenbladprogramma toepassen IT 003 BC 002 
� gebruik maken van internet en een intranet IT 003 BC 003 

3.2 Module Toegepaste wetenschappen (M IT 024) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Toegepaste wetenschappen” is een module waarin men basiselementen met betrekking 
tot chemie en fysica 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 Toegepaste wetenschappen Code 
De cursist kan  
� het periodiek systeem der elementen, de bouw van atomen en 

moleculen uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 004 

� types van verbindingen en chemische reacties uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 005 

� Testen uitvoeren op types van verbindingen en chemische reacties IT 003 BC 006 
� het begrip mol uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 007 
� concentratieberekeningen uitvoeren IT 003 BC 008 
� de functionele groepen bij een organische molecule uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 009 

� de bouw en de werking van de belangrijkste tensio-actieven en 
kunststoffen uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 010 

� de begrippen pH, koolwaterstof, isomerie, amorfe en kristallijne 
zones uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 011 
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3.3 Module Grondstoffen (M IT C025) 

3.3.1 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. 

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

3.3.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.3.4 Basiscompetenties 
Module Grondstoffen Code 
De cursist kan  
� een vezeltabel gebruiken IT 003 BC 012 
� vezeleigenschappen uitleggen IT 003 BC 013 
� de teelt en/of productie van textielvezels uitleggen IT 003 BC 014 
� de bouw van natuurlijke- en kunstvezels uitleggen IT 003 BC 015 
� de fysische en chemische eigenschappen van natuurlijke- en 

kunstvezels uitleggen 
IT 003 BC 016 

� de belangrijkste toepassingsgebieden van natuurlijke- en 
kunstvezels opnoemen 

IT 003 BC 017 

� het gebruik van nieuwe vezels uitleggen IT 003 BC 018 
 

3.4 Module Basis CAD-CAM textiel (M IT 026) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Basis cad-cam” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot cad-cam 
zal behandelen. In deze module komt een initiatie van de werking van een tekenbureau aan bod 
waarbij de klemtoon wordt gelegd op het cam-gedeelte van het ontwerpproces. 

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

3.4.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.4.4 Basiscompetenties 
Module Basis cad-cam Code 
De cursist kan  
� de configuratie van een textielontwerpsysteem toelichten IT 003 BC 019 
� basisbegrippen van cam uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 020 
� technische mogelijkheden bij een ontwerp uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 021 

� basismogelijkheden van een ontwerpprogramma uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 022 
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3.5 Module Weefselontleding en bindtechniek 1 (M IT G027) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Weefselontleding en bindtechniek 1” is een module waarin men basiselementen met 
betrekking tot bindtechniek enerzijds en weefselontleding anderzijds zal behandelen. In deze module 
komen de basisbindingen aan bod alsook de ontleding van de eenvoudige platte weefsels. 

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

3.5.3 Studieduur 
80 lestijden  

3.5.4 Basiscompetenties 
Module Weefselontleding en bindtechniek 1 Code 
De cursist kan  
� basisbegrippen uit de bindingsleer uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 023 

� basisbindingen voorstellen op geruit papier en in doorsnede IT 003 BC 024 
� afleidingen van de basisbindingen tekenen IT 003 BC 025 
� samengestelde bindingen tekenen IT 003 BC 026 
� nummeringen van garens toepassen IT 003 BC 027 
� onderdelen van de weefselontleding toepassen voor eenvoudige 

platte weefsels aan de hand van standaardformulieren 
IT 003 BC 028 

3.6 Module Weefselontleding en bindtechniek 2 (M IT G036) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Weefselontleding en bindtechniek 2” is een module waarin men verdere elementen met 
betrekking tot complexere bindtechniek enerzijds en complexere weefselontleding anderzijds zal 
behandelen. In deze module komen de complexere bindingen aan bod alsook de ontleding van de 
jacquard- en andere weefsels. 

3.6.2 Instapvereisten 
Weefselontleding en bindtechniek 1 dient met goed gevolg voltooid te zijn. 

3.6.3 Studieduur 
120 lestijden  

3.6.4 Basiscompetenties 
Module Weefselontleding en bindtechniek 2 Code 
De cursist kan  
� Weefsels indelen volgens structuur IT 003 BC 029 
� bindingen van dubbelzijdige en dubbele weefsels opmaken IT 003 BC 030 
� de structuur van pool- en nopweefsels uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 031 

� weefselontleding toepassen voor platte jacquardweefsels, pool- en 
nopweefsels, dubbelzijdige en dubbele weefsels aan de hand van 
standaardformulieren 

IT 003 BC 032 
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3.7 Module Weven 1 (M IT 029) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Weven 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot het weven zal 
behandelen. In deze module komen de onderdelen van de weefmachine, de werking ervan en de 
belangrijkste weeftechnische begrippen aan bod. 

