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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 
In deze modules verwerft men inzicht in de verhouding tussen de elementaire bindingen, structuren en 
relaties met grondstoffen waaruit weefsels opgebouwd zijn. Men is in staat de bindingen te lezen en te 
tekenen. Men kan een onderscheid maken tussen verschillende soorten tapijt- en fluweelstructuren op 
basis van vormingsprincipe.  De bindingen die toegepast worden komen voor in de module Initiatie 
Bindtechnieken en beperken zich tot armurebindingen gecombineerd met kleuren en eventueel 
verschillende grondstoffen. De nieuwe tekeningen kunnen via de verschillende gegevensdragers in de 
weefmachines ingevoerd worden. De verworven competenties vormen de basis om eenvoudige 
manipulaties aan de machine te kunnen uitvoeren. Inzicht verwerven in de relatie met andere 
specifieke textieltoepassingen zoals bindtechniek, inweving, uitzicht e.d. komt ook aan bod. 

1.1.2 Modules 
Het traject bestaat uit 4 modules: 
� Initiatie Bindtechniek 60 Lt TV 
� Bindtechniek 60 Lt TV 
� Initiatie CAD/CAM Textiel 60 Lt TV 
� CAD/CAM Textiel 60 Lt TV 
De module “Initiatie Bindtechniek”, geldt als instapvoorwaarde voor het volgen van de module 
“Bindtechniek” . De module “Bindtechniek” geldt als instapvoorwaarde voor het volgen van “Initiatie 
CAD/CAM Textiel”. De module “Initiatie CAD/CAM Textiel” is de instapvoorwaarde voor de module  
“CAD/CAM Textiel”. 

1.1.3 Niveau en soort vak 
Het traject omvat een totaal van 240 Lt TV vak Textiel. 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het technisch secundair 
onderwijs. 

1.2 Studieduur 
240 Lt TV 
Er wordt geen certificaat uitgereikt. 

1.3 Modules en leertraject 

1.3.1 Modules 
Naam Code Lestijden Niveau Vak 
Initiatie Bindtechniek M TX 022 60 Lt TV TSO 3 Textiel 
Bindtechniek M TX 023 60 Lt TV TSO 3 Textiel 
Initiatie CAD/CAM Textiel M TX 024 60 Lt TV TSO 3 Textiel 
CAD/CAM Textiel M TX 025 60 Lt TV TSO 3 Textiel 

1.3.2 Leertraject 
 

Initiatie
Bindtechniek

60

Bindtechniek
60 Initiatie 

CAD/CAM 
Textiel

60
CAD/CAM
Textiel

60

 
 
Administratieve codes 
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Administratieve 
groep 

Module ‘Initiatie 
bindtechniek’ 

Module 
‘Bindtechniek’ 

Module ‘Initiatie 
CAD/CAM Textiel’ 

Module ‘CAD/CAM 
Textiel’ 

34675 7255 7256 7257 7258 
34676 7259 7260 7261 7262 
34677 7263 7264 7265 7266 
34678 7267 7268 7269 7270 
34679 7271 7272 7273 7274 
34680 7275 7276 7277 7278 
34681 7279 7280 7281 7282 
34682 7283 7284 7285 7286 
34683 7287 7288 7289 7290 
34684 7291 7292 7293 7294 
34685 7295 7296 7297 7298 
34686 7299 7300 7301 7302 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Initiatie Bindtechniek (022) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
Het gaat hier om een vrij te volgen module die niet nodig is voor het behalen van een certificaat. Deze 
module is de eerste in een reeks van 4 vrij te volgen modules. In deze module verwerft men inzicht in 
de verhouding tussen de elementaire bindingen, structuren en relaties met grondstoffen waaruit 
weefsels opgebouwd zijn. Men is in staat de bindingen te lezen en te tekenen. 

2.1.2 Instapvereisten 
Geen 

2.1.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie Bindtechniek M TX 022 
De cursist kan  
Bindingen lezen en tekenen 
� grondbindingen lezen 
� grondbindingen tekenen 
� afleidingen van grondbindingen lezen 
� afleidingen van grondbindingen tekenen 
� samengestelde bindingen lezen 
� samengestelde bindingen tekenen 
� bindingen voor dubbelzijdige weefsels lezen 
� bindingen voor dubbelzijdige bindingen tekenen 
� bindingen voor dubbele en meervoudige weefsels lezen 
� bindingen voor dubbele en meervoudige weefsels tekenen 
� doorhalingen, patronen en doorsneden tekenen 

M TX 022 BC 01 

Werkzaamheden toelichten 
� uitvoeringen bespreken 
� de relatie met aanverwante textieltoepassingen verklaren  
� evoluties in de sector volgen 

M TX 022 BC 02 

2.1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Kunnen omgaan met 
informatie 

in staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te 
verstrekken 

SV16 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 

Leerbekwaamheid in staat zijn, via geëigende processen, zijn competenties te 
verbreden en te verdiepen 

SV18 
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2.2 Module Bindtechniek (023) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
Het gaat hier om een vrij te volgen module die niet nodig is voor het behalen van een certificaat. Deze 
module is de tweede in een reeks van 4 vrij te volgen modules. In deze module leert men het 
onderscheid tussen verschillende soorten tapijt- en fluweelstructuren op basis van vormingsprincipe. 
Men verwerft inzicht in de opbouw van verschillende bindingen en in de relatie met andere specifieke 
textieltoepassingen. 

