Europass Certificaatsupplement1
BELGIE / VLAANDEREN

1. Titel van het certificaat (NL)

Ervaringsbewijs: platwever armuur en jacquard (m/v)
In de oorspronkelijke taal

2. Vertaalde titel van het certificaat
Certificate of professional competence: weaver: plain weave and jacquard weave (m/f) (EN)
Titre de compétence professionnelle: tisserand d’armure et de jacquard (h/f) (FR)
Deze vertaling heeft geen wettelijke status.

3. Beschrijving van verworven competenties
De standaard werd ontwikkeld en goedgekeurd door de sectorale sociale partners.
Een houder van het ervaringsbewijs kan:

inslagbobijnen monteren:







controleert of het garennummer, het kleurnummer en de grondstofsoort van de nieuwe bobijnen overeenstemmen met het te weven artikel;
monteert de bobijnen in de positie zodat de draden soepel kunnen afwinden;
knoopt de inslagbobijnen aan met een weversknoop volgens de gevraagde lengte van de eindjes en zodat de knoop niet los komt;
brengt iedere inslagdraad in de geleider zodat de draden soepel kunnen afwinden;
brengt iedere inslagdraad in de geleider zodat de draadspanning bekomen wordt die geen weeffouten tot gevolg heeft;
verwijdert slechte bobijnen om veelvuldige draadbreuk te vermijden.

inslagbreuken herstellen:







vindt de gebroken inslag door de verschillende plaatsen na te kijken waar de inslag kan gebroken zijn;
haalt het garen, indien nodig, opnieuw door de voorafwinder;
verwijdert de resten van de gebroken inslag;
controleert bij het heropstarten van de weefmachine of de inslagdraden over de ganse breedte van het weefsel ingebracht worden;
controleert bij het heropstarten van de weefmachine of de inslagspanning geen weeffouten veroorzaakt;
controleert bij het heropstarten van de weefmachine of de weefseldichtheid verloopt zoals voorheen.

kettingbreuken herstellen:
vindt de gebroken kettingdraad door met de hand over de lamellen te gaan of via de signalisatie van de machine;
legt de draden recht vanaf de weefboom tot voorbij het riet;
knoopt een verlengdraad van de overeenstemmende garenkwaliteit aan door middel van een weversknoop (of dubbele weversknoop) zodat de knoop niet los
komt;
 knoopt door middel van een aanspanknoop aan zodat de kettingdraden terug gespannen zijn;
 haalt (eventueel meerdere draden) door de hevels volgens het doorhaalpatroon;
 haalt (eventueel meerdere draden) door de hevels langs de juiste kant van het heveloog;
 haalt het juiste aantal kettingdraden per riettand door het riet volgens het doorhaalpatroon van het riet;
 controleert daarna de binding op het weefsel om te zien of de doorhaal juist is;
 controleert bij het opstarten van de weefmachine of de zelfkant gebonden ligt zoals gevraagd voor het te weven artikel.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 inzicht doorhaalpatronen;
 weten dat fout doorhalen gevolgen heeft voor de binding van het weefsel.




Toelichting
Dit document dient om aanvullende informatie over het specifieke certificaat te verschaffen en bezit op zichzelf geen enkele wettelijke status.
Het is gebaseerd op de resolutie 93/C 49/01 van de Raad van 3 december 1992 over de doorzichtigheid van kwalificaties, op de resolutie
96/C 224/04 van de Raad van 15 juli 1996 over de doorzichtigheid van beroepsopleidingscertificaten en op de aanbeveling 2001/613/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding,
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders.
Meer informatie op: http://europass.cedefop.europa.eu
© Europese Gemeenschappen 2002
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het weefproces controleren:
 legt bij weeffouten of storingen de machine stil;
 waakt erover dat de nieuwe bobijnen tijdig aangeknoopt worden aan het aflopende bobijn zodat de weefmachine niet stilvalt bij gebrek aan inslagdraad;
 heeft oog voor verwarde garenlagen;
 merkt fouten in het weefsel op, visueel of door, bij twijfel, met de hand over het weefsel te wrijven;
 verwijdert losliggende draadjes en stof;
 merkt opkomende of vreemde draden op;
 stelt vast wanneer de draadspanning van de ketting/inslag moet aangepast worden;
 merkt mechanische storingen op;
 controleert de machines op verontreinigingen en vervuilingen.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 weeffouten;
 een mogelijke oplossing voor ontbrekende en opkomende draden.

