Algemene informatie Procestechniek
De procesindustrie is een dynamische sector. Er gebeurt van alles. Je kunt het zo gek niet verzinnen of
er komt procestechniek aan te pas. Met een opleiding als operator kun je bijvoorbeeld aan de slag in
de voedingsmiddelenbranche, in ziekenhuizen, in de glasindustrie, in laboratoria waar bijvoorbeeld
cosmetica wordt getest, bij chemische bedrijven zoals Cargill of Dow. Kortom te veel om op te noemen.

Studeren op ROC Westerschelde
Als je vroeger een beroepsopleiding volgde, dan leerde je alles over je vak. Als je een goed vakman of
vakvrouw werd, was iedereen tevreden en kon je aan het werk. Tegenwoordig is dat anders. Om in de
huidige maatschappij goed te kunnen functioneren krijgt ook de kennis en kunde die je daarvoor nodig
hebt veel aandacht. Dat wil zeggen, dat je naast het opdoen van vakkennis bijvoorbeeld ook leert om te
communiceren met klanten en veilig te werken. Je moet voorbereid zijn op een toekomst in het door jou
gekozen werkveld.Het beroepsonderwijs wordt daardoor de komende jaren afwisselender, leuker en
moderner. Je moet niet alleen een vak leren, maar het bezit van competenties die niet aan een
bepaalde opleiding of beroep gebonden zijn, wordt in deze steeds veranderende wereld steeds
belangrijker en waardevoller. Tijdens de opleiding wordt dan ook veel aandacht besteed aan alle vier
elementen van een competentie: kennis, ervaring, vaardigheden en beroepshouding. Daardoor
verandert het onderwijs… Dat betekent in de praktijk dat je bijvoorbeeld met projecten zult gaan
werken: dat je leert door het oplossen van problemen die je tegenkomt in de echte beroepspraktijk.
Klassikaal les kom je minder tegen. Groepswerk wordt belangrijker. Je moet in een team kunnen
werken. Als je informatie nodig hebt, zoek je het zelf op. In een open leercentrum, mediatheek,
bibliotheek, talencentrum of gewoon thuis. Op deze manier word je een competente
beroepsbeoefenaar.

Werken en leren of…..
Er zijn twee mogelijkheden om te leren binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Bij de
beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je vijf dagen in de week naar school en loop je stages. Bij de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je 1 dag in de week naar school en werk je ongeveer 4 dagen
in een leerbedrijf. Op school leer je de theorie en wanneer je werkt, leer je de praktijk.

Beroepspraktijkvorming
Wat we vroeger “stage” noemden, heet nu “beroepspraktijkvorming” afgekort tot BPV. De BPV doe je in
een bedrijf of een instelling. Als je een dagopleiding volgt (BOL), dan doe je meestal zo’n 30% van de
tijd BPV en ben je voor ongeveer 70% op school te vinden. Als je een BBL opleiding volgt, is dat net
andersom. Je hebt dan een dienstverband bij een werkgever en je komt 1 à 2 dagen per week naar
school.

Leren op het juiste niveau
Niveau 1 heet het assistentenniveau. Hierbij voer je eenvoudige werkzaamheden en procedures uit
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onder begeleiding van iemand op de werkvloer.
Niveau 2 is het niveau van basisberoepsbeoefenaar. Hierbij kun je werkzaamheden of procedures
uitvoeren onder begeleiding van een chef of hoofd van een afdeling.
Op niveau 3 heet je vakfunctionaris. Je kunt dan volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren en je
kunt een collega aansturen.
Op niveau 4 ben je middenkaderfunctionaris. Hier ben je breed inzetbaar en kun je werkzaamheden
bepalen voor andere werknemers.De specialist is ook niveau 4. De specialist bepaalt specifieke
procedures en stuurt collega’s aan.

Voor meer informatie over de algemene procestechniek kijk op http://www.feelthechemistry.nl
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Onderhoudstechnicus Instrumentatie niveau 4
Opleidingsbeschrijving
OTI is een BBL niveau 4 traject waarbij het practicum plaatsvindt in de
nieuwe proeffabriek van ROC Westerschelde te Terneuzen.
Deelkwalificaties
• Logicaschema’s en besturingstechniek
• Onderhoudsmanagement
• Instrumentatie
• Onderhoud en inregelen instrumentatie
• Pneumatische instrumentatie
• Kwalitatieve instrumentatie
• Functionele vaardigheden

Variantbeschrijving Onderhoudstechnicus Instrumentatie
Deze opleiding duurt 2,5 jaar, twee avonden in de week, 18.30 – 21.45 uur (maandag, woensdag
Meer informatie bij : Dhr. Frank Leenhouts docent Techniek ROC Westerschelde
Tel. 0115-641738
E-mail fleenhouts@rocwesterschelde.nl
Aanmelden via digitale aanmelding: http://www.rocwesterschelde.nl/content/aanmelden/

Variant bijzonderheden
Tegen additionele kosten bieden we certificaten van Siemens e/o Festo aan.<br />

Duur van de opleiding
2 jaar STE
+ half jaar voor OTI-certificaat

Toelatingseisen
Niveau 3 OMEI, niveaus 3 Elektrotechniek of soortgelijk niveau.

Beroepsbeschrijving
De onderhoudstechnicus instrumentatie is een echte specialist op het gebied van meet- en
regeltechniek. Je werkt zelfstandig of maakt deel uit van een gespecialiseerde onderhoudsafdeling van
industriële bedrijven in de chemische, petrochemische en procesindustrie. Je hebt inzicht in de meest
voorkomende geregelde procesbeheersingsystemen.
Je kunt meet- en regelapparatuur testen, kalibreren of vervangen.

Werkveldbeschrijving
Je werkt zelfstandig of maakt deel uit van een gespecialiseerde onderhoudsafdeling van industriële
bedrijven in de chemische, petrochemische en procesindustrie.
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Persoonlijkheidskenmerken
Storing zoeken is zeer belangrijk en je werkt nauw samen met de procesoperators, dus
communicatieve eigenschappen zijn belangrijk.

Doorstroommogelijkheden

Startmomenten
week 36 - 2011

Kosten van de opleiding
€ 7.500,-- Gehele opleiding STE (excl. Lesmateriaal) Maximaal 12 personen
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