
Yme Dikkerboom

Trends en ontwikkelingen in banen voor  
operators en onderhoudstechnici voor  

de komende tien jaar in de procesindustrie

SKILLS VOOR  
DE TOEKOMST





Abstract
De energietransitie en digitalisering heeft impact op  

banen in de procesindustrie. Dit onderzoek schetst een 

beeld op welke wijze de werkzaamheden van operators en  

onderhoudstechnici op mbo niveau 3 en 4 hierdoor worden 

beïnvloed in de komende tien jaar en geeft handreikingen 

voor het onderwijs hoe daar het beste op te anticiperen. 
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Voorwoord

De wereld verandert en daarmee ook de procesindustrie in Nederland. De energietransitie en 

ont wikkelingen op het terrein van smart industry gaan een steeds grotere impact hebben op 

verandering van de beroepen en/of werkzaamheden van procesoperators en maintenance  

personeel in het haven industrieel complex van Rotterdam (OVP, 2020) (OVP, 2020). Het Proces en 

Maintenance College van de STC-group levert ca 75% van alle gediplomeerden af voor deze sector in 

de regio. Als belangrijke opleider voor procesindustrie is de vraag actueel hoe het beroepsonderwijs 

het beste kan inspelen op deze ontwikkelingen om de gap tussen het onderwijs en de benodigde 

skills in de komende tien jaar zo klein mogelijk te laten zijn (Paulis, 2021). De uitdaging is om een 

flexibele en leven-lang-lerende starter in de procesindustrie een aansluitend kennis en vaardig-

heidsniveau mee te geven.
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Dit onderzoek geeft op kwalitatieve wijze antwoord op de vraag welke generieke en technische  

skills voor de komende tien jaar benodigd zijn om goed te kunnen functioneren als start- 

bekwame medewerker, ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en 

smart industry concepten. Er worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gegeven 

voor aanpassingen van het curriculum, maar ook voor de vorm van het onderwijs. 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit het practoraat “Energietransitie & Smart Industry” in opdracht 

van het project “Plant of the Future” en het project “Campus Groene Chemie” van het Scheepvaart 

en Transport College. Onderzoek dat bestond uit deskonderzoek en veldonderzoek door middel van 

literatuuronderzoek en (focusgroep)interviews met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 

Er is gekozen om zowel de invloed op skills ten gevolge van de energietransitie als die van smart 

industry concepten mee te nemen in dit onderzoek, omdat de energietransitie niet kan plaats-

vinden zonder de inzet van smart industry en smart industry op zichzelf ook een heel belangrijke rol 

speelt in de verandering van de beroepen in de procesindustrie (s-bb, 2021) (OVP, 2020) (OVP, 2020). 

Tijdens dit onderzoek hebben er veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel op het terrein 

van de energietransitie als op het terrein van smart industry. Zo gaat de aanval van Rusland  

24  februari 2022 op Oekraïne vermoedelijk een grote invloed op de snelheid van de energietransitie 

spelen vanwege de wens om de afhankelijkheid van dit soort landen te verminderen. 

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de volgende personen: Danielle Stok (project-

leider campus Groene Chemie STC-group) en Estella Griffioen (onderwijskundige Didactivate). Ik wil 

beiden bedanken voor hun inzet, krachtige tips & tricks en tomeloze enthousiasme. Zonder hun 

inzicht en kennis was het schrijfproces stukken trager gelopen. 

Ik heb getracht dit onderzoek een uitnodigend document te laten zijn en wens de lezer veel 

leesplezier!

Yme Dikkerboom

practor Energietransitie & Smart Industry

Brielle, mei 2022
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Samenvatting onderzoeksresultaten 

Ontwikkelingen in de procesindustrie

Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en smart industry nemen de komende jaren een 

grote vlucht in de procesindustrie. Hergebruik van warmte, geothermie, elektrificering, synthetische 

groene brandstoffen, waterstoftechnologie en circulaire processen veranderen de procesindustrie 

om tegemoet te komen aan de gestelde CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050. Processen zullen 

worden aangepast en er zal een andere en uitgebreide infrastructuur komen voor winning, 

transport, conversie en opslag van ‘duurzame’ stoffen. Waterstof zal daarbij een zeer grote rol gaan 

spelen in het Rotterdamse havengebied. Door deze de-carbonisatie zal de rol van fossiele 

brandstoffen langzamerhand uitgespeeld raken. 

Smart industry concepten zullen steeds meer hun intrede doen door toenemende digitalisering van 

fabrieken, maar ook een betere benutting van de bestaande systemen. Door deze digitalisering 

zullen enorme datastromen gecreëerd worden welke real-time beschikbaar zijn op ieder gewenste 

plek ten behoeve van procesoptimalisatie, conditional monitoring van rotating equipment & 

corrosie en energiemanagement. Informatietechnologie (IT) en operationele techniek (OT) gaan 

steeds meer fuseren met elkaar waarbij het duidelijk mag zijn dat cyber security daarbij een 

prominente rol gaat spelen. Ook dronetechnologie, het gebruik van robots ten behoeve van 

inspectie en AR/VR toepassingen zullen steeds meer hun intrede doen. Voor procesoptimalisatie 

en trainingsdoeleinden zullen digitale twins worden ingezet. Processen zullen in nog hogere mate 

worden geautomatiseerd en complexer worden door procesintensificatie met behulp van bijvoorbeeld 

slimme reactorontwerpen. Dit zal vooral gaan spelen bij nieuwe fabrieken welke worden bediend, 

bewaakt en onderhouden door veel minder mensen dan nu het geval is. 

Technische kennis en vaardigheden  
energietransitie & smart industry

Technische kennis en vaardigheden energietransitie
Ten aanzien van de technische kennis en vaardigheden op het gebied van de energietransitie 

volstaan de kennis- en vaardigheidscomponenten zoals omschreven in de keuzedelen ‘Waterstof-

technologie’ en ‘Renewable energy’ welke opgenomen zijn in het curriculum van het Proces en 

Maintenance College van de STC-group. De inhoud van het keuzedeel ‘Renewable energy’ is zeer 

breed en maakt voor studenten inzichtelijk welke technologieën en opties er voor duurzaamheid 

zijn. Aanbevelenswaardig is de focus bij dit keuzedeel meer te leggen op toepassingen in de 

procesindustrie en op termijn de inhoud op te nemen in het basiscurriculum operationele techniek. 
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Technische kennis en vaardigheden Smart Industry
Smart industry concepten nemen een grote vlucht in de procesindustrie en zullen als aanjager de 

energietransitie versnellen. Het strekt tot aanbeveling het reeds bestaande keuzedeel ‘Smart 

Technology’ of ‘Smart maintenance’ in de opleiding op te nemen omdat dit geheel past bij de 

digitale ontwikkelingen in de procesindustrie. Het keuzedeel draagt bij aan de vergroting van het 

digitaal voorstellingsvermogen en de daarmee samenhangende digitale wendbaarheid van de 

toekomstige werknemer. Het Proces en Maintenance College zou zich hiermee goed kunnen 

onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders in de regio. Het interpreteren en analyseren van 

grote datastromen wordt belangrijker voor zowel operators als onderhoudstechnici. Welke data is 

relevant, hoe kan je deze data combineren en analyseren en wat zegt deze data? Meer data-

gestuurd werken wordt de toekomst. 

Veel van de digitale mogelijkheden aanwezig in de procesindustrie worden helaas nog onvoldoende 

benut. Het succesvol benutten van digitale systemen valt of staat bij de acceptatie en adaptatie 

ervan op de werkvloer door operators en onderhoudstechnici.

Digitale ontwikkelingen gaan snel en dankzij de bestaande praktijklocaties en infrastructuur van 

het Proces en Maintenance College kan deze ‘smart factor’ relatief eenvoudig verhoogd worden door 

het inbouwen van een digitale layer bovenop de bestaande installaties (field to cloud to dashboard). 

De nieuw te bouwen batchunit in de oefenfabriek, ook wel ‘Plant of the future’ genoemd, past 

geheel in dit plaatje. Zo bij elkaar opgeteld redenen te over om dit digitaliseringsaspect op te 

nemen in het curriculum. 

Gedegen basiskennis en vaardigheden blijven echter het fundament van de opleidingen van het 

Proces en Maintenance College.

Generieke vaardigheden

De veranderingen in de procesindustrie vragen nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers, 

maar niet alleen op technisch gebied. 

Generieke vaardigheden die belangrijker worden voor operators en onderhoudstechnici op mbo 

niveau 3 en 4 in de procesindustrie de komende tien jaar zijn de volgende:

 f Veiligheidsdenken;

 f Flexibiliteit;

 f Leergierigheid;

 f (Multi)disciplinair samenwerken;

 f Communicatieve vaardigheden.
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Aansluitende werkvormen en software tools  
voor het onderwijs

Aanbevolen wordt om kwalitatief hoogwaardige werkvormen te gebruiken voor het onderwijs zoals 

samenwerkend leren met beroepsauthentieke opdrachten. Met deze onderwijsvormen worden de 

generieke vaardigheden van de studenten zichtbaar gemaakt en kunnen zij ook worden getraind. 

Verder wordt een pleidooi gedaan voor het invoeren van een gevarieerde en aantrekkelijke mix van 

blended learning om het onderwijs aantrekkelijker zal maken. Met online onderwijs kan tijd worden 

gewonnen om docenten te faciliteren voor het opzetten van bijvoorbeeld projectonderwijs en/of 

probleem gestuurd onderwijs omdat met online tools grotere groepen studenten kunnen worden 

bediend.

Met de inzet van moderne softwaretools voor onderwijs worden de mogelijkheden en de variatie 

van onderwijsmethodieken vergroot. 
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1 Inleiding

De industrie is een grote werkgever met zo’n 64000 bedrijven en  

750.000 werknemers (Aals, IJzerman, & Maaskant, 2019) en omvat 9% van  

alle werknemersbanen in Nederland. 

Daarnaast kent de sector veel indirect gerelateerde banen zoals toel everanciers, 

contractors en adviesbureaus. De sector draagt in hoge mate bij aan de welvaart in 

Nederland.

Een sector die goed opgeleide werknemers vraagt om (inter)nationaal  

concurrerend te zijn en te blijven. 

Maar ook een sector die zijn bijdrage kan leveren aan een verduur zaming van onze 

samenleving.

Naar verwachting groeit de wereldeconomie zo’n 5,8 procent per jaar tot 2030 (OECD, 

2021). Deze groei concentreert zich niet meer alleen in de westerse landen zoals dit zich de 

laatste decennia heeft voorgedaan. Dit heeft tot gevolg dat de wereldwijde machts-

verhoudingen zullen gaan verschuiven. Het Europese aandeel in het wereldwijde BNP zal 

afnemen en de daarmee samenhangende machtspositie van het westen zal langzamer-

hand verschuiven naar China, India, Rusland en Brazilië (Piljic & Struijs, 2010). Daarbij zijn 

ook de Verenigde Staten niet langer de grootste economische wereldmacht.

China zal deze positie vermoedelijk gaan overnemen. Daarnaast zal een aantal ontwikke-

lingslanden uitgroeien tot midden en hoge inkomenslanden (OECD, 2021). Europa zal meer 

en meer afhankelijker worden van andere opkomende economieën (Deloitte, 2012) 

waardoor de stabiliteit op termijn kan worden verstoord. 

Grote uitdagingen hierbij voor de Nederlandse procesindustrie zijn de volgende: concur-

rentie van grotere raffinaderijen of fabrieken op plekken elders op de wereld, vermindering 

van het gebruik van grondstoffen van fossiele aard en sterk fluctuerende prijzen voor 

brandstoffen.

Om de concurrentiekracht van de Nederlandse procesindustrie te behouden in deze 

veranderende wereld zijn onderlinge samenwerking, het inzetten van smart technology 

(digitalisering), procesoptimalisatie en het anticiperen op de energietransitie belangrijke 

succesfactoren (Erzso, 2021). 

Ontwikkelingen die zich door, met name digitale technologie, in razend tempo versnellen 

en op een hoger niveau (andere) kennis en vaardigheden zullen gaan vragen van de 

(aankomende) werknemer. De coronapandemie heeft deze ontwikkelingen op het gebied 

van digitalisering nog eens extra aangejaagd (PWC, 2021). Daarbij horen hoogwaardige 

opleidingen welke startbekwame en wendbare medewerkers opleiden ter verhoging van 

het benodigde human capital.
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1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Bedrijven zijn genoodzaakt om te investeren in automatisering, digitalisering en logistieke 

processen om concurrerend te blijven. De industrie zal meer en meer kijken naar 

intelligente flexibiliteit in waarde-ketens en het investeren in digitale innovaties ter 

behoud of versterking van hun marktpositie (Deloitte, 2012). 

Ook zijn er ontwikkelingen te zien dat bedrijven zich gaan richten op nieuwe producten en 

markten door de energietransitie en wordt een toename in circulariteit verwacht. Deze 

ontwikkelingen kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe functies en/of andere 

werkzaamheden binnen functies waarbij de mate van verandering afhankelijk zal zijn van 

de context van het beroep. Banen transformeren en andere, nieuwe banen en beroepen 

zullen ontstaan (Mckinsey, 2017) door met name de invloed van digitalisering en de 

energietransitie. 

Een voorbeeld hiervan zijn veranderende productieprocessen waarbij fossiele brandstoffen 

steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en de inzet van duurzame energiebronnen 

een toenemende invloed gaat krijgen (OVP, 2020) (OVP, 2020) (STC-group, 2016). 

De industrie vraagt in toenemende mate personeel met actuele vakkennis, die multidisci-

plinair kan werken en brede generieke vaardigheden bezit (Pijpers, 2017).

Het Proces en Maintenance College wil ook voor de toekomst startbekwame en wendbare 

jongeren helpen hun weg te vinden op de (internationale) arbeidsmarkt binnen de 

procesindustrie (STC-group, 2020). 

Afgestudeerden van de twee opleidingen Proces en Maintenance College van de STC-group 

kunnen terecht in de (proces)industrie in de functie van operator op  

B (niveau 3) of C niveau (niveau 4), maar ook in een onderhoudsfunctie als eerste monteur 

(niveau 3) of als technicus installaties (niveau 4).

Hun werkterrein begeeft zich in een veranderende wereld. Dit betekent veel voor deze 

starters. Schoolverlaters zullen de juiste kennis en vaardigheden moeten hebben om te 

kunnen anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen. Reden temeer voor het verhogen van 

dit ‘human capital’ en te onderzoeken hoe het Proces en Maintenance College daar het 

beste op kan inspelen voor wat betreft inhoud en vorm van het onderwijs. 

1.2 Doelstelling onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de trends en ontwikkelingen die zich afspelen in de procesin-

dustrie voor de komende tien jaar op het terrein van energietransitie en digitalisering. Ook 

wordt onderzocht welke invloed de energietransitie en digitalisering hebben op de 
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werkzaamheden van operators en onderhoudspersoneel op mbo niveau 3 en 4. 

Er is specifiek gekozen voor beroepen op niveau 3 en 4 omdat de niveau 2 opleiding van het 

Proces en Maintenance College in studentenaantallen marginaal is en er minder vraag is 

vanuit de procesindustrie naar deze niveau 2 studenten. 

Op basis van de bevindingen zullen (eventuele) aanpassingen van het curriculum worden 

voorgesteld via de doelstellingen van het teamplan van het Proces en Maintenance 

College. Ook zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan als handreiking voor een 

passende lesmethodiek, ofwel de vorm van het onderwijs.

DE DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK IS SAMENVATTEND:

Inzicht krijgen op welke wijze de ontwikkelingen energietransitie en smart industry 

invloed hebben op verandering van banen en/of werkzaamheden in de komende tien 

jaar in de procesindustrie, teneinde aanbevelingen te doen voor aanpassingen van het 

onderwijs zowel in vorm als inhoud. 

1.3 Relevantie voor de maatschappij 

De energietransitie en de invoering van smart industry concepten vragen nieuwe kennis en 

vaardigheden en vormen de aanleiding tot nieuwe werkzaamheden en mogelijk ook zelfs 

nieuwe banen in de procesindustrie. Daarvoor zijn, van hoge tot lage functies, gekwalifi-

ceerde mensen nodig welke zijn geëquipeerd met de juiste kennis en vaardigheden om 

goed te kunnen aansluiten en functioneren in de sector. 

Het belang van de energietransitie is groot. Nederland heeft zich met het grootste 

gedeelte van de wereld geconformeerd aan de klimaatafspraken voor 2030 en 2050 ter 

vermindering van de uitstoot van het broeikas gas CO2 wat zorgt voor de opwarming van 

de aarde (World animal protection, 2021) (Hier.nu, 2021). Bedrijven zien zich genoodzaakt 

(en soms gedwongen) daaraan hun steentje bij te dragen. 

Door de digitalisering in de industrie worden veel meer mogelijkheden toegevoegd aan de 

bestaande systemen in de industrie. De digitale bovenlaag levert data die je kan 

analyseren en visualiseren wat bijdraagt aan optimalisatie van processen, maar ook voor 

maintenance doeleinden. Met de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering wordt 

het proces van de-carbonisatie versneld door energiebesparingen en slimmer produceren.
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Al met al ontwikkelingen die nieuwe of andere kennis en vaardigheden vragen van 

startende werknemers. Het is op dit moment echter nog niet geheel helder welke kennis 

en vaardigheden studenten op mbo niveau in operations of maintenance in de procesin-

dustrie over tien jaar nodig hebben. Dit onderzoek poogt daarop de antwoorden te kunnen 

geven.

1.4 Opleidingen Proces en Maintenance College

Het Proces en Maintenance College leidt jonge mensen op voor een baan in de proces-

industrie in de vorm van een operator of voor een functie in het onderhoud op mbo niveau 

3 en 4. Het college maakt hierbij gebruik van het kwalificatiedossier ‘Operationele 

techniek’.

OPERATIONELE TECHNIEK:

Allround operationeel technicus niveau 4:  dossiernummer 91680

Operationeel technicus niveau 3:   dossiernummer 91670

Iedere kwalificatie bevat twee kerntaken ‘Bediening & bewaking van productieprocessen’ 

en ‘Onderhoud van de procesinstallatie’ als inhoud (www.s-bb.nl). Het verschil in niveau 3 

en 4 tussen de twee kwalificaties zit hem in de complexiteit van de kennis en vaardig-

heden. Verder is in de niveau 4 kwalificatie een extra kerntaak in het profiel opgenomen te 

weten ‘Begeleiden en instrueren’. 

In het kwalificatiedossier (bijlage 13.5) staat een omschrijving van de kennis en vaardig-

heden benodigd om startbekwaam te zijn. De inhoud van dit dossier is beschreven door 

deskundigen uit het bedrijfsleven en het onderwijs en heeft een vernieuwingstermijn van 

5 jaar.

Het Proces en Maintenance College levert het leeuwendeel (ca 75%) van de niveau 3 en 4 

studenten af in de regio. Schoolverlaters vinden bijna allemaal gelijk een baan in de sector 

na het afstuderen, waarbij het grootste deel (ca 80%) van de studenten als procesoperator 

gaat werken. De meeste studenten komen bij aanvang van de opleiding van het vmbo met 

een diploma theoretische-, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg. Als de studenten 

starten met de opleiding zijn ze ca 17 jaar. 

De opleiding is van het type beroeps opleidende leerweg (BOL) met voor niveau 3 

(driejarige opleiding) twee stages van ieder een half jaar in leerjaar 2 en twee stages van 

ieder een halfjaar in leerjaar 3 en 4 voor niveau 4 (vierjarige opleiding).
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Schoolschema niveau 3 Operationeel technicus

LEERJAAR SEMESTER 1 SEMESTER 2

1 school school

2 school school

3 stage (operations of maintenance) stage (operations of maintenance)

Schoolschema niveau 4 Allround operationeel technicus

LEERJAAR SEMESTER 1 SEMESTER 2

1 school school

2 school school

3 stage (operations of maintenance) school

4 school stage (operations of maintenance)

Studenten kiezen er voor om de stages in operations of maintenance te doen.  

Beide kan niet. 

1.5 Kwalificatiedossiers in het mbo

Kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs zijn omschreven in kwalificatie dossiers. 

In deze kwalificatiedossiers staan de competenties omschreven die een afgestudeerde 

student moet beheersen om startbekwaam te zijn voor het beroep. Een competentie (ook 

wel skill genoemd) is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding (s-bb, 2021).

Kennis:  Informatie en inzicht waarover iemand beschikt.

Vaardigheden:  Aangeleerde handelingen waar iemand bedreven in is op basis  

van kennis.

Houding:  Intrinsieke, aangeboren eigenschappen of kenmerken van een persoon 

zoals karakter, motivatie en drijfveren. 

Een kwalificatiedossier van een middelbare beroepsopleiding is opgebouwd uit een 

basisdeel, een profieldeel en een of meerdere keuzedelen. De profieldelen zijn specifiek 

voor een beroepskwalificatie. 
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Het basisdeel (de brede basis) omvat:

 f algemene beroepskennis van een bepaald beroep;

 f Nederlands en een of meerdere moderne buitenlandse talen;

 f rekenen;

 f burgerschap.

In aanvulling op deze basis- en profieldelen zijn er keuzedelen. Keuzedelen zijn verbredend 

of verdiepend en vormen een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Keuzedelen zijn 

verplicht om een middelbaar beroepsopleiding te halen. 

Een student heeft een grote mate van vrijheid voor welke keuzedelen hij/zij kiest. 

Keuzedelen bieden een grotere flexibiliteit en zijn in het leven geroepen om als onderwijs 

snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de sector. 

Het Proces en Maintenance College heeft de volgende keuzedelen die in het teken van de 

energietransitie staan: ‘Onderhoud aan windturbines’, ‘Renewable energy’ en 

‘Waterstoftechnologie’. 

FIGUUR 1 Basis-, profiel- en keuzedeel opbouw mbo onderwijs
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1.6 Kwalificaties van het Proces en Maintenance College

Het Proces en Maintenance College heeft kwalificaties op niveau 3 en 4, te weten 

operationeel technicus en allround operationeel technicus. In het dossier operationele 

techniek, waaronder de kwalificaties Operationeel technicus (3) en Allround operationeel 

technicus (4) zijn opgenomen, worden de onderstaande competenties genoemd:

TABEL 1  Benodigde competenties gedefinieerd in het Competentiemodel Kenniscentra 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Powered by SHL)

FACTOREN COMPETENTIES

 f Leiden en beslissen Aansturen (instrueren)

Beslissen en activiteiten initiëren

 fOndersteunen en samenwerken Samenwerken en overleggen

Aandacht en begrip tonen

 f Interacteren, beïnvloeden, presteren Overtuigen en beïnvloeden

 fAnalyseren en interpreteren Vakdeskundigheid toepassen

Formuleren en rapporteren

Materialen en middelen inzetten

Analyseren

 fOrganiseren en uitvoeren Plannen en organiseren

Instructies en procedures opvolgen

Kwaliteit leveren

 fAanpassen en aankunnen Met druk en tegenslag omgaan

 fOndernemen en presteren Ondernemen en commercieel handelen

Bron: s-bb dossier Operationeel technicus en Allround operationeel technicus  
(Crebonr 25346 en 25345 (herziene versie 2017))

 f De competenties in goen uit bovenstaande tabel 1 staan voor  

Operationeel technicus (niveau 3). 

 f Alle genoemde competenties in de tabel gelden voor  

Allround operationeel technicus (niveau 4).

 f Kwalificatiedossiers hebben een vernieuwingstermijn (ter actualisatie) van 5 jaar. 

Gezien deze vijfjarige update termijn van de dossiers en het feit dat de ontwikkelingen in 

energietransitie en smart industry in de procesindustrie snel gaan, kunnen de uitkomsten 

van dit onderzoek tevens input vormen voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers.
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2 Opzet van het onderzoek

Om het onderzoek goed te kunnen afbakenen wordt hieronder uitgelegd wat dit 

onderzoek onder energietransitie en smart industry verstaat.

Energietransitie

In dit onderzoek wordt gesproken over energietransitie hetgeen een verzamelnaam vormt 

voor de geleidelijke overgang van de bestaande fossiele energiesystemen naar een nieuw 

niet-fossiel systeem voor het opwekken, opslaan, omzetten en gebruiken van deze 

energie. Deze energietransitie is het proces van verandering van het gebruik van 

traditionele, fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit 

bijvoorbeeld zon, aardwarmte, wind en biomassa (s-bb, 2021). Bronnen die nagenoeg CO2 

neutraal zijn. Ontwikkelingen op het gebied van elektrificeren worden gezien als onderdeel 

van deze energietransitie. Ook energie- en CO2-besparende systemen in de industrie, 

zoals bijvoorbeeld circulariteit en efficiënter produceren, vallen onder deze noemer.

Smart industry

Onder smart industry (ook wel industry 4.0 of slimme industrie genoemd) wordt in dit 

onderzoek het concept van verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen 

of organisaties verstaan, welke zich afspelen in de industrie. Er wordt hierbij gebruik 

gemaakt van slimme ICT (Scheer, 2015) waarbij machines onderling verbonden zijn, 

intelligent worden aangestuurd en real-time data (any place, any time) produceren ten 

behoeve van optimalisatie van onderhoud en performance van fabrieksinstallaties of 

onderdelen daarvan. Ook de inzet van digital twins, drones en artificial intelligence (AI) 

hoort hierbij (Rutten, 2019).

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd welke onderzoeksvragen voor dit onderzoek 

zijn geformuleerd.
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2.1 Centrale vraag

Voor dit onderzoek is de onderstaande centrale vraag gesteld:

Welke kennis en vaardigheden moet een werknemer op mbo niveau 3 & 4 in operations 

of maintenance (niveau 3 en 4) in de komende tien jaar hebben om goed aan te kunnen 

sluiten bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie & smart 

industry in de procesindustrie?

2.2 Deelvragen

Op basis van deze centrale vraag zijn de volgende drie deelvragen opgesteld:

1 Welke trends en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en smart industry 

spelen in de komende tien jaar een rol in de procesindustrie?

2 Welke technische kennis en vaardigheden worden de komende tien jaar gevraagd van 

een werknemer werkzaam in operations of maintenance (niveau 3 en 4) op het gebied 

van energietransitie & smart industry in de procesindustrie?

3 Aan welke generieke vaardigheden (soft skills) geeft de procesindustrie prioriteit voor 

een werknemer in operations of maintenance op mbo niveau 3 en 4 in de komende tien 

jaar?

 

2.3 Toelichting van de deelvragen

Met deelvraag 1 wordt beoogd inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van de 

energietransitie en smart industry die spelen in de procesindustrie voor de komende tien jaar. 

Deelvraag 2 moet antwoord geven welke specifiek technische kennis en vaardigheden een 

werknemer in operations of maintenance moet hebben om startbekwaam te zijn voor een 

functie als operator of onderhoudstechnicus in de procesindustrie. Geeft antwoord op de 

vraag in hoeverre de ontwikkelingen het beroep zullen veranderen en op welke wijze de 

werkzaamheden binnen het beroep worden beïnvloed onder invloed van de energie-

transitie en smart industry concepten.

Deelvraag 3 geeft antwoord op de gevraagde generieke vaardigheden (soft skills) 

benodigd voor een startbekwame procesoperator of onderhoudstechnicus gedurende de 

komende tien jaar. 
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2.4 Methodiek deskonderzoek en veldonderzoek

Er zijn in dit onderzoek drie deelvragen geformuleerd. Hieronder wordt aangegeven op 

welke wijze de antwoorden op de deelvragen zijn onderzocht.

Deelvraag 1: 
Welke trends en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en smart industry 

spelen in de komende tien jaar een rol in de procesindustrie?

Deskresearch
Om deze deelvraag te beantwoorden is via actuele bronnen informatie verzameld. Dit is 

gebeurd door middel van deskonderzoek. Bronnen die geraadpleegd zijn: internet, 

vakbladen en andere publicaties. Door het raadplegen van deze bronnen is voldoende 

materiaal verzameld om op bovenstaande deelvraag antwoord te kunnen geven. 

Deelvraag 2:
Welke technische kennis en vaardigheden worden de komende tien jaar gevraagd aan een 

werknemer werkzaam in operations of maintenance (mbo niveau 3 en 4) op het gebied van 

energietransitie & smart industry in de procesindustrie?

Deskresearch
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

artikelen, publicaties, keuzedeel omschrijvingen renewable energy en waterstoftechno-

logie, vakbladen en internet. Een belangrijke bron vormde tevens de uitkomsten en 

bevindingen van het marktsegment energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie van 

de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven van 2020 (s-bb, 2021). 

Op basis van de gegevens van dit deskonderzoek is er een leidraad gemaakt voor een 

focusgroep interview en interview als instrument voor het uitvragen van de benodigde 

technische kennis en vaardigheden voor de komende tien jaar.

Veldonderzoek
Er zijn bevindingen opgehaald met behulp van interviews en een focusgroepinterview. 
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Focusgroep interview:

De focusgroep bestond uit interne experts in de vorm van drie management leden van het 

Proces en Maintenance College. Er is voor deze vorm gekozen omdat bij dit soort 

interviews respondenten de groepsgesprekken vaak leuk, interessant en minder 

ongemakkelijk of formeel vinden. Verder hebben respondenten vergelijkbare ervaringen en 

zijn daarom meer geneigd om open te praten. Tenslotte was een focusgroepinterview voor 

deze groep vrij eenvoudig te regelen. 

Dit focusgroepinterview nam ca anderhalf uur in beslag.

Interviews:

De interviews werden gedaan met experts uit het veld bestaande uit een ex-operator, drie 

opleidingscoördinatoren, een lector energietransitie en vier allround specialisten in de 

procesindustrie.

De interviews zijn live of online afgenomen via teams en duurden ca een uur.

Deelvraag 3:
Van welke generieke vaardigheden (soft skills) geeft de procesindustrie prioriteit voor een 

werknemer in operations of maintenance op mbo niveau 3 en 4 de komende tien jaar?

Deskresearch
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn diverse bronnen geraadpleegd zoals artikelen, 

vakbladen en publicaties. Op basis van de gegevens van dit deskonderzoek is er een 

leidraad gemaakt voor een focusgroep interview als instrument voor het uitvragen van de 

benodigde soft skills voor de komende tien jaar. Deze input is gebruikt voor het opstellen 

van de online enguete (op pagina 142) (Google forms) van het veldonderzoek.

Veldonderzoek
Er zijn bevindingen opgehaald met behulp van een online enquête. Het veldonderzoek is 

gebaseerd op bevindingen van het deskonderzoek. De gevonden generieke vaardigheden 

uit het deskonderzoek zijn gebruikt voor het veldonderzoek en respondenten hebben deze 

geprioriteerd. 

De enquête is afgenomen bij experts uit het veld bestaande uit een ex-operator, drie 

opleidingscoördinatoren, een lector energietransitie en drie allround specialisten in de 

procesindustrie.

De vragenlijsten zijn online afgenomen via Google forms.

S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T  O P Z E T  VA N  H E T  O N D E R Z O E K 23



2.5 Opzet van de focusgroep interviews
 

Doel van het focusgroep interview
Tijdens dit interview werden vragen gesteld aan drie experts (managementleden locatie) 

naar smart industry en energietransitie aspecten die een rol (gaan) spelen in de proces-

industrie in de komende tien jaar. Het gesprek is opgenomen en een kopie van de 

resultaten is na verwerking uitgereikt. Van tevoren is een film over smart industry/

energietransitie vertoond als opwarmer.

Voor aanvang van het focusgroepinterview is de onderstaande inleidende tekst gebruikt:

Smart industry wordt ook wel industrie 4.0 genoemd. Met smart industry wordt digitale 

data van productiebedrijven geïntegreerd. Het doel hiervan is om productiesystemen met 

elkaar samen te laten werken, maar ook om deze data real-time weer te geven op devices 

zoals smartphones, tablets e.d. Ook kun je met deze data dashboards maken om meer grip 

te krijgen op je procesvoering. Verder kun je met analytics (statistiek, rekenmodellen) weer 

nieuwe relevante data creëren. Andere onderdelen ervan zijn het gebruik van AR/VR/

digital twins. 

De vragen over de invloed van smart industry concepten op beroepen:

1 Bent u op de hoogte van bedrijven uit de procesindustrie waar smart industry een rol 

speelt en kunt u daar een aantal voorbeelden hiervan noemen? (Zijn dit recente 

systemen?, Wat is het effect hiervan?)

2 Op welke punten zal het beroep/de werkzaamheden van een operator (B & C niveau) 

van nu t.o.v. een operator over tien jaar verschillen onder invloed van smart industry? 

3 (Wat zijn de werkzaamheden die een operator over tien jaar uitvoert verwacht je? Waar 

komen de verschillen ten opzichte van de huidige werkzaamheden vandaan?)

4 Op welke punten zal het beroep/de werkzaamheden van een onderhoudstechnicus 

niveau 4 van nu t.o.v. een onderhoudstechnicus over tien jaar verschillen onder invloed 

van. smart industry?

5 (Wat zijn de werkzaamheden die een operator over tien jaar uitvoert verwacht je? Waar 

komen de verschillen ten opzichte van de huidige werkzaamheden vandaan?)

6 Wij willen onze studenten goed opleiden, ook voor de toekomst. Zijn er zaken waar wij 

meer aandacht aan zouden moet besteden in het onderwijs m.b.t smart industry en zo 

ja welke zaken zijn dat dan? 

7 Wat vindt u van het niveau van de studenten die we nu ‘afleveren’? (ook houding en 

gedrag)
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Voor aanvang van het focusgroepinterview is de onderstaande inleidende tekst gebruikt:

De energietransitie wordt de komende jaren een hele opgave voor bedrijven in de 

procesindustrie. Om te voldoen aan de afspraken van Parijs moet behoorlijk geïnvesteerd 

worden om tot de benodigde aanpassingen te komen. Productieprocessen worden meer en 

meer circulair, maar ook zullen er nieuwe utilities worden ingezet. Alles om te voldoen aan 

de benodigde reductie van de CO2 uitstoot en desnoods afgedwongen door de rechter.

