Jij maakt het helemaal
in de Proces- en
Levensmiddelenindustrie...

DE WEEK VAN DE
PROCESTECHNIEK EN
LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

In 2017 wordt van 6 t/m 17 februari in Oost-Nederland op initiatief van het Praktijkcentrum
Procestechnologie en de coöperatie Werk en Vakmanschap de “Week van de
Levensmiddelenindustrie” gecombineerd met de “Week van de Procestechniek”.
Groeiende en bloeiende sector
De proces- en levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland is een groeiende en bloeiende sector en
heel belangrijk voor de economie in Twente, de Achterhoek, de regio Deventer en de regio Zwolle.
Een opleiding in die richting biedt dus interessante carrièremogelijkheden.
Werkgelegenheid
De bedrijven in deze sector staan te springen om nieuwe medewerkers op mbo-niveau. Naar
schatting zijn er de komende vier jaar (2016-2020) zo’n 600 nieuwe proces- en voedingsoperators
op mbo- en hbo-niveau nodig.
Volop werkgelegenheid dus: boeiend, afwisselend en goedbetaald werk voor technische en slimme
jongeren.
Praktijkcentrum Procestechniek
Om voldoende nieuwe, jonge mensen op te leiden in de nieuwste proces- en
voedingsmiddelentechnologie hebben de scholen voor beroepsonderwijs in Oost-Nederland (ROC
van Twente, AOC Oost en Saxion hogescholen) samen met een groot aantal bedrijven het
PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost opgericht.
Wil je weten welke bedrijven hier aan meewerken, kijk dan op www.pcptoost.nl/partners

Dit boekje is tot stand gekomen onder leiding van Stichting C3.
Met dank aan Marcel Honijk (Regionale Adviescommissie Procestechniek Noord-Holland), Jan Slokkers (Procestechniek
Zeeland-West Brabant, PZW) en Mariska Hoorweg (docente vmbo Scholengemeenschap Dalton Voorburg).
Ter inspiratie op dit leerlingenboekje is gebruik gemaakt van “Procestechniek boekje voor vmbo” (MIT Limburg) en
“Infoboekje over de procestechniek voor leerlingen vmbo en havo” (PZW)
In deze lesbrief is er naar gestreefd rechtenvrije illustraties te gebruiken. Indien iemand meent de rechten over één van de
illustraties te hebben, neem dan contact op met Stichting C3.
De Week van de Procestechniek is een initiatief van MIT/Procestechniek Limburg. Dit Limburgse concept is vanaf 2002
overgenomen door 10 regio's en wordt nu landelijk uitgevoerd. Stichting C3 verzorgt samen met het netwerk Promotie
Procestechniek Nederland (PPN) de landelijke coördinatie en streeft ernaar zoveel mogelijk regio's bij de Week van de
Procestechniek te betrekken.
Dit leerlingenboekje is onderdeel van het vmboproject ‘Piek in de lab- en procestechniek’. Dit project maakt deel uit van de
Human Capital Chemie van de Regiegroep.
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Introductie

Met je school doe je mee aan de Week van de Procestechniek en de Levensmiddelenindustrie. Tijdens deze
week ga je kennismaken met één of meer bedrijven en/of opleidingen in de proces- en
levensmiddelentechnologie bij jou in de buurt. Door dit boekje te lezen en de opdrachten te maken, leer je
wat proces- en levensmiddelentechnologie is en word je goed voorbereid op de Week van de
Procestechniek en de Levensmiddelenindustrie.

Wat is proces- en
levensmiddelentechnologie?
In de procestechniek en levensmiddelenindustrie
wordt (bijna) alles gemaakt wat je drinkt, eet,
gebruikt, draagt!

Alles om je heen = procestechniek!
Wat heb je vandaag aangeraakt, gebruikt of gegeten?
Een grote kans dat deze dingen allemaal in de
procestechniek of levensmiddelenindustrie gemaakt
zijn. Je haargel, je mp3-speler, je leerboeken, het
brood dat je smeerde vanochtend en zelfs de boter op
je brood zijn allemaal gemaakt via procestechniek. In
het leven van nu kunnen we niet zonder
procestechniek.

Stap voor stap tot een product
Procestechniek is het omzetten van grondstoffen naar
een eindproduct. In de fabriek wordt stap voor stap van
één of meerdere grondstoffen een product gemaakt.
Deze stappen noemen we een proces, vandaar de
naam procestechniek. De medewerkers in
procestechniek controleren de stappen bij het maken
van producten.
Stappen in een proces kunnen zijn:
1.
2.
3.
4.

aanvoeren van grondstoffen,
bewerken van de stoffen,
opslag van het product,
transport van het product.

Op pagina 6 vind je een voorbeeld van een
proces.
In dit proces wordt van aardolie een deel van
een iPad gemaakt.
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Werken in de Proces- en Voedingsmiddelenindustrie, wat is het wel,
wat is het niet
Jongeren hebben beelden bij beroepen. Bij de beroepen die ze kennen of waarbij ze zich iets kunnen
voorstellen, klopt dat vaak beter dan bij beroepen waar ze nog weinig over hebben gehoord en waar
ze geen kijkje in de keuken hebben genomen. Bijvoorbeeld bij de bakker op de hoek heb je wel een
beeld, maar bij het werk bij Bolletje veel minder of een onjuist beeld.
In de Proces- en Voedingsmiddelenindustrie is het een probleem dat mensen die er al werken (bijv.
eerst toevallig en via een uitzendbureau om snel wat geld te verdienen) vaak pas als ze er al een tijdje
werken gaan zien hoe leuk het werk eigenlijk is en dan een BBL-bedrijfsopleiding op de werkplek
gaan volgen en merken hoeveel kansen er op doorstoom zijn binnen het bedrijf.
Door de grote uitstroom van ouderen zijn er de komende jaren veel jongeren nodig die meteen op het
mbo al voor deze opleiding kiezen. Hieronder zie je wat het werk wel of niet inhoudt.
Vet cool en hip dus voor toppers!