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

3.7.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.7.4 Basiscompetenties 
Module Weven 1 Code 
De cursist kan  
� de belangrijkste onderdelen van de weefmachine uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 033 

� weeftechnische begrippen uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 034 
� de werking van een weefmachine uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 035 

� de instelling van het artikel op de weefmachine uitleggen in 
adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 036 

 

3.8 Module Weven 2 (M IT 038) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Weven 2” is een module waarin men verdere elementen met betrekking tot het weven zal 
behandelen. In deze module komen de productie van verschillende weefsels op diverse machines aan 
bod. 

3.8.2 Instapvereisten 
Weven 1 dient met goed gevolg voltooid te zijn. 

3.8.3 Studieduur 
160 lestijden  

3.8.4 Basiscompetenties 
Module Weven 2 Code 
De cursist kan  
� weefmachines indelen volgens het type van insertie en het type van 

weefsel 
IT 003 BC 037 

� gaapvormingstechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 038 
� de onderdelen van weefmachines uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 039 

� automatiseringstechnieken en nieuwe ontwikkelingen in een weverij 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 040 
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3.9 Module Spinnen en preparatie 1 (M IT 028) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Spinnen en preparatie 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
spintechnieken enerzijds en voorbereidingstechnieken anderzijds zal behandelen. In deze module 
komen de werking van de diverse types spinnerijen en ook van de diverse bewerkingen die men op 
het garen kan uitvoeren 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 
80 lestijden  

3.9.4 Basiscompetenties 
Module Spinnen en preparatie 1 Code 
De cursist kan  
� spintechnieken indelen  IT 003 BC 041 
� de algemene productieflow van de types spinnerijen voor natuurlijke 

en synthetische vezels uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 042 

� garennummers berekenen IT 003 BC 043 
� basisbegrippen van het bobijnen, twijnen en kableren uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 044 

� verschillende soorten bobijnen en hun wikkeling herkennen IT 003 BC 045 
� de belangrijkste texturatietechnieken uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 046 

� de productie van enkele specifieke garens uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 047 

� boomfabricage uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 048 

3.10 Module Spinnen en preparatie 2 (M IT 037) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Spinnen en preparatie 2” is een module waarin men verdere elementen met betrekking tot 
spintechnieken zal behandelen. In deze module komen de verschillende machines en hun parameters 
alsook de diverse types spinnerijen aan bod. 

3.10.2 Instapvereisten 
Spinnen en preparatie 1 dient met goed gevolg voltooid te zijn. 

3.10.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.10.4 Basiscompetenties 
Module Spinnen en preparatie 2 Code 
De cursist kan  
� de werking en parameters van spinnerijmachines uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 049 

� de werking en parameters van machines in een extrusieafdeling 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 050 

� de productieflow van nieuwe spintechnieken uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 051 

� de werking en parameters van de machines in de garenveredeling 
uitleggen in adequate praktijksituaties 

IT 003 BC 052 
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3.11 Module Breien - tuften - non-woven 1 (M IT 031) 

3.11.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Breien - tuften - non-woven 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking 
tot breien, tuften en non-wovens zal behandelen. In deze module komen de verschillende machines in 
een brei-, tuft- en non-woven-afdeling aan bod. 

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 Breien – tuften – non-woven 1 Code 
De cursist kan   
� de structuur van brei, tuft en non-wovens uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 053 

� de werking van brei-, tuft- en non-woven machines uitleggen in 
adequate praktijksituaties  

IT 003 BC 054 

� de belangrijkste parameters, de eindafwerking en de classificaties 
van breisels, getufte tapijten en non-wovens uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 055 

3.12 Module Breien - tuften - non-woven 2 (M IT 040) 

3.12.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Breien - tuften - non-woven 2” is een module waarin men verdere elementen met 
betrekking tot breien, tuften en non-wovens zal behandelen. In deze module komt een gedetailleerd 
overzicht van een brei-, tuft- en non-woven-afdeling aan bod. 

3.12.2 Instapvereisten 
Breien – tuften – non-woven 1 dient met goed gevolg voltooid te zijn. 

3.12.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.12.4 Basiscompetenties 
Module Breien – tuften – non-woven 2 Code 
De cursist kan  
� Breistructuren uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 056 
� de werking van breimachines en controleapparatuur uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 057 

� nieuwe evoluties in de breierij toelichten IT 003 BC 058 
� de werking van tuftmachines, afwerkingsmachines en machines uit 

de bevlokkingsafdeling uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 059 

� dessineringstechnieken in de tuft-afdeling uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 060 

� nieuwe evoluties in de non-woven-sector uitleggen in adequate 
praktijksituaties 

IT 003 BC 061 
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3.13 Module Veredelingstechnieken 1 (M IT 030) 

3.13.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Veredelingstechnieken 1” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
veredelingstechnieken zal behandelen. In deze module komen de verschillende veredelings-
bewerkingen die op textielmateriaal worden uitgevoerd aan bod. 

