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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De beroepsopleiding Kwaliteitswisselaar platweverij hoort thuis in het studiegebied TEXTIEL (TX). 
De opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij is afgeleid van een beroepscompetentieprofiel 
(Kwaliteitswisselaar platweverij september 2007).  
De Kwaliteitswisselaar in de platweverij past de weefmachines aan zodat een weefsel geproduceerd 
wordt dat voldoet aan de vooropgestelde productienormen. Hij doet dit op een veilige manier. 
 

1.2 Inhoud 

Na de opleiding kan de cursist: 
� Eigen werkzaamheden plannen 
� Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren 
� Op schachtweefmachines voor platte weefsels weven 
� Op jacquardweefmachines voor platte weefsels weven 
� Kwaliteitswissels op schachtweefmachines voor platte weefsels uitvoeren 
� Kwaliteitswissels op jacquardweefmachines voor platte weefsels uitvoeren 

1.3 Certificering 

Certificaat van de beroepsopleiding: KWALITEITSWISSELAAR PLATWEVERIJ. 

1.4 Niveau 

De opleiding wordt ingedeeld als BSO 3. 

1.5 Duur 

De opleiding omvat 240 Lt lestijden. 

1.6 Relatie AV-PV-TV 

240 Lt waarvan 80 Lt TV en 160 Lt PV 

1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied (Raamwerk) 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Referentie-
kader 

Re-
gle-
men-
te-
ring 

1 Stopper/Randafwerker BO TX 013 120 BSO 2 -  

2 Scheerder/Latexeerder BO TX 002 160 BSO 3 -  

3 Bobijnopzetter BO TX 003 160 BSO 2 -  

4 Boomscheerder/Warper/Sterker BO TX 014 220 BSO 3 -  

5 Tufter BO TX 005 340 TSO 2 BP (2001)  

6 Platwever  BO TX 006 260 TSO 2 BP (1997)  

7 Aanknoper/Schranker BO TX 015 340 TSO 2 -  

8 Jacquardwever  BO TX 008 460 TSO 3 BP (1997)  

9 Badstofwever BO TX 009 380 TSO 3 -  

10 Tapijt/Fluweelwever BO TX 010 540 TSO 3 BP (1997)  

11 Regelaar 
Tapijt/Fluweelweefmachines 

BO TX 017 820 TSO 3 -  

12 Regelaar Weefmachines BO TX 016 660 TSO 3 -  
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13 Kwaliteitswisselaar platweverij BO TX 018 240 BSO 3 BCP (2007)  
* GB = gereglementeerd beroep 

1.8 Modules 

Naam Code  Lestijden Vak 
 

Initiatie platweven M TX 033 80 Lt PV en 40 Lt TV Textiel 

Kwaliteitwissels platweverij M TX 034 80 Lt PV en 40 Lt TV Textiel 

 

1.9 Leertraject 
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1.10 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 

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

SV35 

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                 1 april 2009 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs:Textiel – Kwaliteitswisselaar platweverij   
Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 13 

2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Eigen werkzaamheden plannen 

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  

2.2 Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn 
en kwaliteit uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

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 

2.3 Op schachtweefmachines voor platte weefsels weven 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TX BC 013 � een schachtweefmachine voor platte weefsels opstarten en stilleggen 

TX BC 014 � textielgrondstoffen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine gebruiken 

TX BC 015 � ketting- en inslagbreuken bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine herstellen 

TX BC 016 � voorspoelapparaten bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine bedienen 

TX BC 017 � zelfkantapparaten bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine bedienen 

TX BC 018 � controleapparaten op een schachtweefmachine voor platte weefsels 
bedienen 

2.4 Kwaliteitswissels op schachtweefmachines voor platte weefsels uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TX BC 019 � bindingen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine veranderen 

TX BC 020 � de gaap bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine instellen 

TX BC 021 � machinestoringen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine oplossen 

TX BC 022 � het proefdraaien van een schachtweefmachine voor platte weefsels 
evalueren 

TX BC 023 � onderdelen van een schachtweefmachine voor platte weefsels 
gerelateerd aan kwaliteitswissel demonteren en monteren 