WEL 

NIET 

Afwisselend

Eentonig of saai

Hoogwaardig technisch werk

Lopende-bandwerk

Voor slimme technische mensen

Voor mensen zonder technisch inzicht

Werk in een high-techomgeving

Werk in een kille of hete en lawaaiïge omgeving

Teamwerk

Individualistisch

Goedbetaald werk voor mensen die een
opleiding willen volgen

Ongeschoold werk

Voor medewerkers die constant willen
verbeteren en die het belangrijk vinden dat er
naar hun ideeën geluisterd wordt

Voor iemand die alle dagen routinematige
werkzaamheden wil doen

Voor mensen die willen werken volgens
instructies en afgesproken procedures (maar
tegelijk kijken of er iets in het proces te
verbeteren valt)

Voor mensen die hun eigen gang willen gaan

Verantwoordelijk werk waarbij de gevolgen
van de beslissingen door jou genomen veel
geld kunnen kosten of opleveren

Werk voor mensen die niet nadenken over de
gevolgen van hun beslissingen
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Voorbeeld van een proces: van aardolie tot iPad
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Opdracht 2
Hieronder zie je het proces van cacaoboon tot Mars. Het
processchema is nog leeg.
Zet onderstaande stappen van het proces van cacaoboon tot
Mars op de goede plek in het schema
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bonen worden gemalen tot chocola
Verdere verwerking in een andere fabriek
Bonen komen binnen
Chocola wordt opgeslagen
Bonen worden gepeld
Bonen worden gesorteerd

Processtappen in de productie van een Mars, Snickers of Twix

Bedrijfstakken

Er worden dus heel veel verschillende producten gemaakt in de proces- en levensmiddelenindustrie.
Cacaobonen
⇓
1.
⇓
2.
⇓
3.
⇓
4.
⇓
5.
⇓
6.
⇓
Mars, Snickers, Twix
Er zijn dan ook veel verschillende bedrijven die de producten maken. Die bedrijven zijn in te delen in
verschillende groepen die bedrijfstakken worden genoemd:

7

Bedrijfstak

Voorbeeld van een product

Aardolie- en aardgas
Genees- en verzorgingsmiddelen
Papier en karton
Rubber- en kunststof
Aardewerk en glas
Energiebedrijven
Zuivelindustrie
Bakkerijen
Kunstvezelindustrie
Groente- en fruitverwerkende industrie

benzine of gas (om op te koken)
antibiotica of haargel
papier, karton of boeken
de buitenkant van apparaten en plastic flessen
servies en glazen
elektriciteit
Melk, kwark, yoghurt, kant-en-klare toetjes
Brood, banket, vlaaien
nylon kousen
Kant-en-klare salades, conserven (groenten in blik of
glas)
eten en drinken
voederbrokjes voor productie- en huisdieren
schoon drinkwater
staal voor apparaten of de bouw
oude blikjes omvormen

Voedingsmiddelen
Diervoeders
Waterzuivering
Metaal
Recycling

De bedrijven maken eindproducten of tussenproducten. Tussenproducten worden dan in een ander
proces weer gebruikt om een eindproduct te maken. Dit kan bij hetzelfde bedrijf zijn, maar ook bij een
ander bedrijf. Bij het voorbeeld van de iPad, is de achterkant een tussenproduct dat in een ander
bedrijf wordt gebruikt bij het in elkaar zetten van een iPad.
Opdracht 3
Hieronder zie je een foto van een jongen die wat te drinken neemt.
Vul de bedrijfstakken in van de producten die deze persoon gebruikt of heeft gebruikt. Kijk voor de
bedrijfstakken in het schema hierboven.
1 Haargel
………………………………
2 De plastic fles
……………………………….
3 De frisdrank
………………………………...
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Opdracht 4
Bekijk de tabel van de verschillende bedrijfstakken en producten op pagina 8
Hieronder zie je foto’s van de producten uit de verschillende bedrijfstakken
Geef aan welke bedrijfstakken bij de producten op de foto’s horen.

1………………………….

4……………………

8………………….

2…………………………..

3………………………………….

5………………………….. 6………….. ………

9………………………..

10…………………….

7……………………..

11…………………….
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Wie werken er in de procestechniek en
levensmiddelenindustrie?
De procesoperator of voedingsoperator
De verantwoordelijke voor het maken van goede producten.
In de processen in de fabriek wordt met veel grote machines
gewerkt. Zo kunnen snel heel veel producten gemaakt worden.
De operator zorgt ervoor dat de machines goed worden ingesteld
en daarna goed blijven werken zonder storingen en het proces
dus goed blijft lopen.
Weten, bewaken en bijsturen
De processen spelen zich af in gesloten systemen van met elkaar verbonden machines. Je kunt van
buitenaf niet zien wat er in de machines gebeurt. Als procesoperator moet je dus precies weten wat er
gebeurt tijdens het proces. Jij moet de machines goed afstellen, zorgen dat het proces blijft doorlopen
en bijsturen als er iets misgaat.
Het bewaken van een proces en het bedienen van de machines
gebeurt vaak vanuit een speciale ruimte, de regelkamer. Daar
volg je het proces op beeldschermen en stuur je het proces bij.
Het is vaak zo dat een proces non-stop door blijft draaien, dag
en nacht. Daarom werk je als proces- of voedingsoperator
meestal in ploegendienst: je wisselt elkaar af, zodat er altijd
iemand is. Je werkt dan ’s ochtends, ’s avonds of ’s nachts. Het
voordeel is dat je een goed salaris krijgt, regelmatig
doordeweeks vrij bent en extra vrije dagen krijgt.

