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WERKEN IN_PROCESTECHNIEK

Als operator weet je 
precies wat er tijdens 

het proces gebeurt.  
Zo kun je het tijdig 

bijstellen of eventuele 
storingen opsporen en 

verhelpen.

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 steekt graag de

handen uit de mouwen. En je wilt 

graag weten hoe iets gemaakt 

wordt en hoe dat beter en effici

enter kan. Je bent nauwkeurig en 

verantwoordelijk met je werk

bezig. In de maakindustrie gaan de 

ontwikkelingen snel, dat betekent 

dat je bereid bent om te blijven 

leren.  
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Werken in de 
maakindustrie
Als operator weet jij hoe iets wordt gemaakt. 

Of het nu chocolade, linoleum of papier is.  

Jij bedient de appa ratuur en zorgt ervoor dat 

de productie niet stilstaat. 

WERKEN IN_PROCESTECHNIEK

Als procesoperator werk je 

in de maakindustrie. Het 

is schoon werk en fysiek 

niet erg belastend. Je bent 

de onmisbare schakel in 

het productieproces, maar 

je kunt ook bezig zijn met 

het ontwerpen, testen en 

verbeteren van nieuwe of 

bestaande producten.

In de Zaanstreek zijn van 

oudsher veel bedrijven actief 

in de maakindustrie: Forbo, 

Cargill, ADM Cocoa, maar je 

kunt ook terecht bij grote 

multinationals als DSM, 

Philips en Unilever. Schoner 

produceren wordt steeds 

belangrijker, dus je kunt ook 

werk vinden in bedrijven die 

milieubeheer uitvoeren. 

BOL opleiding Food: uniek 
in Noord-Holland!
Samen met de Food & 

Proces Tech Campus (waar 

food en procesbedrijven 

uit de regio onderdeel van 

uitmaken), hebben we twee 

BOLopleidingen opgezet die 

je speciaal opleiden

om aan de slag te gaan bij 

voedingsmiddelenbedrijven.

Werk genoeg in de regio
In NoordHolland is een 

groot tekort aan operators 

in de procesen voedings

middelenindustrie.  Alle 

kans op een baan dus!

NOG GEEN 18?
Wil je een BBLopleiding 

doen en ben je jonger dan 18 

jaar? Houd er dan rekening 

mee dat minderjarigen nog 

niet in  ploegendienst mogen 

werken.
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Procesoperator A (food)

	 	 BOL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» Als procesoperator A (food):
ben je, naast de gewone werkzaamheden als 

procesoperator A, gespecialiseerd in voedsel

veiligheid en hygiëne. Jij zorgt ervoor dat daar 

niets mee misgaat.

» Waar werk je?
Je kunt gaan werken in de voedingsmid

delenindustrie of bij een ander bedrijf in de 

procesindustrie.

» Over de opleiding
Je bent vijf dagen per week met de op leiding 

bezig op de Food & Proces Tech Campus 

(FPTC), zie ook pagina 36/37. Je krijgt regel

matig 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 (BOL/BBL);

 Mechanisch operator B niveau 3 (BBL).

» Toelating
 vmbodiploma bl, bij voorkeur met wiskunde 

of  natuur en scheikunde 1; 

 entreediploma niveau 1 of een gelijkwaardig 

diploma.

Procesoperator A

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar
  versneld mogelijk afh. van je vooropleiding 

   Zaandam

» Als procesoperator A:
weet je hoe het product gemaakt wordt: van 

grondstof tot eindproduct. Jij zorgt ervoor, 

samen met je collega’s en leidinggevende, 

dat het proces goed verloopt. Dat doe je door 

metingen uit te voeren en monsters te nemen. 

Je bespreekt wat er gebeuren moet bij een 

fout. Je bent nauwkeurig en veiligheid staat 

voorop. Vaak werk je in ploegendiensten. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de 

 procesindustrie, zoals bij papierproducenten  

en voedings middelen bedrijven, of in de 

metaalproductenindustrie, de farmaceu

tische industrie, chemische industrie of 

tapijtindustrie. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Procesoperator B niveau 3;

 Mechanisch operator B niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl, bij voorkeur met wiskunde 

of  natuur en scheikunde 1; 

 entreediploma niveau 1 of een gelijkwaardig 

diploma.
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Mechanisch operator A 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar
  versneld mogelijk afh. van je vooropleiding

   Zaandam 

» Als mechanisch operator A:
ben je gespecialiseerd in de werking en het 

onderhoud van machines in de fabriek. Je lost 

storingen op en je past machines aan als dat 

nodig is. Je bent daarom goed in staat om 

instructies en voorschriften nauwkeurig te 

volgen. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bijvoorbeeld papierpro

ducenten en voedingsmiddelenbedrijven, of in 

de  farmaceutische, chemische, metaalproduc

ten of tapijtindustrie.

» Mogelijke vervolgopleiding
 Mechanisch operator B niveau 3;

 Procesoperator B niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl, bij voorkeur met wiskunde 

of natuur en scheikunde 1; 

 entreediploma niveau 1 of een gelijkwaardig 

  diploma.
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Procesoperator B (food)

	 	 BOL, niveau 3

  3 jaar, na BOL niveau 2, 1 jaar

   Zaandam 

» Als procesoperator B (food):
doe je hetzelfde werk als de procesoperatorB, 

maar weet je ook alles van voedselveiligheid. Je 

kent de protocollen die hiervoor gelden en bent 

je bewust van jouw verantwoordelijkheid. 

» Waar werk je?
Je kunt gaan werken in de voedingsmid

delenindustrie of bij een ander bedrijf in de 

procesindustrie.

