
_procestechniek

» Procesoperator A_p4
» Procesoperator B_p4
» Procesoperator A food_p7
» Procesoperator B food_p7
» Procesoperator C_p8

regiocollegeopleidingen

Maak jij het nieuwe 
iPhonefrontje
 
Procesbedrijven 
zoeken jou! 
 

OPen huis 
20 januari, 16 maart en 

8 juni 2016 vanaf 18 uur

zie www.regioCollege.nl

Zaandam 
Purmerend
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werken in de 
procestechniek

ProCesteChniek    3

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

iets voor jou?
Je vindt het leuk om in een klein 

team samen te werken en proble-

men op te lossen. Je houdt van 

sleutelen en je zit graag achter een 

beeldscherm. Je kunt zelfstandig je 

taken uitvoeren en bent nauwkeurig 

en verantwoordelijk met je werk 

bezig. kleine fouten kunnen immers 

grote gevolgen hebben in de pro-

cesindustrie. Je kunt snel en flexibel 

handelen want de technische 

ontwikkelingen in deze sector gaan 

snel. het betekent ook dat je bereid 

moet zijn te blijven leren. werk je 

al in de procesindustrie en wil je je 

verder ontwikkelen in dit vak? of 

wil je in de toekomst leiding geven 

aan minder ervaren collega’s? ook 

dan zijn er volop mogelijkheden in 

de procesindustrie.

De grondstoffen en producten die proces- en 

 voedingsmiddelenbedrijven maken, zijn niet meer 

weg te denken uit ons dagelijks leven. 

werken in_procestechniek

 ”Ik weet precies wat 
er tijdens het proces 

gebeurt. Zo kan ik  
het tijdig bijstellen  

of eventuele storingen 
opsporen en  
verhelpen.”

”Ik wil het liefst bij Forbo 
blijven, maar met deze 
opleiding vind ik ook 

ergens anders wel een 
leuke baan.”

Denk aan voedingsmiddelen 

zoals chocolade, mayonaise en 

vruchtensappen, maar ook kle-

ding, linoleum, papier, cement 

en medicijnen, of het frontje van 

je iPhone. hier in de regio zijn 

van oudsher veel bedrijven actief 

in de chemie- en voedingsmid-

delensector, zoals Forbo, Cargill, 

ADM Cocoa, maar je kunt ook 

terecht bij grote multinationals 

zoals DsM, Philips en Unilever. 

schoner produceren wordt 

steeds belangrijker, dus je kunt 

ook in bedrijven werk vinden die 

milieubeheer uitvoeren. Als pro-

cesoperator ben je de onmisbare 

schakel in het productieproces, 

maar je kunt ook bezig zijn met 

het ontwerpen, testen en verbe-

teren van nieuwe of bestaande 

producten.

Operators gezocht!
in noord-holland is een groot 

tekort aan operators in de 

 proces- en voedingsmiddelen-

industrie. Alle kans op een baan 

dus! samen met de Food & 

Proces tech Campus (waar food- 

en procesbedrijven uit de regio 

onderdeel van uitmaken), heb-

ben we twee Bol-opleidingen 

opgezet die je speciaal oplei-

den om aan de slag te gaan bij 

voedingsmiddelenbedrijven. 



”Xxxxxxxxxxxxxx”
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Procesoperator a

	 	 BBL, niveau 2

  1½ jaar 

   Zaandam

» als operator:
- controleer en bewaak je het (geautomatiseerde) 

productieproces binnen een bedrijf met behulp van 

moderne meet- en regelapparatuur;

- weet je precies wanneer en hoe je die processen moet 

bijsturen;

- overleg je met je meerdere en betrokkenen over te 

nemen maatregelen;

- leer je alles over de processen waarmee grondstoffen 

worden bewerkt tot een bepaald eindproduct;

- kun je nauwkeurig werken en let je op veiligheid en 

hygiëne;

- verricht je onderhoud aan apparatuur;

- werk je vaak in ploegendienst.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de proces- en maak-

industrie, zoals bij papierproducenten en voedings-

middelenbedrijven, of in de metaalproductenindustrie, 

de farmaceutische industrie, chemische industrie of 

tapijtindustrie. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de procestechniek. Je gaat één dag per week 

naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Procesoperator B niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1; 

- entreediploma niveau 1 of een gelijkwaardig diploma.