deskundig ingrijpen in het weefproces:





reageert gepast op de signalen van de machine;
legt bij meerdere storingen of fouten tegelijkertijd prioriteiten, rekening houdend met de nodige uitvoeringstijd van de reparaties;
gaat bij herhaalde malen dezelfde draadbreuk na wat de oorzaak is;
verwittigt de verantwoordelijke bij het detecteren van grote kwaliteitsfouten of ongeregeldheden in de kwaliteit (grondstof, kleur…) of bij storingen van de machine
die hij zelf niet kan oplossen.

veilig werken:
 handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek;
 brengt bij een werkende weefmachine de handen nooit tegen bewegende onderdelen van de machine;
 gebruikt gereedschap alleen voor het werk waarvoor het gemaakt is;
 bergt scherpe gereedschappen zoals een schaar of een haak veilig op in de daartoe voorziene houders of in het daartoe voorziene opbergvak in de kledij;
 draagt aangepaste werkkledij, gehoorsbescherming, veiligheidsschoenen en haarbescherming in overeenstemming met de geldende afspraken;
 legt een algemene zin voor orde en netheid aan de dag om gevaarlijke situaties (vallen, struikelen en uitglijden) te vermijden;
 meldt elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk gevaar met zich meebrengt aan de verantwoordelijke.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 veiligheidssignalisatie;
 de gevaren van de te bedienen machines/ van de werkplek.

4. Reeks sectoren en beroepen relevant voor de houder van het certificaat
De houder van het ervaringsbewijs kan werken als wever in de textielsector .

5. Officiële grondslag van het certificaat
Naam en rechtspositie van de erkende instelling die het
certificaat toekent
Testcentrum erkend door de Vlaamse overheid
Niveau van het certificaat (nationaal of internationaal)
Vlaams niveau
EVC (Erkenning van Verworven Competenties)

Naam en rechtspositie van de regionale instantie die
de accreditatie/erkenning van het certificaat verzorgt
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
Beoordelingsscore / minimumvereisten
Alle competenties zoals beschreven in punt 3 moeten
worden bewezen.

Internationale reglementen

Juridische grondslag

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende
het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (= ervaringsbewijs)

Ministerieel besluit van 15 februari 2006 tot bepaling van de standaard voor de titel van platwever: armuur en jacquard
(= ervaringsbewijs)
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6. Erkend traject waardoor het certificaat verkregen is

Beschrijving gevolgde trajecten

Percentage van het totale programma
(%)
100

Assessment van verworven competenties
(EVC)
Totale duur van het assessment dat tot het certificaat heeft geleid

Duur
(uren/weken/maanden/jaren)
Max. 4 uur
Max. 4 uur

Aanvullende informatie
Het assessment werd ontwikkeld volgens de standaard platwever: armuur en jacquard, zoals opgesteld en goedgekeurd door
werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers uit de textielsector. Het assessment bestaat uit een
optionele beoordeling van een portfolio en de eigenlijke afname van een assessment door 2 beoordelaars volgens de
standaard platwever: armuur en jacquard.
Meer informatie beschikbaar op:

www.ervaringsbewijs.be
Vlaams overzicht van Europass-Certificaatsupplementen
Hier kun je de Vlaamse Europass-Certificaatsupplement downloaden in verschillende talen en vind je een beschrijving van het
nationale en regionale systeem voor kwalificaties:

www.europass-vlaanderen.be/cs
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