De vragen over de invloed van energietransitie op beroepen

1 Kent u bedrijven in de procesindustrie die bezig zijn, of plannen hebben, voor 

aanpassingen of nieuwe investeringen welke leiden tot een reductie van de CO2 

uitstoot?

2 Op welke punten zal het beroep/de werkzaamheden van een operator B & C van nu 

t.o.v. een operator over tien jaar verschillen onder invloed van de energietransitie?

3 Op welke punten zal het beroep/de werkzaamheden van een onderhoudstechnicus 

niveau 4 van nu t.o.v. een onderhoudstechnicus over tien jaar verschillen onder invloed 

van de energietransitie?

4 Vindt u dat wij als school in het curriculum genoeg doen aan energietransitie in de 

voorbereiding van onze studenten voor de komende tien jaar en zo nee, op welke wijze 

zou dit vorm moeten worden gegeven? (keuzedeel / basis / andere vormen)  

2.6 Opzet van de interviews

Doel van de interviews
Er zijn vragen gesteld aan experts (werknemers en opleidingscoördinatoren procesindus-

trie, industrie automatisering) naar smart industry en energietransitie aspecten die een rol 

(gaan) spelen in het bedrijf in de komende tien jaar.

De gesprekken zijn opgenomen en een kopie van de resultaten is na verwerking uitgereikt. 

Voor aanvang van het interview is de onderstaande inleidende tekst gebruikt:

Smart industry wordt ook wel industrie 4.0 genoemd. Met smart industry wordt digitale 

data van productiebedrijven geïntegreerd. Het doel hiervan is om productiesystemen met 

elkaar samen te laten werken, maar ook om deze data real-time weer te geven op devices 

zoals smartphones, tablets e.d. Ook kun je met deze data dashboards maken om meer grip 

te krijgen op je procesvoering. Verder kun je met analytics (statistiek, rekenmodellen) weer 

nieuwe relevante data creëren. Andere onderdelen ervan zijn het gebruik van AR/VR/

digital twins. 
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De vragen over de invloed van smart industry concepten op beroepen:

1. Wat is uw naam en functie?

2. Beantwoord u de vragen vanuit operations of maintenance perspectief?

3. Maakt uw bedrijf gebruik van smart industry concepten bij de productie?

4. Welke ontwikkelingen in beroepen van de procesoperator/onderhoudstechnicus 

verwacht u in de komende tien jaar in de procesindustrie met betrekking tot smart 

industry?

5. Hoe ziet het beroep van procesoperator/onderhoudstechnicus eruit over tien jaar?

6. Waar zouden wij als opleider voor de sector meer op moeten focussen ten einde onze 

studenten beter voor te bereiden op een baan in de procesindustrie?

7. Wat vind je van het niveau van de studenten die we nu ‘afleveren’? (ook houding en 

gedrag)

Voor aanvang van het interview is de onderstaande inleidende tekst gebruikt:

De energietransitie wordt de komende jaren een hele opgave voor bedrijven in de 

procesindustrie. Om te voldoen aan de afspraken van Parijs moet behoorlijk geïnvesteerd 

worden om tot de benodigde aanpassingen te komen. Productieprocessen worden meer en 

meer circulair, maar ook zullen er nieuwe utilities worden ingezet. Alles om te voldoen aan 

de benodigde reductie van de CO2 uitstoot en desnoods afgedwongen door de rechter.

De vragen over de invloed van de energietransitie op beroepen:

1. Wat is uw naam en functie?

2. Beantwoord u de vragen vanuit operations of maintenance perspectief?

3. Is uw bedrijf bezig met, of heeft het plannen, voor aanpassingen of nieuwe investe-

ringen welke leiden tot een reductie van de CO2 uitstoot?

4. Welke ontwikkelingen in beroepen van de procesoperator/onderhoudstechnicus 

verwacht u in de komende tien jaar in de procesindustrie m.b.t. de energietransitie?

5. Waar zouden wij als opleider voor de sector meer op moeten focussen ten einde onze 

studenten beter voor te bereiden op een baan in de procesindustrie onder invloed van 

de energietransitie?
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2.7 Opzet van de vragenlijsten (Google forms enquête)

Er zijn aan experts vragen gesteld (enquête) via Google forms om te komen tot een beeld 

welke generieke vaardigheden belangrijker zullen worden in de komende tien jaar, 

opgesplitst voor operator B (niveau 3) en C (niveau 4) en de onderhoudstechnicus op 

niveau 4. Op voorhand is via email duidelijk aangegeven aan respondenten wat er onder 

elke generieke vaardigheid wordt verstaan.

De respondenten zijn mondeling benaderd en met een e-mail over de uitleg van de Google 

forms formulieren en de vragen. Er is aangegeven dat bij een score van 1-5 de generieke 

vaardigheid minder belangrijk wordt in de komende tien jaar. Bij een cijfer 5 zal de 

vaardigheid niet veranderen. Met een score van 6-9 wordt de generieke vaardigheid 

belangrijker.

Voor aanvang van de enquête is de onderstaande inleidende tekst gebruikt:

Er zijn technische kennis en vaardigheden. Maar er zijn ook de niet-technische vaardig-

heden. Deze worden generieke vaardigheden genoemd, ook wel soft skills genoemd. 

Hieronder staan een aantal generieke vaardigheden opgesomd welke uit het deskonder-

zoek zijn gekomen. Geef met een cijfer 1-10 aan welke vaardigheden belangrijker/

onbelangrijker worden de komende tien jaar in de procesindustrie. 

1-4 is onbelangrijker, bij een 5 blijft de generieke vaardigheid gelijk en bij een cijfer 6-10 

wordt de vaardigheid belangrijker. 

De generieke vaardigheden in de tabel op de volgende bladzijde is op voorhand aan de aan 

de respondenten voorgelegd om interpretatieverschillen te voorkomen. 
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De onderstaande tabel geeft de generieke vaardigheden aan met hun omschrijving die 

respondenten gescoord hebben op mate van (on)belangrijkheid.

DE GENERIEKE VAARDIGHEDEN:

Plichtsbesef
Bewustzijn van de dingen die men hoort te doen en je verantwoordelijk voelen.

Veiligsheidsdenken
Het denken en handelen in het teken van de eigen veiligheid en die van anderen en het milieu.

Creativiteit
Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare 
ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

Kritisch denken
Met deze methode is men in staat om op een nieuwe manier informatie te evalueren en te beoorde-
len, waardoor sneller en betere beslissingen gemaakt kunnen worden op basis van de feiten. 

Doorzettingsvermogen
Krachtig vasthouden aan een bepaald idee of actie. Pas stoppen als je je doel hebt bereikt. Tenzij 
dit redelijkerwijs niet haalbaar is. 

Gestructureerd werken
Gestructureerd en methodisch werken is ook te omschrijven als systematisch en planmatig werken. 

Probleem oplossend vermogen
Het vermogen om te (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan kunnen komen om deze 
problemen op te lossen. 

Sociale en culturele vaardigheden
Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en 
sociale achtergronden. 

Zelfregulering
Realiseren van doelgericht en passend gedrag. 

Leergierigheid
Betekent dat je leren serieus neemt en vastbesloten bent om nieuwe dingen te leren.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is het in staat zijn om onafhankelijk te zijn van een ander. 

Flexibiliteit
Ook wel aanpassingsvermogen genoemd. Het betekent dat je je gemakkelijk kunt aanpassen en 
dat je snel kunt schakelen. 

Pro-activiteit
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie en voor het nemen van eigen initiatieven. Geen 
afwachtende houding innemen.

Communicatieve vaardigheden
Informatie ontvangen en geven op efficiënte wijze afgestemd op de doelgroep.

(Multidisciplinair) samenwerken
Samenwerken in multidisciplinair verband (operations-maintenance bijvoorbeeld)
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3 Kennis en vaardigheden

3.1 Inleiding

Kennis en vaardigheden zijn, naast attitude (houding), twee factoren die grotendeels 

bepalen hoe competent iemand is op een bepaald gebied (Kessels, 1999). Toch zijn de twee 

begrippen zeker geen synoniemen. Hieronder wordt in het kort uitgelegd wat het verschil 

is tussen kennis en vaardigheden. 

3.2 Wat verstaat dit onderzoek onder kennis?

Om het verschil tussen kennis en vaardigheden te begrijpen, is het belangrijk om beide 

begrippen goed te definiëren. Er zijn veel voorkomende definities van kennis (Blaauw, 

2005). 

 

 

De definitie van kennis in dit onderzoek luidt:

“Kennis is datgene wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maat-

schappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en 

vaardigheid. Kennis omvat informatie of beschrijvingen hiervan”.

Kennis (Blaauw, 2005) heeft meestal een theoretisch karakter en wordt aan volgende 

generaties doorgegeven via informatiebronnen als boeken, tijdschriften, archieven en 

onderwijsinstellingen. Kenmerkend voor kennis is dat deze zich gestaag uitbreidt door bij 

nieuw onderzoek voort te bouwen op wat we al weten. Kennis krijgt dan ook pas echt 

waarde wanneer ze gedeeld wordt en anderen er evenveel profijt van hebben als de 

kennisdrager. Kennis is een onmisbare bouwsteen voor het opbouwen van vaardigheden 

en vormt het theoretische fundament om een vaardigheid te ontwikkelen. Het algemene 

begrip kennis kan vele vormen aannemen.
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Voorbeelden van kennis:

 f Weet je feilloos de jaartallen van verschillende hoogtepunten in de geschiedenis? Dan 

beschik je over historische kennis.

 f Er zijn mensen die de naamborden van de snelweg niet hoeven te lezen omdat ze de 

weg weten. Dit is een voorbeeld van parate kennis.

 f Iemand met zelfkennis is zich bewust van zijn eigen denkwijze, emoties, kwaliteiten en 

gevoelens. Een flinke dosis zelfkennis betekent ook dat je een realistisch beeld hebt 

van je sterkten en zwaktes.

Kennis heeft met zoveel meer te maken dan alleen nut en toepasbaarheid. Kennis geeft 

betekenis, helpt je om (on)mogelijkheden te zien, situaties kritisch te doorzien en geeft je 

daarmee een perspectief. Dat allemaal overboord gooien vanuit de idee dat (oude) kennis 

alleen maar ballast is, zoals sommigen beweren, is gevaarlijk. Voor het vertonen van de 

juiste vaardigheden is kennis dus een belangrijke vereiste. 

3.3 Wat verstaat dit onderzoek onder vaardigheden?

Voor het begrip vaardigheden zijn diverse omschrijvingen in de literatuur te vinden. 

Vaardigheden hebben een meer praktische inslag en zijn vooral gericht op het toepassen 

van theoretische relevante informatie (kennis) in praktische situaties. 

Dit onderzoek verstaat het volgende onder een vaardigheid:

“Het vermogen om een handeling of taak bekwaam uit te voeren (Kessels, 1999). 

Vaardigheid heeft betrekking op het toepassen van kennis in een specifieke context of 

situatie. Je benut eerder opgedane kennis of vergaarde informatie voor het uitvoeren van 

een praktische taak. Voor het ontwikkelen van vaardigheden is doorgaans ook de 

nodige oefening vereist. Door deze oefening ontstaat ervaring en beheers je een 

vaardigheid steeds beter.”

Technische vaardigheden 
Onder technische vaardigheden (Kessels, 1999) worden de harde technische vaardigheden 

verstaan die nodig zijn om een beroep goed te kunnen uitoefenen. Men spreekt ook wel 

over de hard skills. Deze vaardigheden verschillen vaak per beroep, afhankelijk van de aard 

hiervan zoals bijvoorbeeld lassen, gereedschap gebruik en het kunnen bedienen en 

bewaken van een destillatiekolom. Om de vaardigheden goed te kunnen uitoefenen is 

relevante kennis noodzakelijk. 
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Voorbeelden van technische vaardigheden:

 f Het vermogen om een elektrische installatie goed aan te leggen. Je hebt er een zekere 

mate van aanleg, basiskennis en oefening voor nodig.

 f Het schrijven van een e-mail begint met kennis van de taal waarin je schrijft. Taalkennis 

vormt de basis voor deze schrijfvaardigheid. 

 f Er zijn verschillende soorten gereedschappen. Het benoemen daarvan is kennis. Het 

gebruiken van het juiste gereedschap op de juiste wijze is een vaardigheid. 

Technische vaardigheden, welke worden overgedragen op een opleiding, kunnen verouderd 

zijn als de student werknemer wordt door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe productie-

technologie. Vaak wel zijn deze veranderingen gebaseerd op een aantal basisprincipes die 

nooit zullen veranderen.

Generieke vaardigheden
Naast de harde technische skills zijn er ook de meer generieke skills (SLO, 2021). 

Voor deze generieke vaardigheden wordt niet alleen de term ‘21-st century skills’ gebruikt, 

maar ook termen als ‘Life Long Learning Competencies’ en ‘Key Skills’ (Brandes, 2016). 

Dit onderzoek verstaat onder generieke vaardigheden het volgende:

Generieke vaardigheden zijn de skills die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren 

binnen het bedrijf zoals bijvoorbeeld wendbaarheid, goed kunnen communiceren, 

probleemoplossend vermogen hebben en flexibiliteit tonen. Het zijn de meer persoonlijke 

(sociale beroeps-) vaardigheden.

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan zo hard dat jongeren worden opgeleid voor banen 

en/of werkzaamheden die mogelijk in de toekomst niet meer bestaan of compleet 

veranderd zijn. Door deze versnelling in veranderingen wordt een steeds grotere 

wendbaarheid en mogelijk een andere prioriteit in competenties gevraagd in de vorm van 

generiek vaardigheden voor operators en onderhoudstechnici in de procesindustrie. 

De technische basiskennis en basisvaardigheden blijven echter altijd het uitgangspunt 

vormen voor het beroep. Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat een gedegen 

harde technische basiskennis en fundamentele basisvaardigheden van groot belang om de 

ontwikkelingen en de bijbehorende informatie goed te kunnen waarnemen en te 

interpreteren. Deze basis wordt gevormd door een gedegen fysisch, chemisch, wiskundig 

en technisch fundament aan te brengen in het onderwijs.

Zonder enige kennis van (technische) zaken is een goede communicatie bijna onmogelijk 

(Meester, Bergsen, & Kirschner, 2017). 
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Samen met kennis en attitude vormen (generieke) vaardigheden de bestanddelen van 

een competentie (AG5, 2018), ook wel kundigheid, vakdeskundigheid of bedrevenheid 

genoemd. De combinatie van (technische) kennis en vaardigheden geeft een starter dus de 

competentie om een taak of functie op de best mogelijke manier uit te voeren. Deze 

competenties zitten, zoals weergegeven in onderstaand plaatje, onder de waterspiegel. 

Wat je kan zien is het gedrag, wat boven de waterspiegel te zien is. 

FIGUUR 2 Competenties en gedrag

(Bron: Berenschot)
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4 Procesindustrie

4.1 Inleiding

Tot de procesindustrie rekent dit onderzoek alle bedrijven waarbij een grondstof op 

industriële schaal wordt omgezet tot een product of elektriciteit, variërend van een (petro)

chemisch bedrijf tot een (fossiel gestookte) energiecentrale. De grondstoffen ondergaan 

hierbij een fysische en/of chemische verandering. 

Bedrijven zoals een meubelmakerij of een auto assemblagebedrijf behoren vanwege 

bovenstaande criteria daarom niet tot de procesindustrie. Een meubelmakerij bewerkt 

namelijk de grondstof hout, maar verandert de aard van het materiaal hout niet op 

fysische of chemische wijze. 

4.2 Bedrijven behorend tot de procesindustrie

De bedrijven binnen de procesindustrie zijn onder te verdelen zoals in de onderstaande tabel:

TABEL 2 Verschillende takken van de procesindustrie

SECTOR: ACTIVITEIT:

 f Farmaceutische 
industrie

Denk hierbij aan fabrieken die geneesmiddelen produceren zoals 
antibiotica of een corona-vaccin

 fPetrochemische 
industrie

Voor productie wordt er gebruik gemaakt van de grondstof aardolie 
waaruit lpg, benzine, kerosine en diesel wordt gemaakt

 fMetallurgische 
industrie

Bedrijven hebben een gemeenschappelijk eindproduct namelijk 
metalen zoals bijvoorbeeld ijzer en zink

 fKeramische industrie Bedrijven hebben een gemeenschappelijk eindproduct namelijk 
keramiek waaruit wastafels worden gemaakt maar ook specialisti-
sche producten voor bijvoorbeeld de industrie

 fPapier- en 
kartonindustrie

Bereidingsproces van papier of karton 

 f Voedings- en genot  - 
middelenindustrie

Produceren levensmiddelen zoals voeding, maar ook tabak, 
alcoholische dranken en sigaretten

 fKunstvezelindustrie Maken vezels uit synthetische materialen voor bijvoorbeeld 
windturbine wieken

 fRubber- en kunststof 
industrie

Maken rubbersoorten en diverse kunststoffen voor dopjes van 
flessen en dergelijke

 fNutsbedrijven Elektriciteitscentrales en waterbedrijven welke het algemeen nut 
dienen voor de steden en industrie

 fAfvalverwerkings-
industrie

In deze bedrijven worden afvalproducten afgebroken en in sommige 
gevallen weer opgebouwd tot nieuw product en/of energie

(Bron: procestechniek deel 1, VAPRO)
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5 Trends en ontwikkelingen
 in de procesindustrie

5.1 Inleiding 

Er zijn diverse ontwikkelingen in de procesindustrie op het gebied van energietransitie en 

smart industry gaande die een grote rol gaan spelen in de komende tien jaar. Dit hoofdstuk 

geeft aan welke ontwikkelingen en trends er gevonden zijn op genoemde gebieden voor 

een periode van tien jaar. 

Ontwikkelingen in de energietransitie lijken in een stroomversnelling te komen, mede 

ingegeven door de ‘dwang’ van de klimaatafspraken voor 2030 en 2050, eventueel 

afgedwongen door bijvoorbeeld rechtszaken van urgenda en milieudefensie. uit het meest 

recente rapport van de IPCC (IPCC, 2022) rees het beeld op dat de wereldwijde effecten 

van het veranderende klimaat nu al ingrijpend en ten dele onomkeerbaar zijn. Reden 

temeer om haast te maken met deze energietransitie.

Ook van grote invloed op de ontwikkelingen in de procesindustrie zijn de sterk wisselende 

en onvoorspelbare prijzen van brandstoffen en stijgende heffingen op CO2 emissies welke 

voor een grote druk zorgen om duurzamer te produceren. De urgentie hiervan is alleen 

maar nog groter geworden door de oorlog in Oekraïne. 

Het ideale productiebedrijf:

Een voorbeeld van een geheel duurzaam en circulair productieproces  

(Kranenburg van, 2016) wordt hieronder weergegeven. 

FIGUUR 3 Een geheel circulaire en duurzame fabriek 

(bron: TNO / ECN)
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Grondstoffen en elektriciteit voor dit bedrijf zijn duurzaam geproduceerd en de ontstane 

CO2 en warmte worden hergebruikt. Maar zover in de procesindustrie nog lang niet. 

Digitalisering kan dit proces enorm versnellen en meehelpen om slimmer en efficiënter te 

kunnen produceren. Digitalisering van productieprocessen en onderhoud in de industry 

wordt ook wel smart industry genoemd.

In de volgende paragrafen worden een aantal ontwikkelingen beschreven die nu al, of in de 

toekomst, de Nederlandse (proces)industrie duurzamer en meer circulair moeten gaan 

maken. Daarna worden de trends en ontwikkelingen op het terrein van smart industry 

concepten in de procesindustrie besproken.

5.2 Ontwikkelingen ingegeven door energietransitie

Duurzame energiebronnen winnen, langzaam maar zeker, steeds meer aan terrein en mede 

ingegeven door de energietransitie en verhoging van de circulariteit zullen productiepro-

cessen veranderen (Port of Rotterdam, 2020) (Deltalinqs, 2021) (CES, 2021) (Lieshout, 

2017) (Entrop, 2020). De Europese en wereldwijde milieuafspraken en (digitale) ontwikke-

lingen op technologisch gebied, maken dat deze trend zich stevig voort zal zetten in de 

komende decennia (Ministerie van economische zaken, 2016). 

In de toekomst zal, veel meer dan nu het geval is, gebruik worden gemaakt van diepe 

geothermie, elektrificatie, schonere brandstoffen en carbon capture en storage (CCS) ter 

vermindering van de CO2-emissie (ook wel de-carbonisatie genoemd). Ook het beter 

benutten van restwarmte van de industrie met behulp van warmtepompen is een trend 

(Ministerie van economische zaken, 2016). 
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FIGUUR 4 Energiebronnen voor stroom in Nederland 

Zeewind

Landwind

Gas

Zon

(bron: www.co2monitor.nl)

Duurzame bronnen voor energieopwekking breiden zich steeds meer uit en zijn volop in 

ontwikkeling.

Op bovenstaande grafiek zijn de vermogens van de energiebronnen voor elektriciteit te 

zien in Nederland op woensdag 2 februari 2022 (www.co2monitor.nl). Deze dag was minder 

gunstig voor het opwekken van elektriciteit door windenergie op land en zee (blauwe 

lijnen). Tegelijkertijd kun je goed het probleem zien dat de duurzame bronnen wind en 

zonne-energie (gele en blauwe lijnen) te maken hebben met grote 24-uurse fluctuaties. 

Soms is er eenvoudigweg geen wind of zon. Dit fenomeen wordt ook wel dunkelflaute 

genoemd en vormt een belangrijke uitdaging voor de energietransitie. 

Met elektriciteit uit onder andere gas probeert men de vraag en productie op elkaar af te 

stemmen omdat je met gas (bovenste groene lijn) snel op en af kunt schakelen in 

productiehoeveelheid. 

Stabiele lijnen in de grafiek worden nog steeds gevormd door de bronnen biomassa, 

steenkool, kernenergie en in mindere mate warmtekracht installaties (wkk). De fossiele 

bronnen zullen door de energietransitie steeds meer op de achtergrond worden gedrongen 

ter vermindering van de CO2-uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van 

andere landen.
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In de tabel hieronder zijn de ontwikkelingen over de tijd te zien welke leiden tot deze 

benodigde de-carbonisatie binnen bepaalde sectoren. 

Aardgas en kolen ten behoeve van proceswarmte voor de industrie (omkaderde vlak) 

zullen naar de achtergrond verdwijnen en worden vervangen door waterstof, biomassa, 

elektrificering, warmtepompen (Industrie, 2021) en (diepe) geothermie (Fieldlab industrial 

electrification, 2021). 

Overigens staat het gebruik van biomassa tegenwoordig weer behoorlijk ter discussie 

(Milieudefensie, 2020) vanwege de grootschalige houtkap voor dit doel. Een andere 

ontwikkeling is carbon capture en storage (CCS) waarbij de CO2 wordt opgeslagen onder de 

grond of het zeeoppervlak.

FIGUUR 5 Energiefuncties in sectoren 

ENERGIE-
FUNCTIES 

HUIDIGE ENERGIE-
BRONNEN EN 
-DRAGERS

CO2-ARME ENERGIEBRONNEN EN  
-DRAGERS IN 2050

Ruimte-
verwarming

• Aardgas 
• Klein aandeel 

hernieuwbaar

• Elektrificatie (hernieuwbaar, kolen/biomassa + 
CCS, kernenergie, (bio)gas + CCS)

• Omgevingswarmte (warmtepompen, 
zonnecollectoren)

• Bodemwarmte (WKO, geothermie)
• (Bio)gas
• Restwarmte

Proceswarmte in 
de industrie

• Aardgas
• Klein aandeel kolen

• Gas + CCS
• Biomassa + eventueel CCS
• Elektrificatie (hernieuwbaar, kolen/biomassa + 

CCS, kernenergie, (bio)gas + CCS)
• Diepe geothermie

Vervoer • Olie
• Klein aandeel 

bio brandstoffen
• Klein aandeel gas 

en elektriciteit

• Personenvervoer: elektrificatie (hernieuwbaar, 
kolen/biomassa + CCS, kernenergie, (bio)gas 
+CCS), waterstof

• Bussen: elektrificatie (hernieuwbaar, kolen/
biomassa + CCS, kernenergie, (bio)gas + CCS)

• Zwaar transport: (bio)LNG, biobrandstoffen
• Zee- en binnenvaart: (bio)LNG, biobrandstoffen
• Luchtvaart: biobrandstoffen

Kracht en licht • Kolen en gas
• Klein aandeel 

kernenergie en 
hernieuwbaar

• Hernieuwbaar (wind, zon-PV, waterkracht, 
biomassa, geothermie etc.)

• Kolen/biomassa + CCS
• Kernenergie
• (Bio)gas + CCS

(bron: Energierapport Transitie naar duurzaam, Ministerie van economische zaken)
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Op het gebied van nieuwe grondstoffen, brandstoffen, utilities, energiedragers en 

besparingsgerichte maatregelen zijn diverse ontwikkelingen te zien waarvan er in de 

volgende paragraven een aantal geschetst zullen worden.

5.2.1 Circulariteit

Inzet van synthetische brandstoffen 
Synthetische brandstoffen zijn, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, met behulp van 

chemische reacties uit CO2 en (groene) waterstof gemaakt. Op deze wijze circulair 

geproduceerd dragen deze brandstoffen niet bij aan een verhoogde CO2 uitstoot naar de 

atmosfeer. Conventionele brandstoffen zoals benzine en kerosine worden door middel van 

destillatie- en kraakprocessen uit aardolie gemaakt die uit de bodem worden gehaald en 

zijn dus als niet circulair aan te merken. 

Er zijn tegenwoordig veel onderzoeken naar het potentieel van synthetische brandstoffen 

op basis van CO2 uit de lucht of andere productieprocessen waarbij deze CO2 als grondstof 

kan dienen (Smartport, 2021). Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van synthetische 

kerosine voor vliegtuigen (Bauldreay, Bogers, Snijders, & Melkert, 2009). Met duurzaam 

opgewekte energie om deze brandstoffen te maken zijn deze processen circulair. Wel nog 

zullen de fossiele brandstoffen de komende jaren dominant blijven (Flaherty, 2019). 

Een voorbeeld van een bedrijf welke op grote schaal synthetische brandstoffen maakt is 

Neste. Neste creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector. Neste  

is ‘s-werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen  

(Neste, 2021). 

Met de komst van een bio-raffinaderij (Deltalinqs, 2021) begint ook Shell aan een grote 

transformatie op de locatie Pernis. Die verandert van een traditionele raffinaderij naar een 

duurzaam energiepark, het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam. 

Op het terrein van de Shell-raffinaderij Pernis komt een grote bio-raffinaderij met een 

capaciteit van 820.000 ton per jaar (4% van de huidige productie). Deze nieuwe installatie 

gaat in eerste instantie biodiesel uit reststoffen zoals gebruikte kookolie, slachtafval-

vetten en plantaardige vetten maken voor personenauto’s en vrachtwagens voor heel 

Europa. Later zal naar verwachting ook bio-kerosine voor vliegtuigen uit de installatie 

gaan lopen.  
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Sectoren die de overstap naar elektrisch om welke reden dan ook niet kunnen maken gaan 

door de inzet van deze nieuwe synthetische brandstoffen ook een stuk minder CO2 

uitstoten. Shell wil verder een elektrolyser gaan bouwen om vanuit elektriciteit groene 

waterstof te produceren. 

Dit project van Shell en de geplande groene waterstoffabriek van de raffinaderij vormt een 

van de mooie voorbeelden van de energietransitie in het haven-industrieel complex van 

Rotterdam. 

FIGUUR 6 Het Shell energy and chemicals park Rotterdam 

(Bron: Shell)

ATR
ATR staat voor auto-thermische reforming (Air Liquide, 2021). Bij dit proces worden 

koolwaterstoffen bij hoge druk omgezet naar syngas (waterstof en koolmonoxide) door 

deze de laten reageren met stoom en zuurstof in aanwezigheid van een katalysator. De 

gebruikte koolwaterstoffen kunnen van verschillende aard zijn zoals methaan, offgas, 

nafta of propaan. Het ontstane koolmonoxide en het waterstof kan weer worden gebruikt 

voor het ‘bouwen’ van andere producten. Het voordeel hiervan is dat er zeer beperkt CO2 

ontstaat.
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IJzerpoeder
Een andere nieuwe ontwikkeling is het gebruik van ijzer (Fe) als brandstof (Brinck, 2020) 

(Metalot, 2020). Bij de verbranding van ijzerpoeder komt een enorme hoeveelheid warmte 

vrij. Het ontstane ijzeroxide kan vrij eenvoudig worden afgevangen en daarna gereduceerd 

tot ijzer met behulp van groene of blauwe waterstof. En daarmee is de cirkel rond. IJzer 

blijft ijzer en kan niet ontsnappen naar de atmosfeer omdat ijzeroxide (roest), in 

tegenstelling tot CO2 niet gasvormig is. Op deze wijze wordt de uitstoot van CO2 naar de 

atmosfeer voorkomen.

FIGUUR 7 Bij de verbranding van ijzerpoeder komt veel energie vrij

Pyrolyse
Pyrolyse is een chemisch proces waarbij plastic afval zonder zuurstof wordt verwarmd. De 

lange koolwaterstof ketens breken hierdoor af en er ontstaan kortere moleculen welke 

worden verwerkt tot brandstoffen of als precursor voor andere nuttige stoffen. Op deze 

wijze wordt plastic afval van lage kwaliteit gerecycled in plaats van verbrand. Zowel Dow 

Chemicals als Shell in samenwerking met BlueAlp hebben plannen om miljoenen tonnen 

plastic te recyclen (Petrochem, 2021). Het betreft hier dus een nieuw proces met nieuwe 

grondstoffen en nieuwe eindproducten.
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Recycling
Ook recycling van producten krijgt steeds meer aandacht waarmee wordt tegemoetge-

komen aan circulaire productieprocessen (Het groene brein, 2020). Bij een koffiebedrijf 

kan bijvoorbeeld koffiedik als brandstof voor de stoomketel worden gebruikt. Vanuit de 

waterzuivering kan biogas (methaan) op basis van organische stoffen worden geprodu-

ceerd. Dat biogas kan vervolgens weer worden gebruikt om stoom en warm water te 

maken voor de installaties in de fabriek. Op deze wijze krijgen afvalproducten nieuwe 

aandacht en dragen ze bij aan een duurzaam productieproces over de gehele keten. 

Het Singaporese bedrijf TES (Port of Rotterdam, 2021) opent op termijn in de haven van 

Rotterdam een grote fabriek om elektrische autobatterijen te recyclen. In een loods van 

10.000 vierkante meter komen straks installaties die opgebruikte lithiumbatterijen uit 

elkaar kunnen halen waarna de zeldzame metalen een nieuwe bestemming wacht. De 

Rotterdamse fabriek kan straks tien ton batterijen per jaar verwerken, hetgeen overeen 

komt met het aantal batterijen uit 200.000 smartphones. Wat voor batterijen de fabriek 

krijgt, is nog onbekend, het kunnen zowel autobatterijen als stroomvoorzieningen uit 

telefoons, laptops en andere elektronica zijn. 

Ook in dit voorbeeld zie je dat er andere grondstoffen en eindproducten zijn die nieuwe 

productieprocessen vragen. 

FIGUUR 8 Circulariteit 

(bron: Het groene brein)
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Bio-based materialen
Polyvinylchloride (pvc) zal in de toekomst meer en meer worden vervangen door bio-based 

materialen (Green Serendipity, 2020). Door de aanwezige chloormoleculen wordt pvc 

nauwelijks afgebroken in de natuur. Eenmaal vervangen door bio-based verpakkingen, 

welke wel biologisch afbreekbaar zijn, kun je gaan standaardiseren en een grotere 

inzetbaarheid en schaalbaarheid realiseren. Het zal duidelijk zijn dat andere grondstoffen 

en eindproducten ook hier andere productieprocessen zal gaan vereisen. 

5.2.2 Waterstof als energiedrager

Waterstof gaat een zeer grote rol spelen in het Rotterdams haven industrieel complex, 

zowel voor de transportsector, het Westlandse kassengebied, als voor de procesindustrie 

(Port of Rotterdam, 2020).

Waterstof is een belangrijke energiedrager waarbij na verbranding geen CO2 vrijkomt. Het 

chemische symbool voor waterstof is H (hydrogenium). Het komt in gasvormige toestand 

altijd voor als H2. 

In de petrochemische industrie heeft waterstof altijd al een zeer grote rol gespeeld bij 

productieprocessen zoals de ontzwaveling van brandstoffen diesel, kerosine en benzine en 

het proces van hydro-cracking waarbij lange koolwaterstofketens worden afgebroken tot 

kleinere en meer waardevolle ketens.

Waterstof wordt sinds jaar en dag met name door middel van reforming (steam methane 

reforming) geproduceerd uit methaan, men spreekt in dit geval van grijze waterstof omdat 

de hierbij ontstane CO2 aan de lucht ontsnapt. 

CH4 + H2O (+ heat)  CO + 3H2

CO + H2O  CO2 + H2

uit een molecuul methaan ontstaan totaal vier moleculen gasvormige waterstof in deze 

reactie met water (stoom).
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Er zijn in hoofdzaak drie kleuren waterstof te onderscheiden:

TABEL 3 Soorten waterstof

KLEUR 
WATERSTOF OORSPRONG OPMERKING

Grijs Gemaakt uit methaan d.m.v. 
steam-methane reforming 

CO2 ontsnapt aan de atmosfeer.

Blauw Gemaakt met methaan d.m.v. 
steam-methane reforming

CO2 opgeslagen in ondergrondse ‘oude’ 
gasputten. Carbon Capture and Storage 
(CCS).

Groen Met duurzame energie 
opgewekt d.m.v. elektrolyse

Er ontstaat geen CO2 bij dit proces.

De kleur van waterstof wordt bepaald door de productiemethode. De fysische en 

chemische eigenschappen van waterstof blijven natuurlijk altijd dezelfde.

Hieronder is de waardeketen van waterstof in de procesindustrie te zien met methodieken 

van winning (upstream), opslag & transport, conversie (midstream) en eindgebruik 

(downstream) (A.Almansoori, 2006). 
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FIGUUR 9 Waardeketen van waterstof
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(bron: MBA Energy & Infrastructure)

Te zien is dat waterstof op heel veel verschillende wijzen kan geworden geproduceerd, 

opgeslagen, geconverteerd en veel toepassingen kent in de industrie.
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In onderstaande figuur is een prognose te zien van de daling van de CO2 emissies in het 

Rotterdamse havengebied ten gevolge van de inzet van groene waterstof.

FIGUUR 10 aling van de CO2 uitstoot en geplande capaciteit waterstoffabrieken 

(bron: H-vision)

Waterstof is geen energiebron welke je uit de grond kunt halen zoals bijvoorbeeld 

methaan of aardolie. Waterstof is een energiedrager waarvan de rol steeds groter wordt. 

Geproduceerd door duurzame opwekking (wind of zonne-energie) heet deze waterstof 

groene waterstof welke ook een rol kan spelen bij hoge temperatuurprocessen (bijvoor-

beeld fornuizen om vloeistoffen op te warmen) als vervanger voor methaan of andere 

brandstoffen. 

 

Shell is van plan (Maritiem Nederland, 2020) om de productie in 2023 te starten om zo 

50.000-60.000 kg groene waterstof per dag te maken. Deze waterstof wordt in het begin 

tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brand-

stoffen te verduurzamen. Dit scheelt minimaal 200.000 ton CO2 per jaar. Er zijn steeds 

meer initiatieven in Nederland om groene waterstof te maken (H2O, 2021) (Koningklijke 

VEMW, 2020). Groningen vormt daarbij de koploper vanwege de historisch aanwezige 

methaangas expertise.

Een ander plan is de bouw in 2030 van het Hydrohub Gigawatt Scale Elektrolyser project 

(TKI Energie en Industrie, 2022), medegefinancierd door TKI Energie en Industrie voor een 

groene waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW. Het is een ontwerp van een fabriek 

die in 2030 volgens planning start in Nederland en draait op windenergie van de Noordzee. 
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FIGUUR 11 Impressie van controlekamer groene waterstof fabriek 

(bron: TKI Energie en Industrie, 2022)

FIGUUR 12 Impressie van productiehal groene waterstof met elektrolysers 

(bron: TKI Energie en Industrie, 2022)

In bovenstaande figuur is een voorspelde ontwikkeling te zien t.a.v. de inzet van waterstof 

voor verschillende toepassingen (Kreiter, 2018). Het rondje aan het begin van de pijl geeft 

aan dat de toepassing commercieel beschikbaar is en het eind van de pijl geeft aan dat het 

concept klaar is voor massa inzet. 

S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T      T R E N D S  E N  O N T W I K K E L I N G E N46



FIGUUR 13 Een routekaart voor waterstof 
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Waterstof en veiligheid
Bij gebruik van waterstof is de veiligheid van groot belang. Waterstof is een heel klein 

molecuul en zeer brandbaar en zelfs zeer explosief met de aanwezigheid van lucht. 

Waterstof heeft een zeer kleine ontstekingsenergie (0,02 mJ) i.v.m. methaan (0,25 mJ). 

Ook het ontvlambaarheidsgebied is breder (waterstof: 4-75 vol%, methaan: 4,3-15 vol%) 

(IBBT, 2015). 
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Om deze reden is het belangrijk om bij het transport van waterstof door leidingen op 

strategische plekken spoelpunten aan te brengen (purging), de leidingen goed te aarden 

(om vonkvorming te voorkomen) en speciale pakkingen te gebruiken. Ook het regelmatig 

meten van waterstofconcentraties in de omgeving is om deze reden van belang. 

FIGUUR 14 Electrolyser voor de productie van groene waterstof

In onderstaande figuur zijn de waterstof ambities weergegeven in het Rotterdams haven 

industrieel complex voor 2030. In Zeeland en Groningen staan vergelijkbare  

ontwikkelingen in de steigers.

 

Er wordt in het Rotterdamse havengebied een zogenaamde backbone hoofdstructuur 

aangelegd met diverse verknopingen vanaf leveranciers en naar gebruikers van waterstof.
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FIGUUR 15 Waterstofvisie port of Rotterdam
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Waterstofsysteem
In de Rotterdamse haven komt een 
waterstofsysteem dat productie en 
gebruik in vooral de industrie, maar 
ook import en doorvoer van waterstof 
richting andere delen van Nederland 
en Noordwest-Europa combineert. 
Havenbedrijf en Gasunie hebben het 
initiatief genomen om al in 2023 een 
backbone voor waterstof door de 
haven in bedrijf te hebben. 

Deze hoofdtransportleiding voor-
ziet bedrijven van waterstof die op 
conversieparken in de haven wordt 
geproduceerd. De backbone komt 
in verbinding te staan met de natio-
nale infrastructuur van Gasunie door 
Nederland en met corridors richting 
industriegebieden in het Limburgse 
Chemelot en Noordrijn-Westfalen.  
Ook is op termijn een terminal  
voorzien om import van waterstof  
te faciliteren.

Verdienvermogen
Rotterdam krijgt hiermee een toonaan-
gevende infrastructuur op het gebied 
van waterstof waarmee de markt-  
ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
Behalve een belangrijke bijdrage 
aan de nationale klimaatdoelstelling 
draagt een dergelijk waterstofsysteem 
ook bij aan het nieuwe verdienver-
mogen van het havencomplex. 
Daarmee behoudt de haven ook in  
de toekomst een belangrijke rol voor 
de Nederlandse economie.

WATERSTOF-ECONOMIE 
IN ROTTERDAM START MET BACKBONE 

(bron: Port of Rotterdam: waterstofeconomie-in-rotterdam-factsheet.pdf. Aangepast i.v.m. leesbaarheid [red.])

Er is een enorme hoeveelheid duurzame elektrische energie nodig om elektrolysers de 

vereiste hoeveelheid groene waterstof (20 Mton in 2050) (Port of Rotterdam, 2020) 

(Smartport, 2021) te kunnen laten maken. Als ‘wegvoorbereider’ dient de blauwe 

waterstof welke op relatief korte termijn realiseerbaar is. 

Gezien de toename van de vraag in de toekomst zal de import van groene waterstof 

(18 Mton importeren ten opzichte van 20 Mton totale behoefte) noodzakelijk zijn (MacKay, 

2008) (Port of Rotterdam, 2020) (Mackor R., 2021). Deze waterstof zal met name komen 

van Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat betekent dus een grote 

behoefte aan opslag, conversie en transportcapaciteit en een grote rol voor de proces-

industrie in de toekomst waarvoor deskundige operators en maintenance personeel 

benodigd zijn.
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Met deze waterstof-hub blijft de Rotterdamse haven internationaal toonaangevend en zal 

het een van de motoren van de nationale economie blijven. 

FIGUUR 16 Voorspelde waterstofstroom Rotterdams havengebied

Waterstofstroom door Rotterdam
groeit sterk door import
De komende decennia geeft een groei  
te zien van blauwe en groene waterstof. 
Om aan de nationale en internationale 
vraag te kunnen voldoen, komt in 2050 
verreweg het grootste deel uit import.
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De ontwikkelingen voor groene waterstof staan niet stil. Voorlopig staan (inter)nationaal 

de volgende groene waterstoffabrieken in de planning (Seijlhouwer, 2021):

TABEL 4 Geplande electrolyser projecten

LAND PROJECT START PRODUCTIE 
(ton/jaar)

Spanje Hydeal ambition 2022 3.600.000

mcphy.com/en/news/hydeal-ambition/

Kazachstan onbekend 2027 3.000.000

www.change.inc/energie/kazachstan-grootste-fabriek-ter-wereld-groene-waterstof-36673

Mauritanië onbekend onbekend onbekend

fuelcellsworks.com/news/
mauritania-signs-agreement-to-develop-green-hydrogen-production-plant/

Australië Asian Renewable Energy Hub 2027 onbekend

asianrehub.com/

Nederland NortH2 2040 800.000

www.change.inc/energie/groene-waterstof-north2-industrie-33839

Canada Air liquide onbekend 3000

www.airliquide.com/mainland-china/
air-liquide-inaugurates-worlds-largest-low-carbon-hydrogen-membrane-based-production

(bron: Seijlhouwer)

Ook in Zeeland en Groningen (NOS, 2020) zijn grootste plannen om met elektrolysers 

groene waterstof te maken. In Groningen wil men een installatie maken die 800.000 ton 

waterstof op jaarbasis gaat maken in 2040. In Zeeland moet in 2025 een installatie 

operationeel zijn welke 75.000 ton groene ammoniak (NH3) uit groene waterstof gaat 

maken. 

Precies een week voor de opening van de Olympische Winterspelen van 2022 in China 

heeft Shell een grote electrolyser van 20 MW in gebruik genomen. Men is begonnen met 

de productie van groene waterstof in Zhangjiakou, in provincie Hebei in China. De 

electrolyser heeft tijdens de Olympische Winterspelen ongeveer de helft van de totale 

groene waterstofvoorziening voor de 600 brandstofcelvoertuigen geleverd in de 

sportregio.
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PosHYdon
PosHYdon (TNO, 2020) integreert drie systemen: offshore wind, offshore gas en offshore 

waterstof en zal plaatsvinden op het Q13A-A platform van Neptune Energy. Dit uit 

windenergie producerende waterstof-productieplatform is het eerste volledige  

geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de 

kust van Scheveningen. Het transport van (waterstof)moleculen blijkt goedkoper te zijn 

dan dat van elektronen via kabels (Aue, 2018).

Het project PosHYdon en de samenwerking tussen verschillende partijen zal veel 

informatie opleveren over de te zetten vervolgstappen richting grootschalige productie 

van groene waterstof op zee. Denk aan het dynamisch gedrag van een waterstofproductie 

installatie dat gekoppeld wordt aan windparken op zee. Daarnaast geeft het project kennis 

en inzicht in de kosten voor het installeren en het onderhouden van waterstofproductie  

op zee. 

FIGUUR 17 PosHYdon project

(bron: posHYdon)
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5.2.3 Carbon Capture and Storage (CCS)

Porthos
De CO2 die bij de reforming van methaan vrijkomt gaat nu nog steeds de lucht in. Op 

diverse plekken in Nederland wordt er geëxperimenteerd met het afvangen en opslaan van 

deze CO2. Zo bestaan er plannen in Rotterdam voor de opslag van deze CO2 in oude 

gasputten op de Noordzee (Porthos Development C.V., 2020). Door deze opslag wordt 

emissie naar de atmosfeer voorkomen en spreekt men van blauwe waterstof.

FIGUUR 18 Het Porthos project 
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Porthos voorziet in een ondergrondse leiding die vanaf 2024 CO2 transporteert naar lege gasvelden onder de Noordzee.

KLIMAATDOELSTELLING
In het havengebied van Rotterdam vindt 16% van de 
Nederlandse CO2-uitstoot plaats. Dus is de bijdrage van deze 
regio aan de nationale klimaatdoelstellingen belangrijk. 
Porthos biedt bedrijven de mogelijkheid hun CO2-uitstoot te 
verminderen terwijl zij werken aan de overgang naar een 
hernieuwbare, biobased of circulaire bedrijfsvoering.

TIJDPAD
In 2021 valt het definitieve besluit om te investeren in 
Porthos. Direct daarna kan de aanleg starten, zodat het 
systeem in 2024 operationeel is.

MEER WETEN?
Kijk op www.porthosco2.nl

De CO2-leiding komt te 
liggen in de bestaande 
leidingstrook langs de 
A15 en is 30 tot 33 
kilometer lang.

Een onderzeese 
pijpleiding brengt de CO2

naar een platform op 
20 kilometer uit de kust.

De lege gasvelden bevinden zich 
in een afgesloten reservoir van 
poreus zandgesteente, ruim 
3 kilometer onder de Noordzeebodem.

Daar wordt 
de CO2 in een 

leeg geprodu-
ceerd gasveld 

gepompt.

Naar verwachting kan er 
maximaal 37 megaton CO2 in het 
bewuste gasveld (‘P18’ genaamd) 
worden opgeslagen.  

In het compressor-
station wordt de 
CO2 op hoge druk 
gebracht.

(bron: Porthos Development C.V.)

H-vision
Ook het afsplitsen van het waterstof van restgassen die ontstaan bij raffinage waarbij de 

vrijkomende CO2 ondergronds wordt opgeslagen (carbon capture en storage) biedt een 

mooie toekomst. Men spreek in dit geval ook van blauwe waterstof. Met deze blauwe 

waterstof van dit zogenaamde H-vision project (H-vision, 2021) kan de industrie een 

belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen gesteld voor de 
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ijkpunten 2030 en 2050. Ook kan op deze wijze worden geanticipeerd op de komst van het 

gebruik van meer groene waterstof door processen al vast aan te passen voor blauwe 

waterstof. Blauwe waterstof kun je zonder problemen inwisselen voor groene waterstof, 

het blijft tenslotte waterstof, ongeacht de kleur.

5.2.4 Conversie
Waterstof kun je onder hoge druk (300 of 700 bar) opslaan of cryogeen bewaren  

(-252˚C, atmosferisch). Cryogene opslag en transport levert problemen op vanwege de zeer 

lage temperatuur. Dit probleem kun je oplossen door er eerst methanol of ammoniak van 

te maken (Blinkman, 2019).

Ammoniak en methanol zijn producten die je met een chemische reactie kan maken uit 

waterstof. Vanwege de hogere kookpunten (resp. -33 en 65˚C) in vergelijking met 

waterstof, zijn deze stoffen veel gemakkelijker op te slaan en te transporteren. In een later 

stadium kun je de waterstof er eventueel weer vanaf splitsen voor gebruik. Het omzetten 

van waterstof naar andere stoffen over en weer wordt conversie genoemd.

5.2.5 Besparende maatregelen

Electromotoren en frequentieregelaars
Electromotoren zetten elektrische energie om in mechanische energie in de vorm van 

rotatie.

Geschat wordt dat er 8 miljard elektrische motoren zijn in de Europese unie welke bijna 

50% van alle opgewekte elektriciteit gebruiken (Europese Commissie, 22). De inzet van 

motoren is zeer divers. Van kleine motoren voor huishoudens tot enorme motoren in de 

zware industrie. Een motor kan worden ingedeeld in een internationale energie efficiëntie 

klasse (IE 1 t/m 5). Het inzetten van een motor met een hogere EI kan gedurende zijn 

levensloop besparingen opleveren van een paar euro’s tot tienduizenden euro’s afhankelijk 

van het opgenomen vermogen. Indien alle motoren worden vervangen door deze hogere 

efficiëntie kan volgens schatting 110 TWh energie op jaarbasis worden bespaard. Dit is 

gelijk aan het jaarlijkse energiegebruik van Nederland en staat gelijk aan 40 miljoen ton 

CO2 emissie minder. 

Pompen worden aangedreven door een elektromotor. Naast de rendementsklasse is het 

belangrijk om te weten dat met name bij deellast het rendement van een elektromotor 

sterk kan afnemen. Wanneer een pomp vervangen wordt is daarom raadzaam en rendabel 

om de elektromotor te vervangen door een elektromotor met een zo hoog mogelijke  

IE klasse.
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FIGUUR 19 Industriële pompopstelling 

(bron: Hidrostal BVBA België)

Nog teveel wordt in de industrie pompenergie vernietigd door de flow te regelen met 

behulp van een regelklep welke in de persleiding zit. Door het toepassen van een 

frequentieregelaar kan de capaciteit van de pomp worden beïnvloed zodat het zelfde 

effect wordt bereikt met minder energieverlies. Bij het inzetten van pompen kan ook nog 

veel worden bespaard door te kiezen voor de juiste leidingdiameters en de juiste plaatsing 

van de appendages voor en na de pomp (Eriks, 22).

Overige energiebesparende maatregelen
Energiebesparende maatregelen zijn relatief eenvoudig uit te voeren in de industrie en 

leveren direct resultaat op. uiteraard zit daar wel een kostenplaatje aan. DCMR milieu-

dienst Rijnmond heeft daar een document over geschreven (DCMR Milieudienst Rijnmond, 

2014). Zij hebben een top 10 factsheet gemaakt met energiebesparende maatregelen voor 

de industrie en de terugverdientijd. 
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TABEL 5 Top 10 energiebesparende maatregelen industrie 

MAAT REGEL
TOEPASSINGS-
GEBIED

TYPERENDE 
INVESTERING

TYPERENDE 
BESPARING

TYPERENDE 
TERUG-
VERDIENTIJD

1 Isolatievan 
appendages

Appendages waar-
door verwarmde 
vloeistoffen of 
gassen stromen

€ 100 - € 600 per 
appendage afh. van 
afmetingen

85–95% <1 jaar

2 Periodieke  
thermografische 
inspectie van 
isolatie

Verwarmde 
productstromen

€ 6.000 per  
inspectie/
rapportage

Per inspectie
200.000m3

gas/jaar

<2 jaar

3 Tankdakisolatie Daken van  
verwarmde 
opslagtanks

€80-120/m2 40–70% 1-4 jaar

4 Frequentie-
geregelde 
Pompen

Pompen die regel-
matig op lagere 
capaciteit draaien 
(type rend: 2.000 
uren op minder dan 
80%)

100-600€/kW, 
indien nodig:  
kosten voor beka-
beling tot 
ca.€10.000

20–50% <2 jaar

5 Frequentie-
geregelde 
ventilatoren

Ventilatoren die 
regelmatig op 
lagere capaciteit 
draaien (typerend: 
2.000 uren op 
minder dan 80%)

100-600€/kW, 
indien nodig:  
kosten voor  
bekabeling tot 
ca.€10.000

20-50% Ca. 3-4 jaar  
(ventilator 30 kW 
zonder bekabeling 
i.g.v. slipkoppeling 
<1 jaar i.g.v. 
aanzuigdemper)

5a Idem bij 
luchtkoelers

Air fin banken

6 Periodieke reini-
ging luchtkoelers

Air fin banken Ca. € 1.000/reini-
ging van air fin bank

20–40% <2 maanden

7 Hoogrendement 
stoomketel, met 
rookgascondensor

Stoomketels, 
voldoende ruimte 
naar ketel

€ 20-30/kW  
geïnstalleerd 
vermogen

5-10% 1-2 jaar

8 Onderhoud en 
vervanging 
condenspotten

Elk stoomsysteem Vervanging ca.:
€ 500/condenspot

10% 1-2 jaar

9 Perslucht: ultra-
sone lekdetectie

Persluchtsysteem 
> 1 kW

ultrasoon de tector: 
ca. € 2.000

5-30% 1–12 maanden

10 E-zuinige 
HF-verlichting

Bedrijfshallen met 
HF-verlichting

€ 60/armatuur 
(bijplaatsen 
HF-voorschakel-
apparaat)

30–50% 2-3 jaar

(bron: DCMR Rijnmond)
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5.2.6 Uitgekiend design van procesunits

Een slimmer ontwerp van procesunits kan ook energiebesparingen geven. Een voorbeeld 

hiervan zijn de zogenaamde spinning disk reactoren. Spinning disk reactoren (Pask, 

Nuyken, & Zhizhong, 2012) kunnen de grotere (batch) reactoren vervangen om dezelfde 

hoeveelheden product te maken en mogelijk zelfs meer. Met deze reactoren kun je veel 

meer op het randje gaan zitten van het temperatuuroptimum zodat de doorzet groter kan 

worden en minder bijproducten ontstaan. Men spreekt ook wel over procesintensificatie.

De bij de reactie ontstane warmte kan in geval van een exotherme reactie, eenvoudiger 

dan bij de grotere batchreactoren, worden hergebruikt. Dit biedt veel mogelijkheden in 

termen van opbrengst en energiebesparingen. Op de figuur hieronder worden twee stoffen 

door de roterende schijven intensief gemengd (geel en blauw) waarbij reactiewarmte 

ontstaat. Het eindproduct (groen) wordt afgevoerd. De ontstane reactiewarmte (rode pijl) 

kan worden (her)gebruikt voor andere systemen.

FIGUUR 20 Spinning disk reactor 

(bron: Flowid)
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5.2.7 Intensivering samenwerking in de productieketen

Een mooi voorbeeld van samenwerking van bedrijven vormt de uniper centrale op de 

Maasvlakte. Zij leveren C2 voor het Westlandse kassengebied waar planten goed van 

groeien en warm water voor de Gate terminal waar zij vloeibaar methaan (LNG) weer 

gasvormig maken (gasification). 

Gebruik van stoffen en energie in de keten tussen bedrijven onderling vraagt om een 

goede samenwerking en communicatie tussen verschillende disciplines.

5.2.8 (Diepe) geothermie

(Diepe) geothermie (Geothermie Nederland, 22) 

is een duurzame oplossing voor het produceren 

van warmte, koeling en stroom opwekking. In 

tegenstelling tot zon en windenergie levert dit 

een constante bron van energie. Boringen tot ca 

6 km diep in de aarde kunnen een warmtebron 

leveren met een temperatuur tot 200◦C. 

Aardwarmte is een relatief goedkope, veilige en 

betrouwbare bron van energie. Neemt weinig 

ruimte in, veroorzaakt geen geluidsoverlast en 

horizonvervuiling en is snel te realiseren voor 

zowel de gebouwde omgeving als de industrie.

FIGUUR 21 Geothermie 

(bron: Expertise centrum warmte)
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5.2.9 Kernenergie?

Anno 2022 gaan er weer stemmen op voor de invoering van kernenergie in Nederland. 

Onlangs werden de plannen hiervoor besproken in de tweede kamer.

Onderzoekers blijven kernenergie bestuderen omdat ze verwachten dat kernenergie een 

rol kan spelen in energieopwekking waarbij weinig directe CO2 vrijkomt. Het probleem van 

wind- en zonne-energie is de zogenaamde dunkelflaute, ofwel perioden met geringe 

opbrengst vanwege het ontbreken van de zon of wind. Met kernenergie heb je dit 

probleem niet omdat je 24/7 een baseload hebt.

Uranium kerncentrale
De enige kerncentrale in Nederland (Borssele, Zeeland) levert ongeveer 4% (485 MW) van 

alle gebruikte energie op waarbij weinig tot geen CO2 bij vrijkomt (Wikipedia, 2021). 

Kerncentrales leveren veel energie, nemen weinig oppervlakte in en garanderen 24/7 

elektrische energie. 

Maar het duurt lang om een kerncentrale te bouwen. Ook is de bouw van een kerncentrale 

duurder dan bijvoorbeeld installaties voor wind- of zonne-energie. De kans dat een bedrijf 

voor 2030 een nieuwe kerncentrale in Nederland bouwt, is daarom klein. 

Een kritische noot is hierbij dat ook kernenergie uit uranium CO2 produceert. Voor de 

winning van het benodigde uranium komt deze CO2 op indirecte wijze vrij in de lucht. 

Verder geeft kernenergie met uranium radioactieve afvalstoffen welke duizenden jaren 

moet worden opgeslagen. Hieronder staat een tabel met de CO2 uitstoot per kWh voor 

verschillende soorten ‘brandstoffen’. Verder is ook de voorraad uranium eindig.

TABEL 6 Totale (directe en indirecte) CO2-emmissie in gram per kWh 

BRANDSTOF UITSTOOT

 fAardgas 490

 fAardgas met afvang CO2 78

 fOlie 740

 f Steenkool 820

 f Steenkool met afvang CO2 110

 fUranium ertsgehalte 0,1% 65-178

 fUranium ertsgehalte 0,02% 300

 fZon 48

 fWind 10-12

(bron: Wikipedia)
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Thoriumreactor
Er gaan echter steeds meer stemmen op voor herbezinning op kernenergie (NOS, 2021). 

Bijvoorbeeld voor reactoren op basis van thorium (Dolan, 2017) (Vereniging Thorium 

energie, 2020) als splijtstof in plaats van het gebruikelijke uranium. Experts (Pangers, 

2011) verwachten echter niet dat er voor 2050 in Europa een commerciële thoriumcentrale 

(molten salt reactor) komt. Thoriumcentrales zijn echter inherent veilig en geven zeer 

weinig radioactief afval (Vereniging Thorium energie, 2020).

FIGUUR 22 Molten salt reactor
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(bron: Wikipedia. Aangepast i.v.m. leesbaarheid [red.])

Fusiereactor
Andere innovatieve reactoren zoals kleine fusie reactoren (De ingenieur, 2021) kunnen 

waarschijnlijk wel eerder worden gebouwd. Er zijn volop experimenten en startups. Daarmee 

is de technologie sneller op commerciële schaal te realiseren. Het legt, anders dan energie 

opgewekt met de zon of wind, minder beslag op de beschikbare ruimte en produceert een 

constante en betrouwbare energiestroom. De reactor kan elektriciteit produceren maar ook 

warmte die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de industrie of voor het verwarmen van 

woningen en kantoren. Bijkomend voordeel is dat kernfusie ongevaarlijk is. 
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Anders dan bij kernsplitsing, waarmee op dit moment kernenergie wordt opgewekt, is een 

meltdown zoals bij Tsjernobyl of Fukushima plaatsvond niet mogelijk. Daarom zou een 

reactor ook in dichtbevolkte gebieden zoals bij grote steden geplaatst kunnen worden.

5.2.10 Onderzoek en ontwikkelingen renewables
Er wordt zeer veel onderzoek gedaan naar nieuwe processen en installaties in het streven 

naar de verlaging van de koolstof footprint. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek 

naar het hergebruiken van CO2 om daar weer nieuwe producten van te maken.

Met het KEROGREEN project (DIFFER, 2021) wordt onderzoek gedaan naar het omzetten 

van het zeer stabiele molecuul CO2 tot CO en O2 in een plasmolyse reactor. De hierbij 

ontstane CO reageert vervolgens met water en waterstofgas en hydro-cracking tot 

kerosine. Op deze wijze kan dit proces bijdragen tot een de-carbonisatie van de luchtvaart 

met gebruik van de huidige motoren.

FIGUUR 23 Renewable kerosine 

(bron: DIFFER)

Op de website van dit project (www.kerogreen.eu) is het laatste nieuws met betrekking 

tot deze ontwikkelingen te volgen. 
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5.3 Betekenis voor het beroep

Bovenstaande ontwikkelingen betekenen volop (nieuwe) bedrijvigheid en een blijvende 

vraag naar operators en maintenance personeel op het terrein van energiewinning, 

-conversie, -transport, -opslag en voor het gebruik van groene producten en 

halffabricaten.

Ontwikkelingen voor het bedrijfsleven waarbij de vraag naar duurzame productie, schone 

energiebronnen en recycling van materialen alleen maar zal toenemen. 

Maar door deze ontwikkelingen zal ook de vraag naar goed geschoolde, flexibele 

medewerkers die een leven lang willen leren toenemen. Voor de medewerker die werkt bij 

een energie-, (petro)chemisch- of ander productiebedrijf zijn dit alles bij elkaar ontwikke-

lingen, ingegeven door de energietransitie en versneld door digitalisering, die hun 

werkzaamheden iedere dag zullen (gaan) beïnvloeden (s-bb, 2021).

Een ander aspect is dat werknemers in de toekomst willen werken bij bedrijven die een 

goede reputatie hebben in de maatschappij t.a.v. duurzaamheid. Bedrijven zullen en 

kunnen zich gaan profileren op dit item, hetgeen de energietransitie alleen maar ten goede 

zal komen. Vieze en niet-duurzaam producerende bedrijven gaan steeds moeilijker aan 

personeel komen en verliezen hun bestaansrecht op termijn (Greenjobs, 2020). 

5.4 Ontwikkelingen ingegeven door smart industry

Een tweede belangrijke ontwikkeling in de procesindustrie is de zogenaamde digitalisering 

(OVP, 2020) (OVP, 2020). Digitalisering gaat de komende jaren de meeste invloed hebben 

(Croonwolter&dros, 2021), ook op gehele samenleving. Door digitalisering veranderen 

bedrijfsprocessen en bedrijfstakken in razend tempo. Digitalisering kenmerkt zich onder 

andere door slimme toepassingen waarbij algoritmes taken overnemen van de mens met 

voorbeelden als machine learning en kunstmatige intelligentie. Alles kan ook ‘digitaal’ aan 

elkaar geknoopt worden (zolang het maar een IP adres heeft), zodat devices over en weer 

eenvoudig informatie kunnen uitwisselen. Men spreekt in dit geval ook wel van het 

Industrial Internet of Things (IIoT). Hiermee kun je autonome systemen gaan bouwen. 

De nieuw ontwikkelde Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) draagt zorg voor 

gestandaardiseerde en snelle data uitwisseling over lange kabellengtes, explosieveiligheid 

en compatibiliteit en zorgt voor een ononderbroken en transparante datacommunicatie 

over alle niveaus. 
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Door deze digitalisering en de slimme toepassingen ervan in de industrie spreekt men  

ook wel over smart industry. De noodzaak voor bedrijven om te digitaliseren is groot.  

Niet meegaan in deze trend betekent achterstand op termijn (Intracto, 2021)  

(Belzen van, 2017). 

Hieronder kun je zien hoe de ‘look and feel’ van een controlekamer al is veranderd onder 

invloed van de digitalisering in de afgelopen 50 jaar. 

Feitelijk kun je spreken van een fusie van OT (operationele technologie) en IT 

(informatietechnologie). 

FIGUUR 24 Controlekamer jaren 60 en tegenwoordig

(bron: prosystems.nl)

Hieronder is te zien welke digitale technologieën de meeste invloed hebben in de 

procesindustrie in Nederland (OVP, 2020).

FIGUUR 25 Toepassingen van digitalisering
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Doordat IT en OT dichter naar elkaar toe groeien, wordt OT gevoeliger voor aanvallers die 

vanaf buiten in de OT systemen kunnen komen. De interesse van hackers om toegang te 

krijgen tot en de controle over te nemen van OT neemt ook sterk toe. 

Voorbeelden hiervan zijn het platleggen van elektriciteitscentrales in de Oekraïne door 

hackers in 2016 of de beruchte Stuxnet-aanval op de nucleaire fabriek in Natanz in Iran in 

2012 (NOS, 2012). Beveiliging m.b.v. cybersecurity van deze OT/IT systemen wordt 

hierdoor steeds belangrijker.

5.4.1 Real-time data, VR/AR en IIoT
Naast het doorgeven van meetwaardes wordt ook het ontsluiten van andere data 

(onderhoudsgegevens en dergelijke) van devices door digitalisering mogelijk gemaakt 

waarbij het gaat om deze data betrouwbaar over te brengen naar de juiste plaats. Dit 

wordt ook wel ‘real-time data’ genoemd. Deze informatietransparantie biedt zeer veel 

mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en zal als versneller dienen voor 

de energietransitie (Middelweert, 2017). Ook voor onderhoudsdoeleinden kan digitalisering 

worden ingezet zoals bijvoorbeeld voor voorspellend onderhoud. 

De fase waar we nu inzitten kenmerkt zich door autonome systemen, het Industrial 

Internet of Things (IIoT), data ontsluiting en analyse ‘any place-any time’ met dashboard 

visualisatie ook wel Industry 4.0 genoemd (Scheer, 2015).

Ook het inzetten van dronetechnologie, robots, augmented reality (AR) en virtual reality 

(VR) toepassingen komt in een stroomversnelling. 

In onderstaande figuur zijn de belangrijkste fasen in ontwikkeling te zien vanaf het begin 

van de industrie tot nu toe. We zitten nu in fase vier vandaar dat smart industry ook wel 

Industry 4.0 wordt genoemd.

FIGUUR 26 Fasen in industriële ontwikkeling
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Real time data kan (eventueel na een analyse en wiskundige bewerking) worden getoond 

op een grote diversiteit aan devices. Hieronder kun je een voorbeeld zien van een 

dashboard met gegevens welke op verschillende devices (tablet, computerscherm, mobiele 

telefoon) te visualiseren zijn.

FIGUUR 27 Dashboard met de digitale informatie

(bron: Emerson)

5.4.2 Digital twin
Een andere vorm van digitalisering is het gebruik een digital twin (uhlemann, 2017). Een 

digital twin is natuurgetrouwe digitale simulatie van een bestaand fysiek productieproces. 

Een digital twin kan worden ingezet voor onder andere de training van personeel en 

procesoptimalisaties net zoals bij een flightsimulator. Maar ook voor maintenance 

doeleinden heeft het veel nut.

Het opstarten en shutdown leggen van een fabriek is een fase van de bedrijfsvoering 

waarin bijzonder veel inzicht wordt vereist ten aanzien van werking van de fabriek en de 

automatisering ervan in het bijzonder. De meeste bedrijven in de procesindustrie draaien 
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24/7 en zijn in hoge mate geautomatiseerd. Om deze reden kan, door een gebrek aan 

oefening, het opstarten en shutdown leggen van een fabriek een behoorlijke uitdaging 

vormen. 

Een van de oplossingen, die in de toekomst steeds meer zal worden ingezet, is het gebruik 

van een processimulator of digital twin ten behoeve van trainingsdoeleinden, maar ook 

voor procesoptimalisatie. Bij Huntsman wordt dit nu al intensief toegepast (Rutten, 2019). 

Het zal echter de fysieke fabriek nooit geheel kunnen vervangen.

