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1. Woord vooraf 

 
Welkom bij Scalda! 
 
Bedankt dat je hebt gekozen voor een technische opleiding bij Scalda.  
Wij hebben ons ten doel gesteld om jouw opleiding, samen met onze 
partners in het bedrijfsleven, zo goed mogelijk vorm te geven. Of je 
opleiding succesvol verloopt, hangt voor een groot deel van jezelf af. Je 
kunt dit doen door in je opleiding zelf initiatief te nemen, vragen te stellen 
en de mensen rondom je respectvol te behandelen. Onze docenten en 
medewerkers stellen in ieder geval alles in het werk om bij te dragen aan 
jouw succes. 

 
Aan al onze studenten doen we vier beloftes: 
1. Je krijgt les van goede, enthousiaste en vakbekwame docenten en 

volgt zinvolle stages. 
2. Je krijgt studiebegeleiding die bij jou past. Je wordt serieus genomen 

en wij luisteren naar je. 
3. Je volgt een opleiding op je “eigen school”. Je voelt je thuis en kent je 

docenten en medestudenten. Er is een goede sfeer. Jouw school is 
een leuke plek om elkaar te ontmoeten! 

4. Er zijn vaste periode-roosters, minimale lesuitval en vooral: een 
duidelijke structuur en heldere communicatie. Je kunt overal terecht 
met je vragen en de opleiding is goed bereikbaar. 

 
In deze opleidingsgids informeren wij je over het beroep en de opleiding 
Operator C.  Deze competentiegerichte opleiding bereid je voor op het 
beroep door een combinatie van theorielessen, praktijkopdrachten en 
stages. De opleiding is breed, herkenbaar en goed toepasbaar in alle 
bedrijven in de onderhoudstechniek. 
 
Wij wensen je een succesvol en plezierig studiejaar toe! 

                               
 
 
Ir. V.J.J.C. van de Reijt    
Directeur      
 
 
 
NB:  
Aan deze opleidingsgids kunnen geen rechten worden ontleend.  
Hiervoor verwijzen wij naar de Onderwijs en Examenregeling (OER) van je opleiding. 
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2. Leeswijzer 

 

 
 

De volledige manier 
 

Wil je zoveel mogelijk weten van de opleiding? Lees dan de hele 
opleidingsgids.  
 
 

De snelle manier 
 
Wil je kort en bondig informatie over deze opleiding? In hoofdstuk 3 vind 
je de opleiding op één A4. Daar vind je de opbouw van de opleiding, de 
beoordeling van de voortgang en de wijze van examinering. 
 
 

Meer informatie 
 
Meer informatie vind je in: 

• Algemene Informatiegids Scalda 

• Onderwijs en Examenregeling (OER) 

• Klachtenregelingen Scalda 

• Examenreglement Scalda 

• Studentenstatuut 

• Onderwijsovereenkomst 

• Praktijkovereenkomst 
 
Deze documenten vind je op www.scalda.nl of https://mijn.scalda.nl 

http://www.scalda.nl/
https://mijn.scalda.nl/
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3. De opleiding op één A4 
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Opbouw van de opleiding 
De opleiding bestaat uit een 4-jarig programma. Het competentiegerichte leren 
vindt vooral plaats op school d.m.v. vaktheorie, algemene theorie, projecten en 
praktijktraining. In het tweede en derde leerjaar ga je daarnaast 10 weken op 
stage (BPV), het vierde leerjaar is dat 20 weken.  
 
Beoordelen voortgang 
Het beoordelen van je voortgang vindt plaats tijdens het leren. Er zijn vier 
leerperiodes per jaar waarin theorie en praktijk worden beoordeeld door 
toetsen, projecten en (praktijk)opdrachten. Voor elk behaald onderdeel krijg je 
studiepunten om de voortgang te kunnen volgen.  
 
Voor de doorstroom naar een volgend studiejaar en toegang tot de 
examinering gelden overgangsnormen. 
Examineren  
Wanneer je het juiste niveau hebt bereikt, mag je deelnemen aan de Proeve 
van Bekwaamheid (PvB). De Proeve van Bekwaamheid is het eindexamen 
van de opleiding. Er worden voor deze opleiding twee PvB’s afgenomen. Met 
deze twee opdrachten uit de praktijk wordt beoordeeld of je de kerntaken en 
werkprocessen van het beroep correct kunt uitvoeren. 
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4. Het beroep Operator C 

 

4.1. Wat doet de operator C?  

Uitgebreide informatie over dit beroep vind je op www.kwalificatiesmbo.nl.  
 