TX BC 024 � de weefselbreedte van een schachtweefmachine voor platte weefsels 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                 1 april 2009 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs:Textiel – Kwaliteitswisselaar platweverij   
Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 13 

instellen 

TX BC 025 � inslaginbrengsystemen van een schachtweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 026 � het afwinden van de kettingdraden vaneen schachtweefmachine voor 
platte weefsels instellen 

TX BC 027 � een schachtweefmachine voor platte weefsels onderhouden 

2.5 Op jacquardweefmachines voor platte weefsels weven 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TX BC 028 � een jacquardweefmachine voor platte weefsels opstarten en stilleggen 

TX BC 029 � textielgrondstoffen bij het weven van platte weefsels met een 
jacquardweefmachine gebruiken 

TX BC 030 � draadbreuken op een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
herstellen 

TX BC 031 � inslagbreuken op een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
herstellen 

TX BC 032 � controleapparaten op een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
bedienen 

2.6 Kwaliteitswissels op jacquardweefmachines voor platte weefsels 
uitvoeren 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TX BC 033 � sturingsprogramma’s op een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels veranderen 

TX BC 034 � de wissel op een jacquardweefmachine voor platte weefsels instellen 

TX BC 035 � machinestoringen bij het weven van platte weefsels met een 
jacquardweefmachine oplossen 

TX BC 036 � het proefdraaien van een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
evalueren 

TX BC 037 � onderdelen van een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
gerelateerd aan kwaliteitswissel demonteren en monteren  

TX BC 038 � de weefselbreedte van een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
instellen 

TX BC 039 � het inslaginbrengsysteem op een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 040 � het afwinden van de kettingdraden van een jacquardweefmachine voor 
platte weefsels instellen 

TX BC 041 � een jacquardweefmachine voor platte weefsels onderhouden 
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3 Modules 

3.1 Module Initiatie platweven (033) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module bevat de basiscompetenties om op schachtweefmachines en Jacquardweefmachines 
voor platte weefsels te weven. Deze competenties vormen een voorbereiding op het uitvoeren van 
kwaliteitswissels op weefmachines in de platweverij. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.1.3 Studieduur 

120 Lt 

3.1.4 Verhouding AV-PV-TV 

80 Lt PV en 40 Lt TV 
 

3.1.5 Basiscompetenties 

 
Module Initiatie platweven 
 

Code M TX 033 

De cursist kan  

� een werkplek inrichten TX BC 001 

� een werkvolgorde uitvoeren TX BC 002 

� het eigen werk plannen en organiseren TX BC 003 

� de eigen deskundigheid opbouwen TX BC 004 

� met collega’s communiceren TX BC 005 

� administratie van de eigen werkzaamheden uitvoeren  TX BC 006 

� hygiënische voorschriften uitvoeren TX BC 007 

� een werkomgeving ordelijk houden TX BC 008 

� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden TX BC 009 

� veiligheidsmaatregelen uitvoeren TX BC 010 

� ergonomisch werken TX BC 011 

� het eigen werk evalueren TX BC 012 

� een schachtweefmachine voor platte weefsels opstarten en 
stilleggen 

TX BC 013 

� textielgrondstoffen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine gebruiken 

TX BC 014 

� ketting- en inslagbreuken bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine herstellen 

TX BC 015 

� voorspoelapparaten bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine bedienen 

TX BC 016 

� zelfkantapparaten bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine bedienen 

TX BC 017 

� controleapparaten op een schachtweefmachine voor platte weefsels 
bedienen 

TX BC 018 

� een jacquardweefmachine voor platte weefsels opstarten en 
stilleggen 

TX BC 028 

� textielgrondstoffen bij het weven van platte weefsels met een 
jacquardweefmachine gebruiken 

TX BC 029 
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� draadbreuken op een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
herstellen 

TX BC 030 

� inslagbreuken op een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
herstellen 

TX BC 031 

� controleapparaten op een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels bedienen 

TX BC 032 

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                 1 april 2009 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs:Textiel – Kwaliteitswisselaar platweverij   
Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 13 

3.2 Module Kwaliteitswissels platweverij (034) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module bevat de basiscompetenties om kwaliteitswissels op schachtweefmachines en 
jacquardweefmachines voor platte weefsels uit te voeren. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

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

3.2.3 Studieduur 

120 Lestijden 

3.2.4 Verhouding AV-PV-TV 

80 Lt PV en 40 Lt TV 

3.2.5 Basiscompetenties 

 
Module Kwaliteitswissels platweverij Code M TX 034 

 

De cursist kan  

� een werkplek inrichten TX BC 001 

� een werkvolgorde uitvoeren TX BC 002 

� het eigen werk plannen en organiseren TX BC 003 

� de eigen deskundigheid opbouwen TX BC 004 

� met collega’s communiceren TX BC 005 

� administratie van de eigen werkzaamheden uitvoeren  TX BC 006 

� hygiënische voorschriften uitvoeren TX BC 007 

� een werkomgeving ordelijk houden TX BC 008 

� gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden TX BC 009 

� veiligheidsmaatregelen uitvoeren TX BC 010 

� ergonomisch werken TX BC 011 

� het eigen werk evalueren TX BC 012 

� bindingen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine veranderen 

TX BC 019 

� de gaap bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine instellen 

TX BC 020 

� machinestoringen bij het weven van platte weefsels met een 
schachtweefmachine oplossen 

TX BC 021 

� het proefdraaien van een schachtweefmachine voor platte weefsels 
evalueren 

TX BC 022 

� onderdelen van een schachtweefmachine voor platte weefsels 
gerelateerd aan kwaliteitswissel demonteren en monteren 

TX BC 023 

� de weefselbreedte van een schachtweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 024 

� inslaginbrengsystemen van een schachtweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 025 

� het afwinden van de kettingdraden van een schachtweefmachine 
voor platte weefsels instellen 

TX BC 026 

� een schachtweefmachine voor platte weefsels onderhouden TX BC 027 

� sturingsprogramma’s op een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels veranderen 

TX BC 033 

� de wissel op een jacquardweefmachine voor platte weefsels TX BC 034 
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instellen 

� machinestoringen bij het weven van platte weefsels met een 
jacquardweefmachine oplossen 

TX BC 035 

� het proefdraaien van een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
evalueren 

TX BC 036 

� onderdelen van een jacquardweefmachine voor platte weefsels 
gerelateerd aan kwaliteitswissel demonteren en monteren  

TX BC 037 

� de weefselbreedte van een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 038 

� het inslaginbrengsysteem op een jacquardweefmachine voor platte 
weefsels instellen 

TX BC 039 

� het afwinden van de kettingdraden van een jacquardweefmachine 
voor platte weefsels instellen 

TX BC 040 

� een jacquardweefmachine voor platte weefsels onderhouden TX BC 041 
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4 Bijlage – Samenhang tussen de opleidingen van het 
studiegebied Textiel 
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TX BC 001 x x x 

TX BC 002 x x x 

TX BC 003 x x x 

TX BC 004 x x x 

TX BC 005 x x x 

TX BC 006 x x x 

TX BC 007 x x x 

TX BC 008 x x x 

TX BC 009 x x x 

TX BC 010 x x x 

TX BC 011 x x x 

TX BC 012 x x x 

TX BC 013 x x  

TX BC 014 x x  

TX BC 015 x x  

TX BC 016 x x  

TX BC 017 x x  

TX BC 018 x x  

TX BC 019 x  x 

TX BC 020 x  x 

TX BC 021 x  x 

TX BC 022 x  x 

TX BC 023 x  x 

TX BC 024 x  x 

TX BC 025 x  x 

TX BC 026 x  x 

TX BC 027 x  x 

TX BC 028 x x  

TX BC 029 x x  

TX BC 030 x x  

TX BC 031 x x  

TX BC 032 x x  
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TX BC 033 x  x 

TX BC 034 x  x 

TX BC 035 x  x 

TX BC 036 x  x 

TX BC 037 x  x 

TX BC 038 x  x 

TX BC 039 x  x 

TX BC 040 x  x 

TX BC 041 x  x 

 
 
In de bijlage “Samenhang opleidingen in het studiegebied Textiel” worden in dit geval enkel de 
basiscompetenties opgenomen van de opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij. Een vergelijking met 
de vroeger ontwikkelde opleidingen (zie tabel 1.7) is niet mogelijk omdat de formulering van de 
basiscompetenties uit die opleidingen niet overeenstemt met de formulering in deze tabel. 
Basiscompetenties werden bij eerder ontwikkelde opleidingen niet gecodeerd. 
 
 