De regelkamer
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Interview procesoperator
Naam: Dennis
Geboortedatum: 22-12-1972
Beroep: Procesoperator in opleiding
Hobby’s: Voetballen, gamen
Welke opleiding heb je gevolgd?
Ik ben nog bezig met mijn opleiding tot
procesoperator. Ik heb de theorie klaar,
maar moet nog 7 taken maken.
Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Ik zag een advertentie waarin leerlingen voor de VAPRO-opleiding werden gevraagd. Ik heb hier op
gereageerd en ben bij mijn werkgever terecht gekomen, wat me goed bevalt.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Het is soms hollen of stilstaan, eigenlijk op alle afdelingen waar ik werkzaam ben. Als het wat rustiger
is en het proces loopt goed en de analyses gedaan zijn, wordt er tijd besteed aan de
schoonmaakwerkzaamheden.
Wat maakt jouw vak zo speciaal?
De verantwoordelijkheid die ik heb voor de verschillende processen.
Wat is er minder leuk aan je werk?
De ochtenddiensten, maar dat aantal valt in de 5-ploegendienst gelukkig wel mee.

Opdracht 5
Hoe noemen we de speciale ruimte van waaruit machines bestuurd worden?
………………………………………………………………………………………………………..

Opdracht 6
Noem één voordeel en één nadeel van het werken in ploegendienst?
Voordeel: …………………………………………………………………………………………..
Nadeel …………………………………………………………………………………………….
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Interview allround voedingsoperator
Naam: Geanne
Geboortedatum: 1 mei 1984
Beroep: Allround Voedingsoperator
Hobby’s: Motorrijden, shoppen, uitgaan en met de hond trainen
Welke opleiding heb je gevolgd?
MAVO, MBO-horeca, Allround Voedingsoperator, Farmaceutisch vakman
Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Ik wilde met de horeca stoppen en kreeg toen eerst bij Scania een baan. Maar ik bleef wel
geïnteresseerd in voedingsmiddelen en zag toen dat ik bij Abbott deze interesse kon combineren met
de procestechnieken die ik bij Scania had gezien. Binnen het bedrijf ben ik begonnen als operator A,
maar doorgegroeid naar operator C. Daarnaast vervul ik taken op het gebied van veiligheid, ARBO en
milieu.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Ik werk in een drie- of vijfploegendienst. Mijn dag begint altijd met een overdracht met de afgaande
ploeg. Zij vertellen mij wat er de afgelopen 24 uren is gebeurd. Dan begint mijn werk. Ik controleer de
instellingen van de machines, onder andere de druk, temperatuur en niveaus van olie. Daarnaast
controleer ik elk half uur de verpakkingen. Dit heet een “In Proces Controle” en is bedoeld om het
proces bij afwijkingen bij te sturen en bij te stellen.
Alle facetten van de machinebediening beheers ik. Soms rij ik met een reachheftruck rond om het
gereed product naar het magazijn te vervoeren. Eerstelijns onderhoud en regelmatige schoonmaak
van de machines hoort ook bij mijn takenpakket.
Tevens ben ik verantwoordelijk voor monstername van de producten. Wij maken voedingsmiddelen
voor baby’s en zieke mensen, het is dus heel belangrijk dat er geen verontreinigingen of besmettingen
bij komen.
We houden drie keer per dag pauze. Op dat moment draag ik de verantwoordelijkheid voor de lijn over
aan een collega of ik zet de machine stil, maar alleen wanneer dat verantwoord is. Dat zijn keuzes die
ik zelf mag maken of overleg met een collega. Zulke verantwoordelijkheden horen ook bij mijn werk.
Wat maakt jouw vak zo speciaal?
Afwisseling in de taken. De ene dag sta je bij de vullijn, de volgende dag bij de verpaklijn. Daar komt
bij dat ik het heel belangrijk vind dat onze producten iets bijdragen aan de gezondheid van mensen.
Door mijn extra taken voor veiligheid, ARBO en milieu zorg ik er ook voor dat mijn collega’s en ik zelf
ook weer gezond naar huis gaan.
Wat is er minder leuk aan je werk?
Door de ploegendienst ben ik niet altijd vrij als mijn vriendinnen vrij zijn, maar de lange weekenden
vind ik heerlijk, dan kan ik lekker crossen met de motor en als ik op zaterdag vrij heb gaan we met z’n
allen de stad in.
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De kwaliteitsmedewerker / laborant
De verantwoordelijke voor producten van goede kwaliteit.
De kwaliteitsmedewerker / laborant is de onderzoeker van
een procestechniek- of voedingsmiddelenbedrijf. Je
onderzoekt in een laboratorium de grondstoffen die het
bedrijf gebruikt en de producten die worden gemaakt. Je
doet onderzoek naar de kwaliteit of de houdbaarheid van
een product of je test bijvoorbeeld nieuwe producten.
Je kijkt bijvoorbeeld:
- Welke smaakstoffen de lekkerste kauwgom geven.
- Of de kwaliteit van de frisdrank goed genoeg is.
- Hoe lang melk houdbaar is.
- Welke kunststofkorrels de beste zijn voor plastic
flessen.
Bijna ieder procestechniekbedrijf heeft een laboratorium waar de laboranten werken. Hier staat vaak
een klein model van de grotere installaties om testen mee te doen. Als laborant werk je met gevoelige
apparaten zoals microscopen en speciale computers. Je moet nauwkeurig en veilig werken. Je draagt
als laborant vaak een witte jas tijdens je werk om je kleding te beschermen tegen de stoffen waarmee
je werkt.

Opdracht 7
Geef twee voorbeelden van dingen die een kwaliteitsmedewerker / laborant onderzoekt of test.
1………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………….
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Interview kwaliteitsmedewerker /
laborant
Naam: Martijn
Geboortedatum: 14 maart 1978
Beroep: Kwaliteitsmedewerker / Laborant
Hobby's: Fitness, kickboksen, voetbal en auto's
Welke opleiding heb je gevolgd? Ik heb de
opleiding MBO Levensmiddelen Technologie,
niveau 4, en een specialisatiedeel in
Milieutechniek gevolgd.
Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Ik wilde een combinatie van techniek en onderzoek.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
's Ochtends lees en antwoord ik eerst mijn e-mails. Dan kijk ik in het computersysteem wat het rooster
is voor die dag en welke pakketten ik moet onderzoeken, en met welke analyses. Vervolgens
verzamel ik alle monsters bij elkaar en voer de benodigde analyses uit met behulp van verschillende
soorten apparatuur. De resultaten van deze analyses houd ik goed bij. Daarnaast zorg ik dat de
fabrieken een terugkoppeling over de gevraagde analyses krijgen.
Wat maakt jouw vak zo speciaal?
Het is heel gevarieerd, je bent elke dag met iets anders bezig. En ik ben ook erg geïnteresseerd in
auto's en brandstoffen. Hier kan ik van dichtbij volgen wat de nieuwste ontwikkelingen voor
brandstoffen zijn, wat onze producten allemaal kunnen en hoe het werkt.
Wat is er minder leuk aan je werk?
Dat je soms onderzoekjes moet uitvoeren die achteraf niet nodig waren.
Heb je tijdens je werk iets bijzonders meegemaakt?
Ik heb een keer van een operator monsters uit de fabriek gekregen. Na verschillende analyses merkte
ik dat geen enkele waarde gelijk was aan de specificaties. Toen ik dat had teruggekoppeld, bleek dat
ik heel verkeerde monsters van de operator had gekregen.

Opdracht 8
Noem twee apparaten waar je als laborant mee werkt.
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
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De onderhoudsmonteur
De verantwoordelijke voor goed werkende machines
In elk procestechniek- en
voedingsmiddelenbedrijf werken
onderhoudsmonteurs.
De onderhoudsmonteur zorgt ervoor dat
de machines goed blijven draaien, verhelpt
storingen en voert reparaties uit. De
onderhoudsmonteur zorgt ook voor een
goede afstelling van de installaties.
Je zorgt voor alle installaties van het
bedrijf. Je komt dus op heel veel
verschillende plaatsen en werkt iedere
keer met andere machines. Normaal
gesproken werk je overdag, maar soms
moet je ook ’s avonds en in het weekend
bereikbaar zijn om storingen op te lossen.
Dit noemen ze oproepdienst.
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Interview onderhoudsmonteur
Naam: Anibèl
Geboortedatum: 06-01-1976
Beroep: Onderhoudsmonteur
Hobby's: Kitesurfen, saxofoon spelen
Welke opleiding heb je gevolgd?
Opleiding onderhoudsmonteur
Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Ik vind het een mooi vak. Bij het
herstellen/reviseren van machines komen alle
facetten aan bod: van frezen, draaien, montage en
demontage tot het als team oplossen van
problemen in het proces.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
We beginnen met werk dat men in de nachtdienst niet af heeft kunnen maken, dit wordt ’s morgens
verdeeld over de monteurs. Daarna gaan we verder met het stopwerk, blowers repareren en lekkages
verhelpen. Ook herstellen/ controleren we de pneumatische en hydraulische cilinders zoals
afdichtingen van de as en drukgroepen voor koppelingen.
Wat maakt jouw vak zo speciaal?
Er is geen dag hetzelfde. Het geeft een goed gevoel als het proces weer goed en volop draait.
Wat is er minder leuk aan je werk?
Met het werk is niets mis, soms valt de organisatie van het werk me wel eens tegen.
Opdracht 9
Noem twee taken van de onderhoudsmonteur.
1………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………..

Opdracht 10
Wanneer moet je als onderhoudsmonteur ’s avonds werken?
…………………………………………………………………………………………………………..
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Welk diploma heb je nodig?

Ben je enthousiast geworden over een opleiding tot procesoperator, voedingsoperator
onderhoudsmonteur, laborant, productontwikkelaar, kwaliteitscontroleur, logistiek manager,
technoloog of specialist product en proces in de voedingsmiddelenindustrie?
Dan kun je hier vinden welk diploma je nodig hebt om je carrière te beginnen.
Tabel 1 Benodigde diploma en vakken proces- en voedingsoperator
 Welke opleiding kun je
doen?
Basisoperator
niveau 1 (BBL)
Procesoperator A
Niveau 2 (BBL)
Procesoperator B
Niveau 3 (BOL of BBL)
Allround
Voedingsoperator
Niveau 3
Procesoperator C
Niveau 4 (BOL of BBL)

 Wat is je diploma?
Vmbo BB Vmbo K

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

 Wat is je Diploma?
Vmbo BB
Vmbo K

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Tabel 2 Benodigde diploma en vakken laborant
 Welke opleiding kun je
doen?
Allround Laborant
Niveau 3
(BOL of BBL)
Analist
Niveau 4 (BOL)

Ja: Met dit diploma word je toegelaten │Ja*: Let op! Wiskunde en/of nask worden aanbevolen en zijn
soms zelfs verplicht; vraag daarom bij de opleiding waar je wilt gaan studeren na wat de exacte
toegangseisen zijn │Nee: Met dit diploma wordt je niet toegelaten
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Tabel 3 Benodigde diploma en vakken Voedingsmiddelentechnologie
 Welke opleiding kun je
doen?
Medewerker Voeding en
Technologie
Niveau 2
(BOL of BBL)
Vakbekwaam
medewerker Voeding en
Technologie
Niveau 3
(BOL of BBL)
Vakexpert Voeding &
Technologie
Niveau 4
(BOL of BBL)

 Wat is je Diploma?
Vmbo BB
Vmbo K

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Ja*

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Tabel 4 Benodigde diploma en vakken onderhoudsmonteur
 Welke opleiding kun je
doen?
Onderhoudsmonteur
Niveau 2 (BOL)
Onderhoudsmonteur
Niveau 3 (BOL)
Onderhoudsmonteur
Niveau 4 (BOL)

 Wat is je diploma?
Vmbo BB
Vmbo K

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Nee

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Ja: Met dit diploma word je toegelaten │Ja*: Let op! Wiskunde en/of nask worden aanbevolen en zijn
soms zelfs verplicht; vraag daarom bij de opleiding waar je wilt gaan studeren na wat de exacte
toegangseisen zijn │Nee: Met dit diploma wordt je niet toegelaten

