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Welkom!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er gelegenheid om 
vragen te stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Voorlichting Procestechniek
Welkom leerlingen vmbo!

School voor Techniek & ICT

Even voorstellen ….
Presentatie: Tijmen Hoeve
Chat: nvt
Student: Jochem Paijens
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PROCESTECHNIEK IS OVERAL

Procestechniek
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Wat is procestechniek?

Procestechniek

• Veelzijdig
• Veel carrièremogelijkheden
• Operators zijn vakmensen
• Schone werkomgeving
• Praktisch
• Goed salaris: ca. 3.500,=
• Kans op werk: ruim voldoende
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Eerste 
indruk

Procestechniek



Vragen?!
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Wat kan/ben je?

Procestechniek

• Je zoekt graag naar de beste oplossing
• Oplettend en overzicht houden
• Technisch aangelegd
• Praktisch, nauwkeurig werken
• Veilig en hygiënisch werken



Aandacht
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• Combi theorie én praktijk
• Persoonlijke sfeer en betrokkenheid
• Samenwerken leren
• Tijdens je hele opleiding heb je een loopbaancoach
• Wij bereiden je voor op je stage en zoeken samen
• Tijdens jouw stage komt docent op bezoek
• School is goed bereikbaar
• Studenttevredenheid: 7,9
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Opbouw opleiding
• Niveau 2  2 jaar
• Niveau 3 3 jaar
• Niveau 4  4 jaar

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

School 25 uur/ 5 dagen 25 uur/ 5 dagen 25 uur/ 5 dagen 25 uur/ 5 dagen

Stage/werk 2x 2 weken 2 weken & 10 weken 2x 9 weken 1x 20 weken



Vragen?!
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Wat leer je?

VAKLEER
Procestechniek
Procesbeheersing
Voeding
Kwaliteit
Procesveiligheid
Onderhoud
Eenheidsbewerkingen
Meten en regelen

ALGEMEEN
Nederlands
Engels
Rekenen & wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Loopbaancoach
Burgerschap
Gym

KEUZEDELEN
Digitale vaardigheden
Voeding
Rekenen 3F
Verbetertechnieken
Wiskunde voor HBO
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Aan de slag: stage
‐ Aan de slag bij Zaanse bedrijven
‐ Aangesloten bij FPTC
‐ Wij helpen met zoeken!

Procestechniek
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Doorlopende leerlijn

mbo niveau 2

mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1

Mooie baan als procesoperator B

Mooie baan als procesoperator A

mbo niveau 2 mbo niveau 3

Mooie baan als procesoperator Cmbo niveau 2 mbo niveau 3 mbo niveau 4

niveau 2:
2 jaar

niveau 3:
3 jaar

niveau 4:
4 jaar



Vragen?!
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Toelating
• vmbo‐BASIS  niveau 2
• vmbo‐KADER  niveau 3
• vmbo‐GL/TL  niveau 4
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Kosten, start en locatie?

Procestechniek

• Lesgeld ministerie van OC& W: € 1.202 (20/21)
• Laptop: € 350  ‐ 700 (geen Chromebook of 

MacBook)
• Studiekosten per jaar:

• N2: ca. 160,=/jaar
• N3: ca. 175,=/jaar
• N4: ca. 190, =/jaar



Reistijd
Alkmaar

Uitgeest

Amsterdam Sloterdijk
Amsterdam Centraal

Purmerend

Regio College Zaandam
(5 minuten lopen vanaf station)

22 

17 

6 

5 

13 



Vragen?!
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Waar ga je naar school?

Procestechniek
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Bekijk ook de volgende video’s:

Procestechniek

Interviews met studenten: https://youtu.be/BCrEbC8_q8g
Een dag meelopen als operator: https://youtu.be/2RFsVHC7gIw
Operator A: https://youtu.be/TMOYRQfRlVk
Operator B: https://youtu.be/OGrXYC1I89M
Operator C: https://youtu.be/OufqrTnJmNw
Praktijklokaal FPTC: https://youtu.be/ThRttnzsUfQ
Operator energiecentrale: https://youtu.be/sA3IAdWG6pQ
Vrouwelijke procesoperator: https://youtu.be/S7FLyhhVHPI
Operator in garenfabriek: https://youtu.be/qnZDpEB6PLg
Collega Abdel vertelt over zijn job als procesoperator
Food operator in de cacao

https://youtu.be/BCrEbC8_q8g
https://youtu.be/2RFsVHC7gIw
https://youtu.be/TMOYRQfRlVk
https://youtu.be/OGrXYC1I89M
https://youtu.be/OufqrTnJmNw
https://youtu.be/ThRttnzsUfQ
https://youtu.be/sA3IAdWG6pQ
https://youtu.be/S7FLyhhVHPI
https://youtu.be/qnZDpEB6PLg
https://youtu.be/ADO_-jrgrNM
https://youtu.be/4xGi9D-HLec


Vragen?!
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Regio College en corona

Procestechniek

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 
• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en  

brancheprotocollen
• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 
• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student en 
school. 



Open Dagen

online‐moment:
Procestechniek: 3 maart 18 – 20 uur



En hoe nu verder?
• Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl
• Proefstuderen? Via onze website
• Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden, studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, 

bel 075‐6819000
• Of
• Tijmen Hoeve, 06‐29440047

Docent procestechniek



Vragen?!


	Dianummer 2
	Welkom!
	Voorlichting Procestechniek�Welkom leerlingen vmbo!
	PROCESTECHNIEK IS OVERAL
	Wat is procestechniek?
	Eerste indruk
	Vragen?!
	Wat kan/ben je?
	Aandacht
	Opbouw opleiding
	Vragen?!
	Wat leer je?
	Aan de slag: stage
	Doorlopende leerlijn
	Vragen?!
	Toelating
	Kosten, start en locatie?
	Reistijd
	Vragen?!
	Waar ga je naar school?
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Bekijk ook de volgende video’s:
	Vragen?!
	Regio College en corona
	Open Dagen�
	En hoe nu verder?
	Vragen?!