2.2.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module:  
� Initiatie Bindtechniek  

2.2.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Bindtechniek M TX 023 
De cursist kan  
Bindingen lezen en tekenen 
� effen fluweelbindingen lezen 
� effen fluweelbindingen tekenen 
� jacquardfluwelen bindingen lezen 
� jacquardfluwelen bindingen tekenen 
� badstofbindingen lezen 
� badstofbindingen tekenen 
� bindingen voor tapijtstructuren lezen 
� bindingen voor tapijtstructuren tekenen 
� doorhalingen, patronen en doorsneden tekenen 

M TX 023 BC 01 

De werkzaamheden toelichten  
� uitvoeringen bespreken 
� de relatie met aanverwante textieltoepassingen verklaren  
� evoluties in de sector volgen 

M TX 023 BC 02 

2.2.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Kunnen omgaan met 
informatie 

in staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te 
verstrekken 

SV16 

Zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen 

SV36 

Leerbekwaamheid in staat zijn, via geëigende processen, zijn competenties te 
verbreden en te verdiepen 

SV18 
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2.3 Module Initiatie CAD/CAM Textiel (024) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
Het gaat hier om een vrij te volgen module die niet nodig is voor het behalen van een certificaat. Deze 
module is de derde in een reeks van 4 vrij te volgen modules. In deze module verwerft men inzicht in 
de samenstelling van een weefsel gebaseerd op elementaire en samengestelde bindingen. De 
bindingen die toegepast worden komen voor in de module “Initiatie Bindtechnieken” en beperken zich 
tot armurebindingen gecombineerd met kleuren en eventueel verschillende grondstoffen. De nieuwe 
tekeningen kunnen via de verschillende gegevensdragers in de weefmachines ingevoerd worden. De 
competenties die verworven zijn in deze module vormen de basis om eenvoudige manipulaties aan de 
machine te kunnen uitvoeren. Inzicht verwerven in de relatie met andere specifieke 
textieltoepassingen zoals bindtechniek, inweving, uitzicht e.d. komt ook aan bod. 

2.3.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module:  
� Bindtechniek  

2.3.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie CAD/CAM Textiel M TX 024 
De cursist kan  
Textielconstructies ontwerpen, gebruik makend van CAD/CAM systemen 
en de randapparatuur 
� chronologische opbouw van plat weefsel uitleggen 
� de opbouw van het weefseltype analyseren 
� een soortgelijk weefsel produceren 
� functietoetsen aanleren en hanteren 
� bestaande ontwerpen scannen 
� een tekening afdrukken 
� bindingen toekennen aan een tekening 
� de kleurprogrammatie toevoegen 
� dichtheden en fysische eigenschappen in het ontwerp inbrengen 
� de kaarttekening op informatiedrager overzetten 
� de kaarttekening produceren 
� onvolkomenheden bijsturen 

M TX 024 BC 01 

2.3.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 

bedenken en uit te voeren 
SV07 

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 

Leerbekwaamheid in staat zijn, via geëigende processen, zijn competenties te 
verbreden en te verdiepen 

SV18 
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2.4 Module CAD/CAM Textiel (025) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Het gaat hier om een vrij te volgen module die niet nodig is voor het behalen van een certificaat. Deze 
module is de derde in een reeks van 4 vrij te volgen modules. Deze module focust zich op het 
ontwerpen van de verschillende soorten jacquard, tapijt- en fluweelweefsels met hun eigen structuren 
en vormingsprincipes. Om deze module te volgen is de module “Bindtechniek” een voorwaarde. De 
nieuwe tekeningen kunnen via de verschillende gegevensdragers in de weefmachines ingevoerd 
worden. De competenties die in deze module verworven zijn, vormen de basis om eenvoudige 
manipulaties aan de machine te kunnen uitvoeren. Inzicht verwerven in de relatie met andere 
specifieke textieltoepassingen zoals bindtechniek, inweving, uitzicht e.d. komt ook aan bod. 

2.4.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module:  
� Initiatie CAD/CAM Textiel 

2.4.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module CAD/CAM Textiel M TX 025 
De cursist kan  
Textielconstructies ontwerpen, gebruik makend van CAD/CAM systemen 
en de randapparatuur 
� chronologische opbouw van een jacquard- of fluweelweefsel 

uitleggen 
� de opbouw van het weefseltype analyseren 
� een soortgelijk weefsel produceren 
� functietoetsen aanleren en hanteren 
� bestaande ontwerpen scannen 
� een tekening afdrukken 
� bindingen toekennen aan een tekening 
� de kleurprogrammatie toevoegen 
� dichtheden en fysische eigenschappen in het ontwerp inbrengen 
� de kaarttekening op informatiedrager overzetten 
� de kaarttekening produceren 
� onvolkomenheden bijsturen 

M TX 025 BC 01 

2.4.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 

bedenken en uit te voeren 
SV07 

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 

Leerbekwaamheid in staat zijn, via geëigende processen, zijn competenties te 
verbreden en te verdiepen 

SV18 

 


