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1 Zwevende module in het studiegebied Textiel 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 

Deze zwevende module bevat de basiscompetenties die specifiek zijn om kwaliteitswissels op 
weefmachines voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt uit te voeren. 

1.1.2 Module 

� kwaliteitswissels tapijtweverij 120 Lt 

1.1.3 Niveau 

Deze module wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. 

1.2 Studiebekrachtiging 

Deze zwevende module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

1.3 Modules en leertraject 

1.3.1 Module 

Naam Code Lestijden Vak 

Kwaliteitswissels 
tapijtweverij 

 80 Lt PV en 40 Lt TV Textiel 
 

1.3.2 Leertraject 

 
 

  
 

1.4 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Inzicht in de 
arbeidsorganisatie 

blijk geven van inzicht in de bedrijfsorganisatie en de wijze 
waarop goederen en diensten tot stand komen 

SV14 

Kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn aan die 
vereisten tegemoet te komen 

SV17 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is 
en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

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 

SV30 

Verantwoordelijkheidszin aandacht hebben voor de consequenties van een taak en 
beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties 
ervan 

SV31 

Zelfstandigheid 
in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken 

SV32 
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Zin voor samenwerking 
in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken 

SV35 
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2 Module 

2.1 Module Kwaliteitswissels tapijtweverij 

2.1.1 Situering 

Deze zwevende module omvat de basiscompetenties die specifiek zijn om kwaliteitswissels op 
weefmachines voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt uit te voeren. 

2.1.2 Instapvereisten 

geen 

2.1.3 Studieduur 

120 Lt waarvan:40 Lt TV en 80 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TX BC 001 � een werkplek inrichten 

TX BC 002 � een werkvolgorde uitvoeren 

TX BC 003 � het eigen werk plannen en organiseren 

TX BC 004 � de eigen deskundigheid opbouwen 

TX BC 005 � met collega’s communiceren 

TX BC 006 � administratie van de eigen werkzaamheden uitvoeren  

TX BC 007 � hygiënische voorschriften uitvoeren 

TX BC 008 � een werkomgeving ordelijk houden 

TX BC 009 � gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden 

TX BC 010 � veiligheidsmaatregelen uitvoeren 

TX BC 011 � ergonomisch werken 

TX BC 012 � het eigen werk evalueren 

TX BC 042 � een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt opstarten en 
stilleggen 

TX BC 043 � een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt gebruiken 

TX BC 044 � draadstelsels aanwezig op een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt doorhalen 

TX BC 045 � draadbreuken bij een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt herstellen 

TX BC 046 � inslagbreuken bij een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt herstellen 

TX BC 047 � het inslaginbrengsysteem op een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt instellen 

TX BC 048 � het inslaginbrengsysteem op een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt onderhouden 

TX BC 049 � de gaap op een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt 
instellen 

TX BC 050 � motieven op een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt 
vervangen 

TX BC 051 � bindingen op een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt 
veranderen 

TX BC 052 � de weefselbreedte op een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt instellen 

TX BC 053 � het afwinden van de kettingdraden op een weefmachine voor 
jacquardgeweven dubbelstuktapijt instellen 
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TX BC 054 � het proefdraaien van een op een weefmachine voor jacquardgeweven 
dubbelstuktapijt evalueren 

TX BC 055 � een weefmachine voor jacquardgeweven dubbelstuktapijt onderhouden 

 
 
 