» Kosten (zie ook p10)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160;

- lesmateriaal Vapro ± € 1.500;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Procesoperator B

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» als procesoperator B:
- controleer, bewaak en beheers je ingewikkelde 

geautomatiseerde productieprocessen in een fabriek; 

- maak je gebruik van uiteenlopende controle- en 

bedieningsapparatuur, aan de machines zelf maar 

mogelijk ook in een centrale controlekamer;

- weet je precies wat er tijdens het proces gebeurt 

zodat je het tijdig kunt bijstellen of eventuele  

storingen op kunt sporen en verhelpen;

- ben je bezig het productieproces verder te verbeteren;

- begeleid en instrueer je (assistent) collega’s en 

bewaak je de planning; 

- kun je goed zelfstandig werken en heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de proces- en maak-

industrie, zoals bij papierproducenten en voedings-

middelenbedrijven, of in de metaalproductenindustrie, 

de farmaceutische industrie, chemische industrie of 

tapijtindustrie. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de procestechniek. Je gaat één dag per week 

naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
operator C niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1; 

- diploma (Proces)operator A niveau 2.

» Kosten (zie ook p10) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160;

- lesmateriaal Vapro € 2.600;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_procestechniek
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

heb je geen vmbo-diploma, maar 

wil je toch de procestechniek 

in? Volg dan eerst de 1-jarige 

entreeopleiding Assistent proces-

techniek bij het regio College.

    geen vmbo-
      diploma?

”In onze fabriek hebben 
we te maken met ingewik-
kelde, geautomatiseerde 

productie processen.  
Als operator B contro-
leer en bewaak ik deze 

processen . Een zeer ver-
antwoordelijke taak.”



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

Xxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxx?

Procesoperator a (food)

	 	 BOL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» als procesoperator a (food):
- controleer, bewaak en bestuur je (een onderdeel van) 

het productieproces binnen een bedrijf met behulp 

van moderne apparatuur;

- leer je alles over de processen waarmee grondstoffen 

worden bewerkt tot een bepaald eindproduct;

- weet je precies hoe je die processen moet bijsturen 

met behulp van besturingssystemen;

- verricht je onderhoud aan apparatuur;

- zorg je dat het product steeds van dezelfde kwaliteit is;

- heb je aandacht voor hygiëne, hygiënisch werken en 

voedselveiligheid;

- let je op je eigen veiligheid en die van je collega’s;

- kun je goed zelfstandig werken en heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel;

- werk je vaak in ploegendienst.

» Waar werk je?
Je kunt gaan werken in de voedingsmiddelenindustrie.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je bent vijf dagen per week met de opleiding bezig op 

de tech Campus. Je krijgt regelmatig themagastlessen 

van werknemers en gaat op excursie bij deelnemende 

bedrijven. Per twintig weken loop je twee weken stage 

bij verschillende food- en procesbedrijven.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Procesoperator B niveau 3;

- Allround voedingsoperator niveau 3.

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

  scheikunde 1; 

- diploma basisoperator niveau 1 of een gelijkwaardig 

diploma.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 250;

- vrijwillige bijdrage € 25.

ProCesteChniek   7

opleidingen_procestechniek

Procesoperator B (food)

	 	 BOL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam 

» als procesoperator B (food):
- doe je hetzelfde werk als de procesoperator A;

- ben je steeds waakzaam en weet je het juiste 

moment te bepalen voor actie;

- ben je je ervan bewust dat alles wat je doet mogelijk 

grote gevolgen kan hebben voor product en proces;

- kun je bij eventuele dreigende storingen of 

afwijkingen een goede beslissing nemen over wat je 

moet doen om dat te voorkomen of te verhelpen;

- kun je op verschillende werkplekken worden ingezet.

» Waar werk je?
Je kunt gaan werken in de voedingsmiddelenindustrie.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je bent vijf dagen per week met de opleiding bezig op 

de tech Campus. Je krijgt regelmatig themagastlessen 

van werknemers en gaat op excursie bij deelnemende 

bedrijven. Per twintig weken loop je twee weken stage 

bij verschillende food- en procesbedrijven.