De Operator C werkt in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijven in 
bijvoorbeeld de chemische industrie, de machine-industrie of de 
elektrotechnische industrie. Als operator heb je de verantwoordelijkheid 
over het goed functioneren van een productieproces, bijvoorbeeld het 
maken van een chemisch product. Je bedient en bewaakt apparatuur, je 
stuurt andere medewerkers aan en je werkt mee aan het continue 
verbeteren van processen en producten. De zorg voor de veiligheid voor 
mens en milieu is zeer belangrijk in je werk. 
 
Wat zijn de taken van de operator C? 
Het werk van een Operator C is verantwoordelijk en zorgvuldig werk, je 
hebt vaak de controle over dure en complexe machines en installaties. Je 
stelt die machines en apparatuur o.a. in en je spoort storingen op. Daar 
heb je technisch inzicht en een analytisch denkvermogen voor nodig. Als 
Operator C kun je terecht komen in een leidinggevende functie. Hiervoor 
is organisatietalent een pré. Je moet flexibel zijn en om kunnen gaan met 
veel verschillende werkzaamheden tegelijk. Goed communiceren is 
belangrijk, omdat je met veel verschillende mensen moet werken. Zowel 
schriftelijk als mondeling moet je kunnen uitleggen wat je bedoelt. 
 
Waar vind je de operator C? 
In diverse productieomgevingen: chemische sector, petrochemische     
sector, food sector, biochemische sector, auto-industrie, energiesector. 

 
 

Kenmerkend voor jou … 
Je hebt natuurlijk aanleg voor techniek. Je bent inventief en je kunt goed 
problemen oplossen. Je doet graag dingen samen met anderen, maar 
vindt het ook leuk om alleen op pad te zijn. Je past je gemakkelijk aan in 
verschillende situaties en je kunt ook onder druk goed werken. Je bent 
zelfverzekerd en besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht. Je kunt 
dus ook goed met andere mensen omgaan. Bovendien kun je rapporteren 
en heb je aandacht voor veiligheid en milieu en kwaliteit van de 
processen die je zelfstandig gaat beheersen en controleren. 
 
Hoe kan ik me verder ontwikkelen? 
Het is mogelijk om door te groeien naar hoofdoperator, productiecoördinator of 
een andere leidinggevende functie.  

 

Afhankelijk van de omgeving waarin je werkzaam bent, kan je ook doorstromen 
naar een hbo-opleiding procestechnologie of chemische technologie. 

http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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5. De opleiding  

 

5.1. Praktische informatie 

 

In de Algemene Informatiegids (https://mijn.scalda.nl) vind je alle praktische 
informatie over je opleiding, zoals: 

• Locaties en adressen 

• Gedragsregels 

• Ziekmelding 

• Aanvragen van verlof 

• Algemene Onderwijs en Examenreglement (OER) 
 

5.2. Hoofdonderdelen van de opleiding 

 
Kwalificatiedossier 
Het leerprogramma is gebaseerd op een landelijk vastgesteld 
kwalificatiedossier. Hierin staat omschreven welke kerntaken je moet 
beheersen aan het eind van je opleiding en welke competenties je 
daarvoor moet ontwikkelen. Op www.kwalificatiesmbo.nl vind je het 
kwalificatiedossier van deze opleiding. Scalda is verplicht zich aan dit 
dossier te houden bij het opstellen van het leerprogramma. 
 
Kerntaken en werkprocessen 
Volgens het kwalificatiedossier bestaat het beroep van Operator C uit drie 
kerntaken: 
 
1. Beheerst productieproces 
2. Begeleidt werkzaamheden en instrueert medewerkers en/of derden 
3. Werkt mee aan procesverbetering en productontwikkeling 
 
Deze kerntaken kun je niet in één keer leren en daarom zijn de kerntaken 
onderverdeeld in een aantal werkprocessen. Dit zijn taken binnen de 
kerntaak. Bij het aanleren van deze werkprocessen werk je aan het 
ontwikkelen van competenties. Competenties zijn persoonlijke 
bekwaamheden: een combinatie van kennis, vaardigheid en 
(beroeps)houding. 