FIGUUR 28 Een flightsimulator als voorbeeld van een digital twin 

(bron: Depositphotos)
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In de figuur hieronder kun je verschillende aspecten zien van de inzet van een digital twin 

en de mogelijkheden die dit brengt op verschillende facetten van de industrie.

FIGUUR 29 Aspecten van inzet digital twins
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Hieronder is een digitale simulatie van een fabriek te zien.

FIGUUR 30 Voorbeeld van een digitale simulatie

(bron: Siemens)
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Quote Professor Aleksandar Subic vice-president van digitale innovatie aan MIT University:

“We zien dat automatisering repetitief en mogelijk onveilig of  

gevaarlijk werk vervangt, hierdoor krijgen werknemers ruimte voor creatievere 

en waardevollere taken”.

5.4.3 Connectiviteit door middel van digitalisering
Digitalisering verhoogt de connectiviteit op een hoger niveau. Bedrijven en klanten worden 

met elkaar verbonden, systemen en apparaten worden aan elkaar gekoppeld en verschil-

lende sectoren kunnen beter met elkaar integreren. Met nieuwe digitale tools voor 

projectbeheer en verkoop, gecombineerd met ongekende toegang tot klantgegevens, 

kunnen bedrijven hun producten en diensten in de toekomst veel efficiënter schakelen. uit 

onderzoek blijkt dat digitalisering en de implementatie van analysetools de operationele 

kosten met maar liefst 20% kunnen verlagen (Scheer, 2015). Door digitalisering kunnen 

bedrijven ook nieuwe en verbeterde bedrijfsmodellen ontwikkelen waardoor ook de aard 

van het werk zal veranderen.

5.4.4 Andere toepassingen door digitalisering
In onderstaand plaatje kun je de mogelijkheden zien die door digitalisering ontstaan zoals: 

positiebepaling van een werknemer binnen de fabriek (veiligheid), inspectie van bovenaf 

(onderhoud), augmented reality met behulp van tablets (onderhoud en performance), 

wireless communicatie en het gebruik van de cloud voor opslag van gegevens. Met behulp 

van dashboards worden de gegevens real-time weergegeven.
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FIGUUR 31 Aspecten van digitalisering in de procesindustrie

(bron: Huntsman)

In de bovenstaande figuur worden verschillende toepassingen van smart industry 

uitgelegd (met de klok mee):

 f Gezondheid en veiligheid: vluchtroutes, robots en drones voor inspectie;

 f Energietransitie: besparingen door slimme toepassingen en visualisatie real-time data;

 f Kennisverspreiding en behoud van kennis: digital twin, processimulator, VR en AR;

 f Andere grondstoffen en utilities: invloed op de procesvoering meten.

Al met al worden de digitale ontwikkelingen gebruikt om beter geïnformeerd te zijn en 

sneller beslissingen te nemen, mensen te helpen productiever te werken en bedrijven in 

staat te stellen een beter rendement op hun investering te behalen. Ook de downtime van 

installaties wordt hierdoor gereduceerd door beter en slimmer onderhoud.

Anno nu worden veel van de digitale mogelijkheden die geïnstalleerde devices leveren ten 

aanzien van bijvoorbeeld diagnostiek, analyse en visualisatie van procesdata en 

maintenance in de procesindustrie, nog onvoldoende benut. De data is er, maar wordt 

helaas niet gebruikt. Dit wordt ook wel stranded data genoemd.

5.5 Betekenis voor beroep

Bovenstaande ontwikkelingen met betrekking tot smart industry betekenen volop 

(nieuwe) bedrijvigheid en een blijvende vraag naar operators en maintenance personeel. 

Deze ontwikkelingen betekenen ook dat de toekomstige werknemer in de procesindustrie 

goed met deze digitalisering om moet kunnen omgaan (digitaal bewust). Met behulp van 

(eventueel zelf aan te maken) dashboards kan een operator verschillende proces-
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parameters tegen elkaar uitzetten om trends (oorzaak en gevolg) te zien en meer grip te 

krijgen op de procesvoering. Dat houdt in dat de werknemer beter geïnformeerd wordt van 

wat er tijdens de procesvoering gebeurt. De interpretatie van procesdata door middel van 

analyse en het combineren van verschillende procesgegevens wordt toegankelijker op deze 

wijze.

Basale kennis van eenheden, druk en andere fysische grootheden en begrip van de 

procesvoering blijft echter altijd het fundament om deze digitale informatie goed te 

kunnen interpreteren.

Al met al zal een procesoperator of onderhoudstechnicus in de toekomst steeds meer 

‘data-aware’ moeten zijn en deze systemen maximaal moeten benutten. Ook multidisci-

plinair werken via de digitale systemen zal meer en meer zijn intrede doen ten behoeve van 

optimalisatie van processen, maar ook in maintenance (s-bb, 2020). Slimme en zelfrege-

lende systemen zullen op termijn zorgen voor meer autonomie waardoor ‘doe-fabrieken’ 

nog meer veranderen in ‘bewaak-fabrieken’ met een daarmee samenhangend hoger 

black-box gehalte en abstractieniveau. Procesoperators en maintenance personeel krijgen 

te maken krijgen met enorme datastromen en in hoge mate geautomatiseerde processen 

waaruit zij de relevante informatie zullen moeten halen. Processen die 24/7 draaien en een 

hoge automatiseringsgraad hebben, zullen op termijn andere vormen van training gaan 

vragen. Digital twins zullen hierbij een steeds belangrijkere rol gaan innemen. Ook drone 

technologie en het inzetten van robots wordt belangrijker voor inspectiedoeleinden voor 

onderhoud. 

Zo deed een directeur sales bij een industriële automatiseerder tijdens de veldonderzoe-

kinterviews de volgende uitspraak:

“Het verzamelen en analyse van data welke de digitalisering oplevert wordt 

vaak gezien als gevorderd en voorbestemd voor engineers en analisten. Maar 

vooral de adoptie ervan door technici op mbo niveau is bepalend voor de 

inbedding en het succes van smart industry concepten in de procesindustrie op 

de werkvloer.”

Voor de medewerker die werkt bij een energie-, (petro)chemisch- of ander productiebedrijf 

zijn dit ontwikkelingen die hun werk iedere dag zal (gaan) beïnvloeden (s-bb, 2021).

In combinatie met de toenemende vraag naar duurzame productie en schone energie-

bronnen vereist dit goed geschoolde en flexibele medewerkers die een leven lang willen 

leren.
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6 Deskonderzoek veranderingen 
technische kennis en vaardigheden 
t.g.v. de energietransitie 

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft de bevindingen weer van het deskonderzoek naar veranderende 

kennis en vaardigheden ten gevolge van de ontwikkelingen op het gebied van de 

energietransitie in de procesindustrie. De uitkomsten geven weer op welke wijze de 

energietransitie de banen en/of werkzaamheden van procesoperators en onderhouds-

technici gaan veranderen de komende tien jaar in de procesindustrie.

Voor dit onderzoek is als belangrijkste bron internet gebruikt maar ook de omschrijvingen 

van kennis en vaardigheden van de keuzendelen Renewable energy (op pagina 149) en 

Waterstoftechnologie (op pagina 144) en de uitkomsten van het marktsegment 

energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie van de techniek en gebouwde omgeving 

van het s-bb (s-bb, 2021). Het Proces en Maintenance College maakt naast het basis 

kwalificatiedossier Operationele Techniek sinds cursusjaar 20-21 gebruik van deze 

keuzedelen. 

De hierboven genoemde keuzedelen zijn in samenwerking met mbo-opleidingen, bedrijven 

en het s-bb (www.s-bb.nl) inhoudelijk opgezet door deskundigen op basis van arbeids-

marktverwachtingen. Zij zijn qua inhoud generiek (voor verschillende branches) 

omschreven en bevatten de relevante kennis en vaardigheden voor de niveau 3 en 4 mbo 

opleidingen in Nederland. Nader veldonderzoek voor de procesindustrie is dus noodzakelijk 

omdat de inzet van waterstoftechnologie binnen de automotive branche of gebouwde 

omgeving lastig vergelijken met die in de procesindustrie. 

Het keuzedeel Renewable energy is zeer breed omschreven, zodat een rode draad voor de 

procesindustrie nader ook onderzoek verdiend. 
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6.2 Eerder onderzoek energietransitie

uit deskresearch blijkt dat door de energietransitie het voor medewerkers op mbo niveau 3 

en 4 in de procesindustrie belangrijker wordt kennis te hebben welke duurzame energie-

bronnen er zijn (s-bb, 2021), op welke wijze duurzame energie kan worden geconverteerd 

(power to gas, gas to power), bespaard (warmtepompen), getransporteerd en opgeslagen 

(accu’s, gasvormige en vloeibare opslag methodieken) en welke toepassingen (brand-

stofcel, hoge temperatuurprocessen, elektrificeren) zij hebben. Ook de werking van 

elektrolysers en brandstofcellen en oorzaken van systeem-falen ervan identificeren en 

benoemen behoort tot de kennis en vaardigheden.

Een werknemer zal meer in systemen (keten denken) moeten gaan denken (s-bb, 2021). In 

plaats van zicht te houden op afzonderlijke (eigen) onderdelen van een installatie, zonder 

te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen, wordt systeem-

denken steeds belangrijker om het overzicht over de gehele installatie te behouden. Maar 

ook het bewustzijn over hoe bedrijven onderling afhankelijk van elkaar zijn is een 

belangrijk gegeven.

Belangrijk is kennis van het begrip energie en energieverbruik en het gebruik van nieuwe 

materialen en middelen (Bartsch, 2020).

Nieuwe wijzen van gebruik, opslag, conversie en transport vraagt om nieuwe kennis van 

fysieke en chemische eigenschappen van gebruikte producten, wet en regelgeving en 

veiligheidsaspecten zoals ATEX, gasmetingen, purgingstechnieken en dergelijke (OVP, 

2020) (OVP, 2020).

Zo kan waterstof worden omgezet in andere stoffen zoals mierenzuur, methanol en 

ammoniak. Deze stoffen zijn eenvoudiger op te slaan en te transporteren. Daarbij is kennis 

over deze chemische omzettingen vereist. 

Kennis van relevante wet- en regelgeving is daarbij ook noodzakelijk (s-bb, 2021).

Ook vaardigheden in het uitvoeren van gasmetingen en kennis van ATEX1 en ATEX 

toepassingen wordt belangrijk gevonden. 

uit de onderzoeks-rapportage operationele techniek (OVP, 2020) wordt aangegeven dat er 

geen grote wijzigingen noodzakelijk zijn in het bestaande curriculum van de scholen. Het 

strekt echter wel tot aanbeveling om nog meer nadruk te leggen op de vakken procesauto-

matisering en procesbeheersing met de kennis, vaardigheden en beroepshouding die 

daarbij noodzakelijk zijn. 

1 Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting 
ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible.
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6.2 Veranderende technische kennis en vaardigheden

Kijkend naar de invloed van de energietransitie wijken de veranderingen van technische 

kennis en vaardigheden tussen een operator en een onderhoudstechnicus niet veel af. 

Beiden krijgen te maken met dezelfde veranderingen. Ook zijn er weinig verschillen tussen 

niveau 3 en 4 uit het deskonderzoek gevonden voor wat betreft verandering van de 

technische kennis en vaardigheden. 

Kijkend naar de technische kennis en vaardigheden omschreven in de keuzedelen 

Renewable energy (op pagina 149) en Waterstoftechnologie (op pagina 144) en de 

geraadpleegde literatuur overziende, gelden voor de operator en onderhoudstechnicus op 

niveau 3 en 4 werkzaam in de procesindustrie een aantal trends welke hieronder aan de 

orde komen.

Er kan worden waargenomen dat van een werknemer in operations/maintenance de 

volgende kennis en vaardigheden ten aanzien van de energietransitie moet hebben in de 

komende tien jaren:

 f Kennis van duurzame energiebronnen toegepast in de procesindustrie;

 f Kennis van duurzame energiedragers, de opslag, conversie en het transport ervan;

 f Kennis op welke wijze energiedragers kunnen worden omgezet in andere 

energiedragers;

 f Kennis over toepassingen van verschillende energiebronnen;

 f Kunnen denken in systemen en ketens;

 f Kennis van relevante wet en regelgeving;

 f Kennis van veiligheidsaspecten van energiedragers.

uit bovenstaande opsomming is de conclusie te trekken dat de benodigde technische skills 

van werknemers ten aanzien van de energietransitie vooral met een verandering van de 

kennis te maken hebben en in mindere mate met een verandering van de vaardigheden. 
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7 Deskonderzoek veranderingen 
technische kennis en vaardigheden 
t.g.v. de smart industry

7.1 Inleiding

Smart industry wordt mogelijk gemaakt door verregaande digitalisering van bedrijfs-

processen en installaties in de procesindustrie. Dit hoofdstuk geeft aan op welke wijze 

smart industry concepten de werkzaamheden van operators en maintenance personeel op 

mbo niveau 3 en 4 gaat beïnvloeden.

Tussen het beroep van een operator en een onderhoudstechnicus zijn er, in tegenstelling 

tot de energietransitie, wel duidelijke verschillen te onderscheiden in de verandering van 

kennis en vaardigheden. Vandaar dat dit onderzoek daar een opsplitsing in heeft gemaakt. 

Te zien is dat bij het onderhoud steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale tools voor 

de monitoring van assets. Voor wat betreft smart industry is de belangrijkste bron voor dit 

onderzoek het middel internet geweest. 

7.2 Eerder onderzoek operators en smart industry

Kennis van digitale systemen met specialistische (diagnostische) software en het 

gebruiken ervan gaat een grote wending nemen (OVP, 2020) (OVP, 2020). Het gaat hier 

over digitaal gegenereerde datastromen (big data) waaruit betekenisvolle gegevens 

moeten worden gehaald. Met eventueel zelf samen te stellen dashboards zal er meer en 

meer analytisch gekeken worden naar de procesparameters met als doel de performance 

te verhogen, meer grip te krijgen op de situatie en de down-tijd te verkleinen. Mede-

werkers in operations zullen om deze reden steeds meer data-aware moeten worden om 

deze real time informatie te kunnen interpreteren en analyseren van de fysieke installatie 

of van een zogenaamde digital twin voor trainingsdoeleinden. 

Ook het fenomeen cyber-security zal meer aandacht moeten krijgen. Besturingssoftware 

voor processen zal in termen van tijd een vrij constante factor blijven bij bedrijven, 

uitgezonderd de updates natuurlijk. Met deze besturingssoftware hebben vooral 

operators te maken.

Specialistische software (diagnostische software, AI) bovenop de besturingssoftware zal 

in gebruik toenemen. Ontwikkelingen neigen vooral naar gebruikersvriendelijke software. 

Meldingen zullen steeds meer in ‘normale’ mensentaal worden weergegeven. 
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Operators zijn hierbij vooral users van de gebruikte software, welke vaak voor langere 

termijn ingezet wordt. Vooral AR en in mindere mate VR toepassingen op bijvoorbeeld 

tablets zullen steeds meer hun intrede doen waarbij bediening van de procesinstallatie 

vanaf dit apparaat geen uitzondering meer zal vormen. 

Een opvallende opmerking van een van de respondenten in het OVP onderzoek voor 

procestechniek (OVP, 2020) was de volgende:

Quote procesoperator:

”Diezelfde veelal complexe digitalisering moet juist niet leiden tot ingewikkelde 

processen aan de machine. Ik vergelijk het altijd met de complexe technologie van 

de mobiele telefoon, terwijl iedereen tussen 5-85 jaar hiermee om kan gaan”. 

Door de toename van complexiteit van de processen en digitalisering van de systemen in 

de procesindustrie komt vaak in de rapporten (OVP, 2020) (OVP, 2020) naar voren dat de 

medewerkers steeds meer moeite zullen krijgen om te begrijpen wat er gebeurt en op 

welke wijze de informatie tot hun komt (s-bb, 2021). De fabriek wordt meer en meer een 

black box waarbij het abstractieniveau alleen maar zal toenemen. Het wordt om deze 

reden lastiger op de juiste wijze in te grijpen als het fout gaat of fout dreigt te gaan. 

Ook het opstarten en down leggen van een fabriek zal, door de complexiteit ervan, een 

behoorlijke uitdaging geworden.

Een opvallende opmerking van een operator bij de uitkomsten van het OVP onderzoek was:

Quote procesoperator:

“Iets minder hands-on, meer analyse vaardigheden en communicatie over 

veranderingen die hieruit voortkomen. Gelijk een aanloop om met de nieuwe 

data de volgende verbetering in de installatie te bewerkstelligen”.

Een andere trend is het toenemende belang van het volgen van protocollen, voorschriften 

en andere documentatie (s-bb, 2021). Het kunnen lezen van Engels wordt steeds 

belangrijker, maar ook kennis over wetgeving wordt belangrijker (s-bb, 2021). Overigens 

geldt hierbij de kanttekening dat het een verplichting voor bedrijven is de instructies in het 

Nederlands op het bedrijf beschikbaar te stellen. 

