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Advies over de opleidingskaarten voor de DBSO-
kwalificatiegetuigschriften co-operator en operator textielmachines 

1 Samenvatting 

Goedkeuring en opname van de opleidingskaarten “co-operator textielmachines” en 
“operator textielmachines” in functie van de corresponderende kwalificatiegetuigschriften  
in DBSO. 

2 Situering 

Naar aanleiding van het Vlor-advies van 23 maart 2004 over de voorstellen van nieuwe 
kwalificatiebenamingen vanaf het schooljaar 2004-2005 in het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs werden de kwalificatiebenamingen “co-operator textielmachines” en “operator 
textielmachines” opgenomen in het DBSO-opleidingsaanbod. 

Conform de regelgeving opgenomen in de ministeriële omzendbrief SO 66 van 30 juni 1999, 
zoals gewijzigd, betreffende de organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, 
stelt de Vlaamse Onderwijsraad voor elke opleiding die leidt tot een kwalificatiegetuigschrift 
van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) een opleidingskaart op. Een centrum 
DBSO dat één van deze kwalificatiebenamingen wil gebruiken, moet deze kaarten als norm 
nemen voor de opleiding. 

3 Advies 

De Raad Secundair Onderwijs vraagt aan de minister van Onderwijs de bijgevoegde  
opleidingskaarten “co-operator textielmachines” en “operator textielmachines” van de DBSO-
rubriek Textiel goed te keuren zodat zij kunnen opgenomen worden in het overzicht van 
DBSO-opleidingskaarten. 

De Raad voor het Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op zijn vergadering 
van 23 november 2004. Er waren 20 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

 

 

 

 

Robert Lenaerts      Patrick Weyn 
secretaris       voorzitter
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Co-operator textielmachines 

1 Doelstelling van de opleiding 

Het textielproductieproces kunnen beschrijven en de bobijnmachine en een textielmachine 
kunnen bedienen. 

2 Basispakket 

1 Voorbereidende werkzaamheden en nazorg 
2 Werkmethode 
3 Praktische kennis van: 

- specifieke aspecten van veiligheid en gezondheid en elementaire EHBO- 
technieken; 

- specifieke aspecten van hygiëne en kwaliteitszorg; 
- specifieke aspecten van milieuzorg. 

4 Praktische kennis van uitrusting, materialen, en grondstoffen 
5 Toegepaste kennis van garennummering, basissteken breigoed, grondbindingen, 

kleuren en het verf -en veredelingsproces. 
6 Bedienen van de bobijnmachine en één van de volgende textielmachines: 

- openingslijn in de spinnerij 
- kaarde 
- uitrekbank 
- spilbank 
- spinmachine 
- twijnmachine 
- scheermachine (effen boom) 
- warpmachine 
- sterkmachine 
- weefmachine (plat) 
- tuftmachine (loop-pile) 
- vlakbreimachine 
- afwerkingslijn geweven tapijt (afboorden, franjeren, lijmen) 
- verfmachine (verven van katoen) 

7 Sectorinformatie 
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Operator textielmachines 

1 Doelstelling van de opleiding 

Het textielproductieproces kunnen beschrijven en zelfstandig de bobijnmachine en meerdere 
textielmachines kunnen bedienen en kunnen ingrijpen na vaststelling van fouten. 

2 Basispakket 

1 Voorbereidende werkzaamheden en nazorg 
2 Werkmethode 
3 Praktische kennis van: 

- specifieke aspecten van veiligheid en gezondheid en elementaire EHBO-
technieken; 

- specifieke aspecten van hygiëne en kwaliteitszorg; 
- specifieke aspecten van milieuzorg. 

4 Praktische kennis van uitrusting, materialen, en grondstoffen 
5 Toegepaste kennis van garennummering, basissteken breigoed, grondbindingen, 

kleuren, kwaliteitsaspecten en het verf -en veredelingsproces 
6 Zelfstandig bedienen van de bobijnmachine en meerdere van de volgende 

textielmachines: 
- openingslijn in de spinnerij 
- kaarde 
- uitrekbank 
- spilbank 
- spinmachine 
- twijnmachine 
- scheermachine (kleurrakkoorden) 
- warpmachine 
- sterkmachine 
- aanknoopmachine voor aanknopen van weefbomen 
- weefmachine (jacquard) 
- tuftmachine (cut-pile en structuurtuften) 
- vlakbreimachine 
- afwerkinglijn geweven tapijt (afboorden, franjeren, lijmen) 
- verfmachine (verven van andere vezels dan katoen) 

7 Sectorinformatie 