» mogelijke vervolgopleidingen
- operator C niveau 4;

- Voedingstechnoloog niveau 4.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

  en scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- diploma (Proces)operator A niveau 2.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 300;

- vrijwillige bijdrage € 25.

FPtC
Deze opleidingen zijn mede moge-

lijk gemaakt door de stichting FPtC 

(Food & Proces tech Campus), waar 

food- en procesbedrijven uit de 

regio onderdeel van uitmaken. 

Ben je in 
januari van het 1e jaar 

nog ingeschreven bij de 
opleiding, dan krijg je 
het les- en boekengeld 

retour van de 
stichting FPTC.



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

OVer de BBL-OPLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend  

leerbedrijf in de procestechniek. Je gaat één vaste dag 

per week naar school.

» Toelating
Mbo-diploma (Proces)operator B niveau 3 of een aantal 

jaren werkervaring als operator B

» Kosten (zie ook p10)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160;

- lesmateriaal Vapro € 2.000;

- vrijwillige bijdrage € 25.

OVer de BOL-OPLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. in het 3e 

jaar ga je twintig weken op stage.

» Opzet van de BOL-opleiding
kies je voor de Bol-opleiding, dan kies je voor een 

opleiding tot middenkaderfunctionaris in de tech-

niek. er zijn drie vakrichtingen binnen middenkader 

techniek: procestechniek, elektrotechniek en werk-

tuigbouwkunde. Je werkt in groepjes aan prestatie-

opdrachten uit alle drie de richtingen. De theorie- en 

praktijklessen haken daar op in. na periode 2 in het 1e 

jaar kies je definitief voor een richting. Voorbeelden 

van prestatieopdrachten in de richting procestechniek 

zijn het ontwikkelen van een energiedrank en het 

maken van aspirines.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

  en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of 

  natuurkunde.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage € 25.
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Operator C

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam

» als operator C:
- controleer, bewaak en beheers je allerlei 

geautomatiseerde productieprocessen in een fabriek; 

- maak je gebruik van zeer uiteenlopende, 

gecompliceerde controle- en bedieningsapparatuur, 

zowel aan de  machines maar soms ook in een  

centrale controlekamer;  

- voer je kwaliteitscontroles uit en verricht je 

onderhoud;

- werk je mee aan de verbetering en innovatie van 

processen of producten;

- maak je een plan van aanpak voor de werkvloer en 

geef je leiding aan een team;

- kun je goed zelfstandig werken en heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de proces- en maakindustrie 

die grondstoffen bewerken tot bepaalde eindproduc-

ten, zoals bij voedingsmiddelenbedrijven en papier-

producenten of in de metaalproductenindustrie. ook 

kun je onderzoek doen naar nieuwe producten en 

productverbeteringen.

» mogelijke vervolgopleidingen
hbo, zoals chemische techniek, procestechniek, 

chemie, levensmiddelentechnologie of technische 

bedrijfskunde

opleidingen_procestechniek

De opleiding begint met een 

breed basisjaar travel, leisure & 

hospitality. Door middel van diverse 

projecten maak je kennis met de 

verschillende richtingen.

basisjaar

”Ik ben verantwoorde-
lijk voor het bewaken en 
coördineren van allerlei 

productieprocessen.  
Ik werk zowel zelfstandig 
als samen met mijn team 
aan procesverbetering  

en vernieuwing.” 
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Vooral naar school (Bol) of 
vooral werken (BBl)?
in de beroepsopleidende leerweg (Bol) volg je dagonder-

wijs. Je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen. 

het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leer-

jaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBl) kun je alleen 

doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Je 

gaat meestal één dag in de week naar school.

leren in de praktijk
een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij 

een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk-

vorming (bpv) genoemd. een overzicht van erkende leer-

bedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

keuzedelen
elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. hiermee kun 

je je vakmanschap verbreden of verdiepen. het precieze 

aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna. 

Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een 

diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt 

vinden. De begeleiders van het regio College ondersteu-

nen je daarbij. ze helpen je ook als er omstandigheden 

zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb 

je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een men-

tor. Voor speciale begeleiding is er het servicecentrum. 

servicecentrum
hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én 

advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan. 

kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!