 
Het leren tijdens je opleiding is er dus voor een deel op gericht dat je jouw 
competenties ook daadwerkelijk (verder) ontwikkelt. Gelijktijdig blijft theoretische 
vakkennis erg belangrijk. 

 
Opdrachten uit de praktijk 
Voor deze opleiding voer je regelmatig opdrachten of projecten uit. Deze 
opdrachten zijn in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld, zodat je snel 
kennis maakt met de problemen en uitdagingen van je beroep. 
 
 
 
 
 

https://mijn.scalda.nl/
http://www.kwalificatiesmbo.nl/


 

 Opleidingsgids Operator C,  Crebo 25303, niveau 4 BOL - 9 - 

Talen en rekenen 
Talen en rekenen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding! Dat is landelijk 
bepaald door de regering. Naast de examens voor het beroepsgerichte deel, dien 
je voor deze opleiding dus ook examens af te leggen voor Nederlands, Engels en 
Rekenen. 
 
Loopbaan & Burgerschap  
Binnen deze BOL-opleiding wordt een lesprogramma voor Burgerschap 
aangeboden. Informatie hierover ontvang je tijdens je opleiding.  
 
BPV/Stage 
Een belangrijk onderdeel van je opleiding is de Beroepspraktijkvorming. Tijdens 
de BPV (stage) werk en leer je gedurende een aantal weken bij een bedrijf of 
instelling. Zo maak je kennis met de echte beroepspraktijk. Vanuit de opleiding 
krijg je opdrachten mee die je tijdens de BPV moet uitvoeren. Meer informatie 
vind je in de BPV werkboeken. 
 
Onderwijsovereenkomst 
Wanneer je de opleiding wilt volgen, dien je een onderwijsovereenkomst te 
tekenen. In de OnderwijsOvereenKomst (OOK) staan de rechten en plichten van 
jou én de school beschreven. Als je na akkoord je handtekening hebt gezet, dan 
ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. De OOK is dus 
zeer belangrijk voor de uitvoering van je opleiding. Lees de OOK daarom goed 
door, vraag eventueel om uitleg voordat je hem ondertekent én bewaar hem 
goed. 
 
Praktijkovereenkomst 
De praktijkovereenkomst (POK) is een overeenkomst tussen Scalda, de student 
(jij) en het bedrijf. Meestal is dat het bedrijf waar je werkzaam bent. Ook het 
kenniscentrum tekent de overeenkomst, waarmee wordt verklaard dat jouw 
bedrijf een geschikte leeromgeving is. De praktijkovereenkomst is de basis voor 
de beroepspraktijkvorming (BPV). De overeenkomst regelt de rechten en 
verplichtingen van alle partijen en omvat bepalingen over de opleiding, de 
begeleiding en de beoordeling. 
 

5.3. Intake en toelatingstest 

Voor je aan de opleiding begint, krijg je een intakegesprek met een 
docent van de afdeling. In het gesprek wordt bekeken of de opleiding voor 
jou haalbaar is en of je eventueel voor vrijstellingen in aanmerking komt. 
Daarnaast moet je een (AMN) test afleggen om te zien of deze opleiding 
voor jou de beste keuze is. 
Kijk voor de gedetailleerde toelatingseisen op www.scalda.nl. 

http://www.scalda.nl/
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5.4. Urennorm en verplichte aanwezigheid 

 
 
Volgens de wettelijk voorgeschreven norm bestaat een BOL-opleiding uit 
een onderwijsprogramma van minimaal 4000 uur, oftewel gemiddeld 
1000 uur per leerjaar. De opbouw is als volgt: 
 
Begeleide onderwijstijd:  minimaal 2350 uur 
BPV:     minimaal 1350 uur 
Vrije ruimte:    300 uur  
 
De vrije ruime wordt in deze opleiding door begeleide onderwijsuren 
ingevuld.  
 

Let op: Je bent verplicht deze uren onderwijs te volgen. Indien je daar 
niet in voldoende mate aan voldoet, zijn wij helaas genoodzaakt je 
opleiding te beëindigen! De eisen die we hier aan stellen staan in de 
OER. 
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6. Opbouw leerprogramma  

6.1. Onderwijsprogramma 

Gemiddeld volg je 40 uur onderwijs per week. Het 
opleidingsprogramma bestaat uit een mix van theorie- en 
praktijklessen, projecten, praktijkopdrachten en trainingen. Naast het 
beroepsgerichte deel van je opleiding, volg je ook talen (Nederlands, 
Engels), rekenen en burgerschap.  
 
In elke periode staan één of twee projectopdrachten centraal. Om 
deze projecten goed uit te kunnen voeren, volg je theorielessen 
(projecttheorie) en praktische workshops. Daarnaast krijg je ook 
theorielessen over algemene, vaktechnische en exacte vakken die 
niet in de projecten aan bod komen.  
 
Projectprogramma 
In bijlage 1 vind je het projectprogramma per leerjaar. 
 
Theorieprogramma 
In bijlage 2 vind je het theorieprogramma per leerjaar. 
 
Toetsprogramma 
Een studiejaar bestaat uit vier perioden van meestal 10 weken. Elke 
periode eindigt met een toetsweek, waarin d.m.v. van theorietoetsen, 
project opleveringen en criterium gerichte interviews (CGI) je 
kennisniveau wordt getoetst. 
 
De ‘echte’ toetsing van je opleiding is natuurlijk het examen. Wanneer 
je het juiste niveau hebt bereikt, mag je deelnemen aan de Proeve 
van Bekwaamheid (PvB) voor kerntaak 1,2 en 3. De Proeves zijn het 
eindexamen van de opleiding. Met een praktijkopdracht wordt 
beoordeeld of je de kerntaken en werkprocessen van het beroep 
correct kunt uitvoeren. Daarnaast zijn er verplichte examens voor 
Nederlands, Rekenen en Engels. 
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7. Beoordelen en Examineren 

 
Meer informatie over toetsing, beoordeling en examinering vind je in de OER 
en het examenreglement. 
 

7.1. Beoordelen tijdens de opleiding 

 
Tijdens je opleiding word je regelmatig beoordeeld om je ontwikkeling in de 
gaten te houden. Elke periode maak je enkele kennistoetsen die meetellen 
voor de overgang naar het volgende leerjaar. Tijdens projecten of 
praktijkopdrachten werk je aan opdrachten om je competenties te 
ontwikkelen. Voor elk behaald onderdeel ontvang je studiepunten om de 
voortgang te kunnen volgen. Van je docent of begeleider krijg je altijd 
feedback om je te verbeteren.  
 
Om door te stromen naar een volgend leerjaar gelden overgangsnormen. 
Deze vind je in de specifieke OER. Het OER wordt aan het begin van je 
opleiding digitaal beschikbaar gesteld. 
 

7.2. Examineren voor je diploma 

 
Wanneer je het juiste opleidingsniveau hebt bereikt, kun je deelnemen aan de 
Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is het eindexamen 
van je opleiding. 
 
Bij de Proeve van Bekwaamheid staan de kerntaken, werkprocessen en 
competenties van het beroep centraal. In de Proeve word je door 
beoordelaars (assessoren) van het bedrijf en school geobserveerd tijdens 
een praktijkopdracht. Tijdens en na deze opdracht kunnen vragen worden 
gesteld.  
 
Wanneer je aan alle opleidingseisen hebt voldaan en de Proeve van 
Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond, heb je het diploma 
Operator C verdiend. 
 

7.3. Vrijstellingen 

 
Informatie over vrijstellingen vind je in de Algemene Informatiegids. 
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7.4. Herkansingen  

 
Voor de theorievakken geldt: maximaal 2 kansen per toets per 
leerjaar. 
 
Voor projecten geldt: bij onvoldoende moet het werk, afhankelijk van 
de situatie, aangepast worden of volledig opnieuw worden gedaan. 
Ook hier geldt: maximaal 2 kansen per opdracht. 

 

7.5. Proeve van Bekwaamheid 

 
Informatie over de organisatie en uitvoering van de Proeve van 
Bekwaamheid vind je in de Algemene Informatiegids en de specifieke 
OER. 
 

7.6. Een klacht of bezwaar 

Informatie over de klachtenprocedure vind je in de Algemene Informatiegids 
en de klachtenregeling op www.scalda.nl. 
 
 

 

http://www.scalda.nl/


 

- 14 - Opleidingsgids Operator C,  Crebo 25802, niveau 4 BOL  

 

8. Begeleiding  

 

8.1. Begeleiding bij het leren 

 
Scalda vindt het belangrijk om haar studenten goed te begeleiden. Er staan 
verschillende mensen voor je klaar om je te helpen met je vragen, problemen 
of klachten.  
 
Studieloopbaanbegeleider 
Elke student krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je 
onderwijsprestaties én jou als persoon volgt. Je kunt bij je begeleider 
altijd terecht wanneer je problemen hebt. Soms kan de 
studieloopbaanbegeleider je zelf helpen, soms zal je doorverwezen 
worden naar anderen. 
 
Praktijkbegeleider 
Tijdens de BPV word je begeleid door je praktijkbegeleider van het 
bedrijf. Hij of zij zal regelmatig met jou overleggen over de 
vorderingen van de opdrachten en je ontwikkeling gedurende je stage. 
 
BPV docent 
Vanuit je opleiding word je begeleid door de BPV docent. Hij of zij 
volgt op afstand je ontwikkeling, komt langs voor een voortgangs- of 
beoordelingsgesprek en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf. 
 
Docent 
De (theorie)lessen worden verzorgd door de docenten van je 
opleiding. Verder begeleiden zij de projecten of praktijkopdrachten en 
zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de toetsing en examinering.  
 

8.2. Overige begeleiding 

 
Informatie over overige begeleidingsvormen, bijvoorbeeld op het 
gebied van faalangst, dyslexie, etc. vind je in de Algemene 
Informatiegids. 
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Bijlage 1: Projectprogramma    
 

Leerjaar 1 

Periode Projecten Inhoud 

1 
• Procestechniek in Zeeland, 

veiligheid  
 

Oriëntatie op het beroep, veilig werken 
 

2 
• Frietfabriek, brouwen Oriëntatie bedrijfsproces, blokdiagram, 

procesbeheersing, kwaliteitsmetingen, brouwen, 
filtreren, mengen, koken, vergisting 

3 
• Energie, einde aan de vervuiling P&ID, PFD, massabalans 

 

4 
• Transport, warmtewisselen 
 

Transport van vaste stoffen, vloeistoffen, 
warmtewisselaars, warmtebalans 
 

 

 
Leerjaar 2 

Periode Projecten Inhoud 

1 
• Scheiden zonder lijden 

• Regel het maar 
 

Destillatie, T(x,y)-diagram, meet & regeltechniek 
 

2 
• Alles in balans en op schema! 

 

Massabalans, instrumentatieschema’s 

 31 
• Energie in balans Energiebalans, meettechnieken 

 

4 
• BPV 1 
 

 

 

Leerjaar 3 

Periode Projecten Inhoud 

 12 
• BPV 2 

 

 

2 
• Neem de leiding! 
 

Stroming, corrigerende organen 

3 
• Hersenkrakers 
 

Warmteoverdracht, instellen van regelaars 

4 
• Storende regels 
 

Regelgedrag op storingen, destillatie, rectificatie 

 

 

Leerjaar 4 

Periode Projecten Inhoud 

1 
• Verdiepingsproject 

 

afhankelijk van keuze 

2 
• Verdiepingsproject 

 

afhankelijk van keuze 

3 
• BPV 3 
 

 

4 
• BPV 4 en PvB 
 

 

 

 

 
1 Periode 3 en 4 van leerjaar 2 kunnen wisselen in het programma. 
2 Periode 1 en 2 van leerjaar 3 kunnen wisselen in het programma 
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Bijlage 2: Theorieprogramma  

 2: Theorieprogramma 

1. Algemene vaktheorie:  
Veiligheid, Kwaliteit, Arbo, Milieu 
 

 
2. Vaktheorie: 

• Procestechniek 

• Procesbeheersing 

• Chemie 

• Simulatie procestechniek en procesbeheersing 

• Elektrotechniek 

• Materialenleer 

• Montage Onderhoud 

• Stoominstallaties 

• Besturingstechniek 
 

 
3. Exacte vakken:  
Natuurkunde, Wiskunde 

 
4. Algemene vakken:  
Nederlands, Engels, rekenen, Loopbaan en Burgerschap 
 

 
 