Let op:
Het aanbod van opleidingen
en de toelatingseisen
kunnen per regio
verschillen.
Heb je interesse in een van
de opleidingen?
Kijk dan voor meer
informatie op
www.pcptoost.nl/werkenin-de-procestechniek
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Wat moet je in je hebben als (voedings)operator/monteur?
Voor het goed en veilig laten verlopen van een proces is het belangrijk dat je als (voedings-)operator
of onderhoudsmonteur
- Aanleg hebt voor techniek
- Veilig met de stoffen, voedingsmiddelen en machines om kan gaan
- Kan vertellen over het werk dat gedaan is
- Uit kan zoeken hoe iets in elkaar zit (bijvoorbeeld bij een storing)
- Je weet aan te passen als er iets verandert
- Instructies kan opvolgen
- Kan communiceren en samenwerken
- Je steeds wilt verbeteren (sneller, efficiënter, veiliger)
- Storingen kan zien aankomen en deze probeert te voorkomen
In de procestechniek en voedingsmiddelenindustrie is het belangrijk dat je als laborant:
- Nieuwsgierig bent
- Netjes en precies werkt
- Veilig met stoffen werkt
- Eerlijk en betrouwbaar werkt
- Kan vertellen over het werk dat gedaan is
- Met anderen kan overleggen
- Niet opgeeft
- Instructies kan opvolgen
- Waakt over de voedselveiligheid
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Opdracht 11
Hieronder zie je drie foto’s van mensen aan het werk in de procestechniek.
Geef onder de foto’s aan wie de operator, de laborant en de onderhoudsmonteur is.

1……………………….

2……………………….

3…………………………….
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Veiligheid

Werken met chemische stoffen of machines kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn er bij een
procestechniek- of voedingsmiddelenbedrijf strenge veiligheidsregels. Je draagt beschermende
kleding.
- Een laborant draagt bijvoorbeeld een witte jas en meestal ook een veiligheidsbril en
handschoenen.
- Procesoperators en onderhoudsmonteurs werken veel met grote machines. Zij dragen
meestal persoonlijke beschermingsmiddelen.
- In sommige bedrijven zoals in de voedingsindustrie dragen de werknemers juist speciale
kleding om de grondstoffen te beschermen tegen vervuiling van buiten. Denk bijvoorbeeld aan
een haarnetje. Ook mag je hier geen sieraden dragen.
Als je in de Week van de Procestechniek en Levensmiddelenindustrie naar een bedrijf gaat, houd je
dan ook aan de veiligheidsregels!
Opdracht 12
Noem de veiligheidsregels van laboranten en veiligheidsregels van procesoperators.
Veiligheidsregels kwaliteitsmedewerker / laborant
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Veiligheidsregels proces- en voedingsoperators
…………………………………………………………………………………………………. ..
……………………………………………………………………………………………………
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Werken in de Procestechniek en Levensmiddelenindustrie
Procestechniek- en
voedingsmiddelenbedrijven zoeken altijd
goed opgeleid personeel. Als je een
opleiding in de richting van de proces- of
voedingsmiddelentechnologie hebt gedaan
kun je waarschijnlijk snel een baan vinden.
De komende jaren gaan in deze sector
namelijk veel mensen met pensioen. De
bedrijven zullen dus veel nieuw personeel
nodig hebben.
Als operator werk je vaak in ploegendienst.
Je krijgt hiervoor extra salaris en extra vrije
dagen. Ook ben je regelmatig doordeweeks
vrij. Dus je verdient ook al goed als je
begint met werken.
Daarnaast heb je in de proces- en voedingsmiddelentechniek veel kansen om door te leren en zo door
te groeien binnen de sector.

Kortom: Jij máákt het helemaal in de Proces- en Levensmiddelenindustrie
Een carrière in de procestechniek en levensmiddelenindustrie is afwisselend werk. Je werkt met
verschillende machines of apparatuur en met verschillende producten, waardoor je werk iedere keer
weer anders is. Daarnaast werk je (als proces- of voedingsoperator) in ploegendiensten wat ook
afwisseling geeft. Het is een verantwoordelijke job. Als operator beheer je verschillende grote
machines. Veilig werken is daarom belangrijk bij het werken in de proces- en
voedingsmiddelentechniek.
Ook voor kwaliteitsmedewerkers/laboranten is veilig werken belangrijk.
Je kunt na je opleiding snel aan de slag in de proces- of voedingsmiddelentechniek en gaat gelijk
goed verdienen. Je hebt veel kansen om door te leren, kortom:

Opdracht 13
Je hebt nu veel gelezen over verschillende beroepen in de Proces- en Levensmiddelenindustrie
Geef aan welk beroep je het leukst lijkt en waarom.
Beroep………………………………………
Dit beroep is het leukste omdat: ………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
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Salarissen bij jou in de buurt
Hieronder zie je een overzicht van wat je kunt gaan verdienen in een bedrijf in de procestechniek en
levensmiddelenindustrie bij jou in de buurt. De salarissen en toeslagen kunnen per bedrijf maar ook
per situatie (binnen het bedrijf) verschillen. Om deze reden zijn de salarissen met een minimum en
een maximum aangegeven.
Bij de salarisindicatie is rekening gehouden met de functie en een afgeronde opleiding.
Tabel 5 - Salarissen en doorgroeimogelijkheden operator
Functie
Afgeronde opleiding
 Chef
 Teamleider

 Topoperator
 1e operator
 Meetkameroperator




Mbo Procestechniek
niveau 4
Aanvullende
Managementopleiding

 Mbo Procestechniek niveau 4
 Fabrieksspecifieke trainingen
en opleidingen

Basis bruto maandsalaris
(indicatie)
Dit is geen startfunctie
€ 2.957,- - € 3.757,+ Ploegentoeslag 20 of 31%
Dit is geen startfunctie
€ 2.401.- - € 3.050,+ Ploegentoeslag 20 of 31%

 (Voedings)Operator

 Mbo Procestechniek of
Voedingsoperator niveau 3

€ 2.188,- - € 2.586,+ ploegentoeslag 20 of 31%

 Operator in
opleiding
(BBL 17-19 jaar)

 Vmbo theoretisch/ gemengd
wis- en natuurkunde

€ 1.946,- - € 2.295,+ ploegentoeslag 20 of 31%

Tabel 6 - Salarissen en doorgroeimogelijkheden Laborant
Functie
Afgeronde opleiding
 Chef laborant



Basis bruto maandsalaris
(indicatie)

Mbo Laboratoriumtechniek
niveau 4

Dit is geen startfunctie
€ 2.800- tot € 3.600

 Laborant



Mbo Laboratoriumtechniek
niveau 4

€ 2.400- tot € 2.900

 Laborant



Mbo Laboratoriumtechniek
niveau 3

€ 2.100- tot € 2.600
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Tabel 7 - Salarissen en doorgroeimogelijkheden onderhoudsmonteur
Functie
Afgeronde opleiding
Basis bruto maandsalaris
(indicatie)
 Chef monteur
 1e service monteur



 Onderhoudsmonteur



Mbo Techniek niveau 4
(W of E-opleiding)

Dit is geen startfunctie

Mbo Techniek niveau 3
(W of E-opleiding)

Dit is geen startfunctie

€ 2.700,- - € 3.400,-

€ 2.400.- - € 2.800,-

 Aankomend
onderhoudsmonteur



Mbo Techniek niveau 3
(W of E-opleiding)

€ 2.350.- - € 2.750,-

 Assistent
onderhoudsmonteur



Mbo Techniek niveau 2
(W of E-opleiding)

€ 2.300.- - € 2.700,-

 Onderhoudsmonteur
in opleiding
(BBL 17-19 jaar)



Vmbo theoretisch/
gemengd wis- en
natuurkunde

€ 1.300.- - € 1.600,excl. opleidingskosten

Opdracht 17
Noem twee voordelen van het werken in ploegendienst.
1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………

Opdracht 18
Bekijk het salarisoverzicht
Wat kun je maximaal verdienen als startende basisoperator?
…………………………………………………………………………………………………………….

24

Week van de Procestechniek en Levensmiddelenindustrie
in regio Overijssel
Als het goed is heb je nu een idee gekregen over wat proces- en voedingsmiddelentechniek is en wat
voor werk er in de procestechniek te doen is. In de Week van de Procestechniek en
Levensmiddelenindustrie ga je met je school op bezoek bij één van de vele procestechniekbedrijven in
de omgeving. Je gaat het bedrijf van binnen en van buiten leren kennen.
In dit deel van het boekje staat informatie over wat je precies gaat doen in de Week van de Procestechniek en Levensmiddelenindustrie

Programma
Waar gaan de scholieren heen?
In de provincie Overijssel nemen onderstaande bedrijven in 2017 deel aan de Week van de
Procestechniek en de Levensmiddelenindustrie:
• Abbott in Olst en Zwolle
• AkzoNobel in Hengelo
• Apollo Vredestein B.V. in Enschede
• Bolletje B.V. in Almelo
• Bonfait in Denekamp
• Europastry in Oldenzaal
• ForFarmers in Almelo
• FrieslandCampina in Borculo
• L. van Heek Textiles in Losser
• Johma in Losser
• Koninklijke Grolsch B.V. in Enschede
• Pentair/Norit Process Technology B.V. in Enschede
• Pré Pain in Oldenzaal
• Selo in Oldenzaal
• Thales Group in Hengelo
• Twence in Hengelo
• Urenco Nederland B.V. in Almelo
• United Softdrinks in Goor
• Waterschap Vechtstromen in Hengelo en Enschede

Wat ga je doen?
In het bedrijf krijg je eerst een korte uitleg over het bedrijf. Daarna zal iemand iets vertellen over de
werkzaamheden en carrièremogelijkheden van een (voedings)operator en de andere mogelijke
beroepen. Vervolgens krijgen jullie een rondleiding door het bedrijf. (Bij een aantal bedrijven doe je
ook nog een proef of mag je iets maken). Tenslotte vul je een enquêteformulier in wat je van het
bedrijfsbezoek vond.

Hoe laat begint het programma?
Afhankelijk van de school word je tussen acht uur en half negen per bus opgehaald en ben je om
ongeveer twaalf uur weer terug op school.
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Wat moet je meenemen?
Voor de veiligheid is het goed om op stevige schoenen te lopen (geen hoge hakken).
Als je naar Urenco in Almelo gaat moet je een geldig ID-bewijs meenemen.

Veiligheid
Wanneer je bij een proces- of voedingsmiddelenbedrijf op bezoek bent moet je altijd rekening houden
met de geldende veiligheidsregels. Er zijn bedrijven waar eerst een film getoond wordt met
veiligheidsinstructies, waaraan je je moet houden. Blijf bij de groep en kom nergens aan. Volg de
instructies van de rondleiders

Gedrags- en veiligheidsregels:
Waterschap Vechtstromen:
1.
2.
3.
4.

Bij aankomst meldt u zich bij de medewerker van het waterschap.
Deze medewerker geeft u uitleg en informeert u over de mogelijke risico's van de installatie.
Tijdens de rondgang volgt u strikt de instructies op van de medewerker van het waterschap.
Tijdens de rondgang houdt u voldoende afstand van de installatieonderdelen en blijft u op de
(tegel)paden.
Let op ! Diverse bassins zijn diep of er staat een sterke stroming.
Hou dus voldoende afstand !
5. Het is niet toegestaan om tijdens de rondgang installatieonderdelen, apparatuur, werktuigen
en gereedschappen en dergelijke aan te raken.

Urenco:
1. Legitimatie: Er geldt een legitimatieplicht. De leerlingen dienen een ID-kaart of paspoort mee
te nemen.
2. Tijdens de rondgang houdt u voldoende afstand van de installatieonderdelen en blijft u op de
(tegel)paden.
3. Foto’s maken is verboden.

Thales en Vredestein:
1. Foto’s maken is verboden.
2. Mobiele telefoons mogen maar op beperkt gedeelte van het bedrijf worden aangezet.