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 Veredelingstechnieken 1 Code 
De cursist kan  
� voor-en nabehandelingen uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 062 
� kleur, de kleurruimte en metamerie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 063 

� verf- en druktechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 064 
� kleurstoffen aan verschillende vezels koppelen IT 003 BC 065 
� nieuwe chemische processen in ververij en appret uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 066 

3.14 Module Veredelingstechnieken 2 (M IT 039) 

3.14.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Veredelingstechnieken 2” is een module waarin men verdere elementen met 
veredelingstechnieken zal behandelen. In deze module komen het verven met de diverse types 
kleurstof en het uitvoeren op laboschaal op de verschillende soorten vezels aan bod, alsook enkele 
belangrijke druk- en nabehandelingstechnieken.  

3.14.2 Instapvereisten 
Veredelingstechnieken 1 dient met goed gevolg voltooid te zijn. 

3.14.3 Studieduur 
160 lestijden  

3.14.4 Basiscompetenties 
Module Veredelingstechnieken 2 Code 
De cursist kan  
� de belangrijkste principes van kleurbeoordelingen uitleggen in 

adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 067 

� proeven in verband met de belangrijkste voorbehandelings- en 
nabehandelingstechnieken uitvoeren  

IT 003 BC 068 

� vervingen met kleurstoffen en echtheidsproeven uitvoeren  IT 003 BC 069 
� druktechnieken uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 070 
� nieuwe ontwikkelingen in de ververij uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 071 
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3.15 Module Labo textiel (M IT G032) 

3.15.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Labo textiel” is een module waarin men basiselementen met betrekking tot 
textiellaboratoria zal behandelen. In deze module komen enkele courante laboproeven en de hieraan 
gekoppelde besluitvorming aan bod. 

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 
60 lestijden  

3.15.4 Basiscompetenties 
Module Labo textiel Code 
De cursist kan  
� de plaats en belang van het labo in het bedrijf situeren IT 003 BC 072 
� de juiste norm hanteren bij het uitvoeren van een proef IT 003 BC 073 
� de meetresultaten van een proef correct verwerken en beoordelen IT 003 BC 074 
� nummeringen van vezels toepassen IT 003 BC 075 
� textielvezels identificeren IT 003 BC 076 
� proeven op textielproducten (deel 1) uitvoeren IT 003 BC 077 

 

3.16 Module Labo textielproductie (M IT 035) 

3.16.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Labo textielproductie” is een module waarin men verdere elementen met betrekking tot 
textiellaboratoria zal behandelen. In deze module komen andere courante laboproeven en de hieraan 
gekoppelde besluitvorming aan bod. 

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 
60 lestijden  

3.16.4 Basiscompetenties 
Module Labo textielproductie Code 
De cursist kan   
� de juiste norm hanteren bij het uitvoeren van een proef IT 003 BC 072 
� de meetresultaten van een proef correct verwerken en beoordelen IT 003 BC 073 
� echtheden beoordelen IT 003 BC 078 
� proeven op textielproducten (deel 2) uitvoeren IT 003 BC 079 

3.17 Module Bedrijfsorganisatie (M IT C033) 

3.17.1 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. 
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3.17.2 Instapvereisten 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.17.3 Studieduur 
40 lestijden  

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

uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 080 

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

IT 003 BC 081 

� projectorganisatie uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 082 
� adequate software gebruiken IT 003 BC 083 

 

3.18 Module Zorgsystemen (M IT C034) 

3.18.1 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. 

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

uitleggen in adequate praktijksituaties 
IT 003 BC 084 

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

IT 003 BC 085 

� het belang van wetgeving uitleggen in adequate praktijksituaties IT 003 BC 086 
� het belang van veiligheid en ergonomie uitleggen in adequate 

praktijksituaties 
IT 003 BC 087 

� adequate software gebruiken IT 003 BC 083 
 

3.19 Module Projectwerk Textielproductietechnieken (M IT 056) 

3.19.1 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. 

3.19.2 Instapvereisten 
Alle voorgaande modules dienen met goed gevolg voltooid te zijn. 
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3.19.3 Studieduur 
40 lestijden  

3.19.4 Basiscompetenties 
Module Projectwerk Textielproductietechnieken Code 
De cursist kan  
� een probleemstelling uitwerken betreffende 

textielproductietechnieken adhv geraadpleegde bronnen 
IT 003 BC 088 

� het eindresultaat van de uitgewerkte probleemstelling presenteren IT 003 BC 089 
 
 

 