» informatiebalie servicecentrum
Cypressehout 99, zaandam

T (075) 681 90 01 e servicecentrum@regiocollege.nl

kijk voor de openingstijden op onze website.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo

Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen 

sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma 

het recht om in te stromen in een passende mbo- 

opleiding. zie ook het schema op de pagina hiernaast.

» aanmelden
wil je in augustus met een opleiding beginnen? Meld 

je dan voor 1 april aan. hoe eerder je je aanmeldt, hoe 

groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, 

want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze 

website. na aanmelding word je uitgenodigd voor een 

digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek. 

Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding 

kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding 

kunt doen die je hebt gekozen. 

kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)

Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een 

Bol-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk 

verplicht. het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. Voor het 

schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Cursusgeld (BBL-opleiding)
Volg je een BBl-opleiding, dan betaal je cursusgeld.  

ook dit is wettelijk verplicht. het cursusgeld 2015-2016 is 

€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. Voor 

het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die 

je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.

» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten 

die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

_studeren bij het regio College

Leerweg vmbo  instroomrecht voor mbo-opleiding
> geen vmbo-diploma niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2 

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl), 

 gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)  niveau 3 of 4

Ons onderwijs kent twee 
belangrijke uitgangspunten: 

1. Je leert zelf verantwoordelijk te 

worden voor wat je gaat leren en 

hoe je dat gaat leren. Je werkt zo 

zelfstandig mogelijk, net als later 

in je beroep. natuurlijk helpen wij 

je daarbij. 

2. Al onze opleidingen zijn erop 

gericht dat je leert functioneren in 

een beroep. Dat leer je het beste 

in de praktijk. Daarom zijn stages 

en leerwerkplekken een belangrijk 

onderdeel van je opleiding.

LeT OP: in 2016 worDen Alle MBo-oPleiDingen AAn-

gePAst AAn nieUwe kwAliFiCAtieDossiers, VAstgestelD 

Door oVerheiD en BeDriJFsleVen. hierDoor kAn De 

inForMAtie in Deze BroChUre nog wiJzigen. kiJk oP 

onze weBsite Voor De Meest ACtUele inForMAtie.



w
iJ

zi
g

in
g

en
 V

o
o

r
B

eh
o

U
D

en
 /

 t
ek

st
: A

FD
el

in
g

 P
r

 &
 C

o
M

M
U

n
iC

At
ie

 r
eg

io
 C

o
ll

eg
e 

/ 
V

o
r

M
g

eV
in

g
: s

tU
D

io
 l

ie
k

e 
w

ee
n

in
k

 /
 l

et
te

r
o

n
tw

er
P 

Jo
ss

C
h

r
iF

t:
 Jo

s 
el

se
n

D
o

o
r

n
 /

 F
o

to
g

r
A

Fi
e:

 M
ik

e 
B

in
k

, 

Fl
o

r
is

 D
e 

Jo
n

g
, M

A
r

k
 k

A
M

o
en

, C
in

A
r

 k
U

tl
U

, P
A

U
l 

M
o

es
te

r
, D

iC
k

 r
ie

sM
ei

Je
r

, M
AY

k
e 

sw
eM

le
, i

st
o

C
k

Ph
o

to
 /

 D
r

U
k

: e
C

o
D

r
U

k
k

er
s,

 n
ie

U
w

ko
o

P 
/ 

©
 r

eg
io

 C
o

ll
eg

e,
 A

FD
el

in
g

 P
r

 &
 C

o
M

M
U

n
iC

At
ie

 , 

o
k

to
B

er
 2

0
15

 /
 D

ez
e 

B
r

o
C

h
U

r
e 

is
 V

A
n

 in
k

t 
to

t 
PA

Pi
er

 e
n

 P
r

o
C

es
 V

o
ll

eD
ig

 k
li

M
A

At
n

eU
tr

A
A

l 
g

eP
r

o
D

U
C

ee
r

D
 o

P 
PA

Pi
er

 M
et

 e
en

 F
sC

©
 M

ix
 C

r
eD

it
 C

er
ti

Fi
C

A
At

.

www.regiocollege.nl

Locaties Procestechniek
Cypressehout 99, 1507 ek zaandam

Jonkerplantsoen 2c, 1508 ee zaandam

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_procestechniek

kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen. 

www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist 

www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen


