
• Zijn uw operators technisch niet goed onderlegd en staat hierdoor de productielijn regelmatig stil?

• Zorgt het gebrek aan technische kennis bij uw operators ervoor dat uw TD-ers het eerstelijns
onderhoud doen en komt de TD daardoor niet toe aan preventief onderhoud?

• Kunnen uw medewerkers vanuit de kwaliteit van het eindproduct en de veiligheid niet de juiste
keuzes maken in het instellen van uw productielijn?

Het antwoord is de 

VAKOPLEIDING OPERATIONELE TECHNIEK VOOR TECHNISCH OPERATORS

OVER DE OPLEIDING 
De opleiding Operationele Techniek is een op maat gemaakte vakopleiding voor operators met als doel om hen 
technischer te maken, beter inzicht te geven in het proces en hun invloed op de kwaliteit van het eindproduct te 
vergroten. Op maat gemaakt betekent, enkel relevante technische, kwaliteit en veiligheid gerelateerde onderwerpen 
en vakken. De kracht van de opleiding is, dat de operators van diverse voedingsmiddelenproducenten in deze 
training aan elkaar worden gekoppeld en de technische kennis uitgewisseld wordt. 

UW VOORDELEN
Na deze opleiding kunnen uw operators eerstelijns onderhoud plegen/storingen oplossen en zijn zij zicht bewust van de 
kostenbesparing die het teweeg brengt. (TPM) 

Groepen operators van diverse voedingsmiddelenproducenten uit Friesland & Groningen worden aan elkaar gebundeld 
waardoor kennis wordt vergroot. 

Praktijktoetsing door werkplekopdrachten toegespitst op uw productieomgeving

De opdrachten en eindtoetsing kunnen als portfolio ingebracht worden bij MBO Life Sciences om versneld hun 
diploma te halen voor de opleiding Allround voedingsoperator (niveau 3).

DE KOSTEN EN VOORWAARDEN 
• De opleiding Operationele Techniek voor technisch operator start in oktober  2016 en duurt een jaar 

(verdeeld over 20 dagdelen).
• De kosten van deze opleiding bedragen € 2.595,-
• Wij bekijken opleidingsniveau en eventuele bijscholingsmogelijkheden per leerling.
• U leent een operator in bij Manpower tegen speciaal tarief gedurende de opleiding.

Hij/zij volgt de opleiding samen met uw eigen operators die de opleiding doen. 

INHOUD

• Veilige en schone werkplek
- Voedselveiligheid

(Certificaat HACCP)
- Basiskennis veiligheid

(Certificaat VCA)
- Basisveiligheid elektrische NEN

3140 (Certificaat NEN 3140)
- Veilig stellen van installaties

(LOTOTO)

• Kwaliteit
- Klant - leverancier principe
- Produceren volgens specificaties
- Verbetertechnieken
- 5S werkplekorganisatie

• Technische kennis
- Product en procesvariabelen
- Procesbeheersing
- Pneumatiek
- Inspectie en 1ste lijn onderhoud

(Pneumatische systemen)
- Sensoren
- Inspectie en 1ste lijn onderhoud

(Sensoren)
- Industriële automatisering
- PLC
- Inspectie aan

besturingssystemen
- Mechanische aandrijfsystemen
- Assen en Lagers

- Elektrotechniek
- Preventief onderhoud
- TPM
- Continu verbeteren en de rol van

de operator.
- Communiceren met TD over

storingen en analyse