Alle voedingsmiddelenbedrijven:
1. Handen wassen?
2. Beschermende kleding / haarmutsje
3. Houden aan de bedrijfsregels
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Opdracht 15
Lees de informatie over het bedrijf/de bedrijven in je regio.
Hieronder zie je de verschillende bedrijfstakken. Kies er acht uit en vul in bij welke
bedrijfstak deze bedrijven horen.
Bedrijfstak
Aardolie- en aardgas
Genees- en verzorgingsmiddelen
Papier en karton
Rubber- en kunststof
Aardewerk en glas
Energiebedrijven
Kunstvezelindustrie
Zuivelindustrie
Bakkerijen
Groente- en fruitverwerkende
industrie
Voedingsmiddelen
Diervoeders
Waterzuivering
Metaal
Recycling

Voorbeeld van een product
benzine of gas (om op te koken)
antibiotica of haargel
papier, karton of boeken
de buitenkant van apparaten en plastic
flessen
servies en glazen
elektriciteit
nylon kousen / panty’s
Melk, kwark, yoghurt, kant-en-klare toetjes
Brood, banket, vlaaien
Kant-en-klare salades, conserven (groenten
in blik of glas)
eten en drinken
voederbrokken voor productie- en huisdieren
schoon drinkwater
staal voor apparaten of de bouw
oude blikjes omvormen

Bedrijf 1: ……………………………………Bedrijfstak:………………………………………………
Bedrijf 2: ……………………………………Bedrijfstak:………………………………………………
Bedrijf 3: ……………………………………Bedrijfstak:…………………………………………......
Bedrijf 4: ……………………………………Bedrijfstak:……………………………………………..
Bedrijf 5: ……………………………………Bedrijfstak:……………………………………………..
Bedrijf 6 …………………………………….Bedrijfstak:…………………………………………….
Bedrijf 7: ……………………………………Bedrijfstak:……………………………………………..
Bedrijf 8: ……………………………………Bedrijfstak:…………………………………………….

Opdracht 16
Vul in welk bedrijf (of bedrijven) je gaat bezoeken
……………………………………………………………………………………………………………….
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Selfiewedstrijd
Tijdens je bezoek aan het bedrijf kun je een selfie
maken, bijv. bij de ingang van het bedrijf of op
een plek die door bedrijf wordt aangewezen en
deze posten op de Facebookpagina van het
Praktijkcentrum Procestechniek (zie de voettekst
onderaan de pagina) en zet er kort bij wie er op
staat, bij welk bedrijf het is, wat het bedrijf maakt
en wat je ervan vindt. Een voorbeeld zie je
hiernaast.
De eerste 200 leerlingen die de foto posten
krijgen in ieder geval een goodybag en degene
die de origineelste foto en tekst plaatst wint een
leuke prijs.

Ik ben Lotte Bertens en heb zojuist in de
keuken gekeken bij Bonfait waar ze de
heerlijkste maaltijden maken. Dat maakt
hongerig en smaakt naar meer!
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Meer info

Wil je meer informatie? Op onderstaande websites vind je meer informatie over opleidingen en het
werken in de proces- en levensmiddeltechnologie.

Link

Omschrijving

www.aoc-oost.nl

De website van ROC van Twente afdeling
laboratorium en procestechniek
De website van AOC Oost mbo Voeding

Opleidingsinstituten
www.rocvantwente.nl./labproces

Week van de Procestechniek en
Levensmiddelenindustrie
www.weekvandeprocestechniek.nl
www.futureproef.nl

PraktijkCentrum Procestechnologie
Oost-Nederland
www.pcptoost.nl
Werk en Vakmanschap
www.werkenvakmanschap.nl

Chemie
www.c3.nl
chemie.startpagina.nl
www.chemieisoveral.nl
Opleidingen en beroepen
www.feelthechemistry.nl
www.vapro-ovp.nl
www.rocvantwente.nl
www.aoc-oost.nl
Bedrijven
www.s-bb.nl
www.pcptoost.nl/partners
Kans op werk
www.kansopwerk.nl

De website van de Week van de Procestechniek met
foto’s en info over procestechniek en de te bezoeken
bedrijven.
De website van de Week van de
Levensmiddelenindustrie die landelijk in november
wordt gehouden maar in Oost-Nederland in februari
gecombineerd met de Week van de Procestechniek
De website van het samenwerkingsverband
(coöperatie) van opleidingen ROC van Twente, AOC
Oost, Saxion en bedrijven.
De website van een samenwerkingsverband van
bedrijven. Werk en Vakmanschap maakt zich sterk
voor het behoud en de versterking van technisch
vakmanschap en biedt zowel aankomende als
ervaren technici een uitstekende werkomgeving – o.a.
in de proces- en voedingsmiddelenindustrie om te
kunnen doorgroeien.
Chemie voor jongeren, met proefjes die je thuis kan
doen.
Site met links naar websites over chemie.
Allerlei info over chemie, met een game waarmee je
prijzen kan winnen.
Info over beroepen en opleidingen in de chemie, life
sciences en procestechniek
Werken en opleidingen in de procesindustrie.
Informatie over beroepsopleidingen
Informatie over beroepsopleidingen
Hier vind je leerbedrijven die leerlingen opleiden.
Hier vind je de lidbedrijven van het PraktijkCentrum
Procestechnologie
Hier vind je kansrijke beroepen

29

Deelnemende bedrijven
Abbott Laboratories BV

Olst en Zwolle
Abbott produceert medische voeding afgestemd op speciale
voedingsbehoeften en farmaceutische/medische producten
www.abbott.com

AKZO Nobel Industrial Chemicals

Hengelo
AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V. produceert in Hengelo
zout, vooral ten behoeve van de productie van chloor. De
productie van zout vindt plaats door middel van indampen van
ter plekke gewonnen pekel.
www.akzonobel.com/hengelo

Apollo Vredestein
Enschede

Apollo Vredestein B.V. in Enschede is de productievestiging van
personenwagenbanden en landbouwbanden. In Enschede vindt ook de
ontwikkeling en het testen van banden en grondstoffen plaats.

www.vredestein.nl

Bolletje

Almelo
Bolletje kennen we vooral van “Ik wil Bolletje”. Bij
Bolletje bakken ze ontbijtproducten als beschuit,
crackers, ontbijtkoek, knäckebröd en als speciaalproducten pepernoten, schuddebuikjes enz.
www.bolletje.nl