» Over de opleiding
Je bent vijf dagen per week met de oplei

ding bezig op de Food & Proces Tech Campus 

(FPTC), zie ook pagina 36/37. Je krijgt regel

matig themagastlessen van werknemers en 

gaat op excursie bij deelnemende bedrijven. 

Per twintig weken loop je twee weken stage 

bij verschillende food en procesbedrijven.

» Mogelijke vervolgopleiding
Operator C niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl, bij voorkeur met 

  wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma (Proces)operator A niveau 2.

Procesoperator B

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar 
  versneld mogelijk afh. van je vooropleiding

   Zaandam

» Als procesoperator B:
heb je, net als de operatorA, kennis van het 

productieproces. De processen die jij bege

leidt zijn complexer. Je houdt zicht op de 

productie door metingen, aan de apparatuur 

of vanuit een controlekamer. Jij weet wat er 

moet gebeuren als er een afwijking is en je 

zorgt ervoor dat de productie niet stil komt te 

liggen. 

Omdat je breed bent opgeleid en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel hebt kun je 

 collega’s opleiden en begeleiden. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de 

 procesindustrie, zoals bij papierproducen

ten en voedings middelen bedrijven, of in 

de metaalproductenindustrie, de farma

ceutische industrie, chemische industrie of 

tapijtindustrie. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Operator C niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl, bij voorkeur met 

wiskunde of natuur en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma (Proces)operator A of 

Mechanisch operator A niveau 2.
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Mechanisch operator B 

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar
  versneld mogelijk afh. van je vooropleiding

   Zaandam 

» Als mechanisch operator B:
doe je hetzelfde werk als mechanisch 

 operatorA, maar ben je ook verantwoor

delijk voor het voorkomen van storingen in 

de  productie. Ook ben je in staat om meer 

 complexe storingen op te lossen. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bijvoorbeeld papier

producenten en voedingsmiddelenbedrijven, 

of in de  farmaceutische, chemische, metaal

producten of tapijtindustrie.

» Mogelijke vervolgopleiding
Operator C niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl, bij voorkeur met 

wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma Mechanisch operator A of 

  (Proces)operator A niveau 2.
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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OVER DE BBL-OPLEIDING
» Toelating

 vmbodiploma kl, gl of tl, bij voorkeur met 

wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma (Proces)operator B niveau 3 

of een gelijkwaardig diploma;

 je bent 18 jaar of ouder.

BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je 

voor een opleiding tot middenkaderfunctio

naris in de techniek. Zie ook pagina 4 en 5. Er 

zijn drie vakrichtingen binnen middenkader 

techniek: procestechniek, elektrotechniek en 

werktuigbouwkunde. Je werkt in groepjes aan 

prestatieopdrachten uit alle drie de richtingen. 

De theorie en praktijk lessen haken daarop 

in. Na periode 1 in het eerste jaar kies je 

 definitief voor een richting. Voorbeelden van 

 prestatieopdrachten in de richting procestech

niek zijn het ontwikkelen van een energiedrank 

en het maken van aspirines.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur  en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Operator C

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  3 jaar
  BBL versneld mogelijk afh. van je voorlopleiding

   Zaandam

» Als operator C:
ken je het hele fabricageproces, van grondstof 

tot eindproduct, ook de complexe processen. 

Je kunt overweg met controle en bedienings

apparatuur, je voert kwaliteitsmetingen uit 

en, waar nodig, onderhoudswerkzaamheden. 

Als operatorC geef je leiding aan productie

processen. Je bent verantwoordelijk, zelfstan

dig en doortastend.

Je denkt vérder: hoe kan de productie beter? 

Efficiënter en schoner? Je werkt mee aan ver

beterplannen en aan de invoering daarvan. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de  procesindustrie, 

waar grondstoffen bewerkt worden tot 

eind producten of halffabrikaten, zoals 

bij  voedingsmiddelenbedrijven, papier

producenten of in de metaalproducten

industrie. Ook kun je onderzoek doen naar 

nieuwe producten en productverbeteringen.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals Chemische tech

niek, Procestechniek, Chemie, 

Levensmiddelentechnologie of Technische 

bedrijfskunde
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Ben je in 
januari van het eerste 
jaar nog ingeschreven 

bij de opleiding, dan krijg 
je het boekengeld en de 
kosten voor opleidings-
gebonden leermiddelene 

retour van stichting 
FPTC.
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Meteen een baan? 
Na je mbostudie meteen een 

nieuwe baan binnen je eigen regio. 

Een baan met een goed salaris en 

veel doorgroeimogelijkheden. Waar 

je zelfs kunt kiezen bij welke werk

gever je aan de slag wilt gaan: bij 

een klein bedrijf of toch liever bij een 

grote multinational. Dit kan jouw 

toekomst zijn wanneer je je bij het 

Regio College laat opleiden tot pro

cesoperator A of B (food) op de Food 

& Proces Tech Campus. Van oudsher 

staat de Zaanstreek bekend om de 

voedingsindustrie. Er is veel vraag 

naar goed opgeleide vakmensen. 
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Heb jij interesse in de 
voedingsindustrie?Kom 
dan studeren aan de 
Food & Proces Tech 
Campus in Zaandam!



Procestechniek
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FPTC
Stichting Food & Proces Tech Campus

Food & Proces Tech Campus: 
een unieke samenwerking in 
de Zaanstreek
Zo snel mogelijk van het vmbo 

naar een baan bij het bedrijf 

waar jij wilt werken. Door  

de samenwerking tussen  

17 bedrijven, vmbo, mbo en 

de gemeente Zaanstad is 

de praktijk ruimte tot stand 

gekomen. Door de bundeling 

van kennis en innovatie past 

wat jij leert precies bij wat je 

straks in je baan nodig hebt.
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