Bonfait

Denekamp
Bonfait maakt koelverse producten als kant-en-klaarmaaltijden,
salades, sauzen, etc.
www.bonfait.nl

Europastry

Oldenzaal
Europastry produceert donuts en croissants. Het is een vrij nieuw
bedrijf dat heel snel groeit.
www.europastry.com
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ForFarmers
Almelo

ForFarmers is een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van
diervoeders voor de veehouderij. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-,
pluimvee- en paardensector levert ForFarmers handelsproducten voor akker- en
weidebouw en biedt klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van
voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling.

www.forfarmers.nl

FrieslandCampina

Borculo
FrieslandCampina Borculo produceert ingrediënten en
halffabricaten voor de kindervoeding-, de voedingsmiddelenen de farmaceutische industrie wereldwijd
www.frieslandcampina.com

Koninklijke Grolsch
Enschede

Grolsch is een biermerk dat voor het eerst in 1615 in Groenlo gebrouwen werd.
Nog altijd gebruiken ze de klassieke methode van lage gisting, met zorg
geselecteerde grondstoffen en een natuurlijke rijping. Je proeft het
vakmanschap in elk glas. Proost!

www.grolsch.nl

L. van Heek Textiles

Losser
Van Heek Textiles weeft en bewerkt textiel en technische
textielproducten.

Johma

Losser
Johma Oet Twente produceert (maaltijd)salades en dips.
www.johma.nl

Pentair

Enschede

Pentair ontwikkelt filtratie-installaties die toegepast worden ineen
verscheidenheid van industrieën, waaronder het water-, dranken-,
voedingsmiddelen-, chemische, farmaceutische industrie.

www.pentair.com

Pré Pain

Oldenzaal
Pré Pain maakt afbakbroodjes in alle soorten en maten.
www.prepain.com
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Selo

Oldenzaal
Selo levert en installeert machines voor de proces- en verpakkingsindustrie
www.selo.com

Thales Group
Enschede

De Thales Group is een wereldwijde onderneming die actief is op het gebied
van luchtvaart, defensie en informaticatechnologie. Thales Nederland is het
grootste defensiebedrijf van Nederland en produceert radar- en infraroodapparatuur. De radarsystemen van Thales kunnen o.a. Stealth-vliegtuigen
opsporen. Daarnaast maken ze vluchtsimulatoren voor de Boeing777 en de
Airbus 380 vliegtuigen.

www.thalesgroup.com/en/homepage/netherlands

Twence
Hengelo

Twence is in de eerste plaats een afvalverwerkingsbedrijf. Door het verwerken
van afval produceren wij tegelijkertijd energie. Wij verwerken al het
huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsafval uit de regio Twente.

www.twence.nl

URENCO Nederland
Almelo

URENCO is een Brits/Duits/Nederlands consortium dat zogeheten verrijkt uranium
produceert door middel van zeer snel draaiende centrifuges.

www.urenco.nl

United Softdrinks BV

Goor
United Softdrinks maakt verschillende frisdranken als Raak, AA Drink, Bar
le Duc
www.usd.nl

Waterschap Vechtstromen

Almelo

Net als het Rijk, een provincie of een gemeente zijn we een overheid. Alleen,
een waterschap heeft maar één functie: overal en altijd zorgen voor de juiste
hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

www.wrd.nl
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Aanvraagformulier
Heeft één van de bedrijfsbezoeken je interesse voor de procestechniek of de
voedingsmiddelentechnologie gewerkt en wil je graag meer informatie ontvangen?
Geef dan aan waar je meer informatie over wilt weten en stuur dit formulier* naar:
Procestechniek, Henk Schuldink: hschuldink@rocvantwente.nl
Voedingsmiddelentechnologie, Gerard Nijhuis: gnijhuis@aoc-oost.nl
Naam:
E-mail:
Klas:
Naam van je school:

□

Ja, naar aanleiding van dit bezoek zou ik wel meer willen weten van een bedrijf waar ik ben

geweest.
Naam bedrijf: ………………………………………………………………………………..

□

Ja, naar aanleiding van het bezoek zou ik meer willen weten van het beroep:

Operator / Laboratoriummedewerker / Onderhoudsmonteur / Allround Voedingsoperator /
Productontwikkelaar / Kwaliteitscontroleur / Logistiek manager Voeding / Technoloog / Specialist
product en proces in de voedingsmiddelentechnologie / ………………………………
doorhalen wat niet van toepassing is)
Omschrijf waar je meer over zou willen weten:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

□

Ja, ik geef me graag op voor een meeloopdag bij een bedrijf

Naam bedrijf:………………………………………………………………………………..
*Je mag dit formulier invullen en inscannen, maar ook de informatie die erin vermeld staat overnemen
in een e-mail als je dat handiger vindt.
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Contactgegevens opleidingsinstituten:
ROC van Twente

Afdeling Laboratorium- en Procestechniek
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Wil je zien hoe het er bij de opleiding Laboratoriumen Procestechniek aan toe gaat, kom dan een keer
“snuffelen”. Dit houdt in dat je een dagdeel met een
klas meeloopt. Je hebt dan ook de mogelijkheid om
aan onze leerlingen te vragen wat zij van de
opleiding vinden.
Maak een afspraak met:
Judith Nelemans
E-mail: jnelemans@rocvantwente.nl
Tel: 053-8518550

AOC Oost

Afdeling Voedingsmiddelentechnologie
Bornerbroeksestraat 348
7609 PH Almelo
Wil je zien hoe het er bij de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie aan toe gaat, kom dan een keer
“snuffelen”. Dit houdt in dat je een dagdeel met een klas
meeloopt. Je hebt dan ook de mogelijkheid om aan onze
leerlingen te vragen wat zij van de opleiding vinden.
Maak een afspraak met:
Gerard Nijhuis
E-mail: gnijhuis@aoc-oost.nl
Tel: 088-2620100
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Jij máákt het helemaal
in de Proces- en
Levensmiddelenindustrie...

Jij máákt het helemaal
in de Proces- en
Levensmiddelenindustrie...