Er wordt benadrukt uit het deskonderzoek dat begrip van de vakken procesautomatisering en 

procesbeheersing (technische kennis) steeds belangrijker wordt. Als de meet en regeltechniek 
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en besturingstechniek niet goed begrepen wordt, kan de informatie van de lagen erboven ook 

niet optimaal geïnterpreteerd en beoordeeld (op bijvoorbeeld de betrouwbaarheid) worden. 

De vraag naar de benodigde kennis en vaardigheden voor het onderzoek operationele 

techniek (OVP, 2020) werd uitgezet bij erkende leerbedrijven. Hieronder vielen bedrijven 

die geaccrediteerd zijn voor de mbo kwalificaties medewerker operationele techniek, 

allround operationeel technicus en operationeel technicus. De respondenten van dit 

onderzoek waren voornamelijk praktijkopleiders, opleidingscoördinatoren en HR- 

adviseurs. Het aantal respondenten was na opschoning 12 voor de operationeel technicus 

(niveau 3) en 10 voor de allround operationeel technicus (niveau 4). Het onderzoek geeft 

aan de uitkomsten voor beide niveaus als indicatief moeten worden gezien vanwege de 

geringe aantallen. 

In dit onderzoek zijn de niveaus 2, 3 en 4 tezamen onderzocht. Vraag is echter of dat een 

juist beeld geeft, zeker gezien het feit dat operationele technici zowel in een operationele- 

als in een maintenance functie terecht kunnen. Tussen deze beroepen onderling, en ook 

nog uitgeoefend op een verschillend niveau, is in de praktijk een duidelijk verschil in zowel 

generieke als technische vaardigheden te zien. Een medewerker operationele techniek 

(niveau 2) doet onder supervisie van een leidinggevende eenvoudige mechanische klussen 

en schoonmaakwerkzaamheden (monteur) terwijl een allround operationeel technicus 

(niveau 4) in een operatorfunctie complexe productieprocessen bedient en bewaakt vanuit 

de controlekamer. Tussen die twee uitersten ligt een wereld van verschil. Er waren in dit 

onderzoek ook respondenten werkzaam in verschillende typen bedrijven zoals in de 

gezondheidszorg, het onderwijs, onderzoek en een autowasserij. 

Het onderzoek van procestechniek (OVP, 2020) geeft een redelijk scherp beeld van de 

gevraagde generieke vaardigheden voor een procesoperator functionerend op niveau B 

(mbo niveau 3) of C (mbo 4 niveau). Bij het onderzoek van operationele techniek is dat 

beeld voor zowel de operator als iemand in een onderhoudsfunctie minder scherp te 

noemen. De vraag voor het onderzoek procestechniek werd uitgezet bij praktijkopleiders, 

opleidingscoördinatoren en HR adviseurs van erkende leerbedrijven. 

Het aantal respondenten was na opschoning 41 voor de operator B en 26 voor de operator 

C. Het onderzoek geeft zelf aan de uitkomsten voor de operator C als indicatief moeten 

worden gezien vanwege de geringe aantallen.

Voor de duidelijkheid dient te worden vermeld dat de functies voor operators op B en C 

niveau in het onderzoek voor zowel de maak-, voedsel en procesindustrie als geheel zijn 

onderzocht. Dat zijn echter in de praktijk drie geheel verschillende industrieën en vereisen 

van operators verschillende competenties. 

S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T      D E S KO N D E R Z O E K  V E R A N D E R I N G E N  T E C H N I S C H E  K E N N I S  E N  VA A R D I G H E D E N  T.G .V.  D E  S M A RT  I N D u S T RY76



De (mechanisch) operator in maakindustrie maakt dingen (nadruk op mechanische 

bewerkingen, transport en robotisering) terwijl de (proces)operator procesindustrie spul 

(benzine, kerosine, polyurethaan e.d.) (nadruk op fysische en chemische unit operations) 

maakt. 

In de maakindustrie is een mechanisch operator verantwoordelijk voor een installatie, 

terwijl een procesoperator verantwoordelijk is voor een productieproces dat altijd 

meerdere installaties beslaat. 

De belangrijkste functies van procesoperators zijn (op grotere of kleinere schaal) het 

controleren van de kwaliteit van de producten en de stoffen die gebruikt worden in de 

installatie(s), alsmede het bedienen en bewaken van de installatie(s). In de voedselindus-

trie spelen ook nog de hygiënische aspecten een grote rol in de manier van werken.

Het in- en afstellen van deze installatie(s) in de maakindustrie en het onderhouden en 

eventueel het ombouwen van de installatie(s) behoord met name toe aan mechanisch 

operators werkzaam in de maak- en voedingsindustrie. Er zijn op de werkvloer dus 

behoorlijke verschillen in werkzaamheden te zien tussen een mechanisch operator en een 

procesoperator.

7.3 Eerder onderzoek onderhoudstechnici en smart 
industry

Voor onderhoudstechnici is het verschijnen van steeds weer nieuwe softwaretools en 

protocollen voor diagnose en analyse een trend. Het snel eigen kunnen maken van deze 

tools en protocollen is een belangrijke vaardigheid, alsmede het optimaal benutten ervan. 

Met name handheld apparatuur, maar ook software zoals bijvoorbeeld AMS (Emerson, 

2021) van Emerson biedt onvoorstelbare hoeveelheden informatie en mogelijkheden ten 

behoeve van maintenance. 

Software voor (ultrasone) trillingsmetingen geeft bijvoorbeeld een indicatie van de staat 

van onderhoud van rotating equipment als pompen, roerwerken, turbines waarmee 

voorspellend onderhoud kan worden uitgevoerd. Op basis van deze metingen kan 

bijvoorbeeld een smeerplan ten behoeve van onderhoud worden gemaakt. De interpretatie 

van deze onderhoudsgegevens, het maximaal benutten ervan en archivering wordt steeds 

belangrijker. Trenddata gaat een prominente rol spelen bij het onderhoud (Bartsch, 2020). 
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Tijdens een interview van het veldonderzoek maakte een respondent de volgende 

opmerking:

Quote head digital transformation industriële automatiseerder:

“Devices (transmitters, regelkleppen) geven door toepassing van slimme sensoren 

en op slimme plekken geplaatst meer diagnostische informatie over het eigen 

functioneren. Zo kan de plaatsing van een druksensor in de supply van een 

regelklep iets zeggen voor de actuele supply druk. Bij het zakken van de druk 

onder een kritische grens, zal het systeem in ‘mensentaal’ een melding geven. Een 

slimme en doeltreffende melding in een fabriek waar enorm veel regelkleppen 

aanwezig kunnen zijn.”

In tegenstelling tot operations bestrijkt maintenance is een veel breder gebied. 

Je kunt in maintenance globaal de volgende deelgebieden onderscheiden: constructie, 

plaatwerk en verspanen, mechatronica, elektro- en instrumentatietechnieken (E&I). Dit 

zijn onderling van elkaar geheel verschillende technieken. 

Heel waardevolle gegevens op specifiek het gebied van generieke en technische mainte-

nance skills bracht een recent onderzoeksrapport van Merle Bartsch, Silvia Rossetti en 

Douwe Grijpstra, “Skills voor de toekomst in de metaal en metalektro” (Bartsch, 2020). 

Daarin zijn met name technische kennis en vaardigheden op verschillende deelgebieden 

van maintenance omschreven voor een eerste monteur (niveau 3) en technicus installaties 

(niveau 4). 

Zij maken in hun onderzoek onderscheid in de volgende, voor dit onderzoek relevante, 

deelgebieden:

1. Mechatronica

2. Elektriciteit en instrumentatietechnieken (E&I)
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Op elk deelgebied zijn de volgende trends en ontwikkelingen volgens dit onderzoek te 

onderscheiden.

1.  MECHATRONICA

Technische skills: Elektrotechnische kennis, meet en regeltechniek, integratie van 
pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek, automatisering, program-
meren, data-science en data-veiligheid, slimme sensoren.

Wordt belangrijker: Verhoging van de digitale vaardigheden zoals integratie van machine 
learning, cyber security, programmeren, AR en VR toepassingen, 
verhoging in omgang met digitale tools

2.  ELEKTRICITEIT EN INSTRUMENTATIETECHNIEKEN (E&I)

Technische skills: • Kennis van smart industry, storing zoeken op hoger niveau, ook in 
digitale systemen

Wordt belangrijker: • Verhoging in omgang met digitale tools, integraal denken -> gehele 
productieproces, multidisciplinair denken, verregaande digitalisering 
met name op smart gebied, IIoT toepassingen, systeemintegratie

Van een startende (allround) operationeel technicus (niveau 3 en 4) die van school af komt 

en in maintenance gaat werken is helaas niet van tevoren te voorspellen in welk 

deelgebied hij/zij terecht komt. 

Als grootste gemene deler komen in het onderzoek van Bartsch (Bartsch, 2020) de 

volgende technische aspecten die belangrijker worden de komende tien jaar voor een 

medewerker maintenance op mbo niveau 3 en 4 prominent naar voren:

1. Omgaan met digitale meet- en analysetools;

2. Kennis van relevante wet- en regelgeving;

3. Veiligheidsdenken;

4. Communicatieve vaardigheden, ook in het Engels;

5. Kennis van digitale toepassingen in de industrie.

Voor de functies in onderhoud ligt, meer dan bij operators, in bovenstaande opsomming de 

nadruk specifiek op technische kennis en vaardigheden. Ook bij dit onderzoek is een trend 

te onderscheiden van het toenemende belang van het volgen van protocollen en andere 

documentatie. Het kunnen lezen van Engels wordt steeds belangrijker, alsmede de kennis 

van wetgeving en voorschriften.
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Overigens geldt hierbij de kanttekening dat het ten alle tijden een verplichting van 

bedrijven is de instructies in het Nederlands beschikbaar te stellen.

Bij dit onderzoek van Bartsch e.a. zijn door middel van enquêtes bedrijven die lid zijn van 

de FME en de Koninklijke Metaalunie benaderd. Dat leidde uiteindelijk tot een respons van 

87 bedrijven hetgeen als behoorlijk betrouwbaar mag worden gezien.

7.4 Ander onderzoek naar invloed smart industry

Een ander onderzoek van TNO (Gijsbers, 2017) gaf aan dat een vergaande digitalisering van 

de productie omgeving vraagt om meer ICT kennis en vaardigheden van productieperso-

neel. Ook worden de machines en installaties steeds complexer en bieden zij steeds meer 

mogelijkheden. Daarom is het van belang dat medewerkers een hoger kennisniveau 

hebben van de werking van deze machines en installaties. Verder vraagt de toenemende 

digitalisering van het informatieproces in de fabriek (bijvoorbeeld orderproces met de 

klant via het internet, kennismanagement of voorraadbeheer via een terminal) dat 

medewerkers goede algemene computervaardigheden hebben.

Veiligheid gaat ook een grotere rol spelen. Door de hogere automatiseringsgraad (robots) 

in productieomgevingen verandert veiligheidsmanagement. Skills rond veiligheid van 

operator en machine worden belangrijker. Met betrekking tot veiligheid worden ook steeds 

hogere eisen gesteld aan de productieomgeving.

7.5 Veranderende technische kennis en vaardigheden

Resumerend kan worden gesteld dat voor operators wordt de volgende technische kennis 

en vaardigheden in belangrijkheid gaan toenemen de komende tien jaar:

 f Kennis van digitale systemen met specialistische (diagnostische) software;

 f Interpreteren en combineren van datastromen (big data);

 f Meer analytisch kijken naar data;

 f Cyber-security zal meer aandacht moeten krijgen. 

 f Kennis en vaardigheden bij het gebruik van AR en in mindere mate VR toepassingen;

 f Vaardigheden en kennis van protocollen, wetten en voorschriften;

 f Lezen van Engels;

 f Veiligheidsdenken.
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Kijkend naar onderhoudsfuncties in de procesindustrie worden de onderstaande kennis en 

vaardigheden steeds belangrijker:

 f Omgaan met digitale meet- en analysetools;

 f Communicatieve vaardigheden ook in het Engels;

 f Kennis van relevante wet- en regelgeving;

 f Veiligheidsdenken;

 f Kennis van digitale toepassingen in de procesindustrie.

uit bovenstaande opsomming is de conclusie te trekken dat de benodigde technische skills 

van werknemers ten aanzien van smart industry concepten vooral te maken hebben met 

een verandering van de vaardigheden en het toepassen van de daarvoor benodigde kennis. 
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8 Deskonderzoek verandering 
generieke kennis en vaardigheden

8.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van veranderingen van generieke vaardigheden  

(soft skills) voor procesoperators en maintenance personeel in de procesindustrie voor  

de komende tien jaar. 

Belangrijke algemene bronnen voor dit onderzoek zijn die van het nationaal expertise-

centrum leerplanontwikkeling (SLO, 2021) en die van het World Economic Forum:  

“The Future of Jobs Report” (World Economic Forum, 2020). 

Het Opleidingsfonds voor Procesindustrie (OVP) heeft in 2020 twee specifieke onder-

zoeken (OVP, 2020) (OVP, 2020) uitgevoerd bij verschillende bedrijven. Er is gevraagd naar 

competenties welke de toekomstige werknemer op mbo niveau in operations en 

maintenance dienen te bezitten om succesvol te kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt. 

Voor de generieke vaardigheden van onderhoudstechnici heeft het onderzoek van Bartsch 

(Bartsch, 2020) veel opgeleverd.

8.2 Generieke vaardigheden procesoperator uit onderzoek 
procestechniek

uit het onderzoek voor procestechniek (OVP, 2020) blijkt dat de onderstaande generieke 

competenties steeds belangrijker worden voor operators functionerend op niveau 3 en 4 in 

de functie van mechanisch operator, procesoperator of operator werkend in de 

voedselindustrie.

Operator-B (niveau 3):
1. Analytisch en probleemoplossend vermogen;

2. Communicatieve en sociale vaardigheden;

3. Veiligheidsbewustzijn.

Operator-C (niveau 4):
1. Coördineren en leidinggeven;

2. Veiligheidsbewustzijn;

3. Digitale vaardigheden;
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Voor zowel niveau B als C gelden de ontwikkelingen dat productieprocessen op steeds 

grotere schaal plaatsvinden en steeds meer geautomatiseerd worden. De werkzaamheden 

van operators bestaan ook meer en meer uit computerwerk (OVP, 2020) (s-bb, 2021) en 

vragen in steeds hogere mate om analytische vaardigheden. 

8.3 Generieke vaardigheden procesoperator uit onderzoek 
operationele techniek 

Na de opleidingen voor operationele techniek kunnen studenten gaan werken als operator 

maar ook als onderhoudstechnicus. 

Voor operationele techniek is er een apart onderzoek verricht door de OVP.

In dit onderzoek naar de competenties van operationele techniek (OVP, 2020) is er geen 

onderscheid gemaakt in niveau 2, 3 en 4 functies hetgeen de uitkomsten minder 

betrouwbaar maakt.

Ook is er geen onderscheid gemaakt tussen operator- en onderhoudsfuncties bij dit 

onderzoek.

Het onderzoek geeft aan dat de volgende gemeenschappelijke generieke vaardigheden 

voor de operationeel technicus belangrijker worden:

Generieke vaardigheden operationeel technicus (niveau 2, 3 en 4): 

 f Communicatieve en sociale vaardigheden;

 f Probleemoplossend vermogen;

 f Analytisch vermogen;

 f Veiligheidsbewustzijn.

8.4 Generieke vaardigheden onderhoudstechnici uit 
onderzoek Bartsch

In het onderzoek naar generieke vaardigheden voor onderhoudsfuncties (Bartsch, 2020) 

zijn specifieke bevindingen geconstateerd. Volgens dit onderzoek zal de vraag naar 

werknemers met de juiste soft skills naar verwachting flink groeien, zeker bij de grotere 

bedrijven. Werkgevers in de onderhoudssector vragen in toenemende mate om flexibele, 

leergierige en veranderingsgezinde vakmensen. Zij kunnen zich niet langer beperken tot 

hun eigen specialisme, maar moeten steeds meer multidisciplinair werken. Dat vraagt om 

pro-activiteit, zelfstandigheid en (multidisciplinaire) samenwerking.
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De vraag naar het goed kunnen communiceren met (interne) klanten wordt ook belang-

rijker voor werknemers vanaf mbo 3 niveau (Bartsch, 2020).

Resumerend worden de onderstaande generieke vaardigheden voor onderhoudstechnici 

steeds belangrijker:

 f multidisciplinair werken;

 f pro-activiteit;

 f zelfstandigheid;

 f (multidisciplinair) kunnen samenwerken;

 f kunnen communiceren met (interne) klanten.

Bij dit onderzoek van Bartsch zijn door middel van enquêtes de bedrijven die lid zijn van de 

FME en de Koninklijke Metaalunie benaderd. Dat leidde uiteindelijk tot een respons van 87 

bedrijven hetgeen als behoorlijk betrouwbaar mag worden gezien.

8.5 Generieke vaardigheden onderhoudstechnici uit 
onderzoek TNO

Er is veel onderzoek door derden gedaan over de generieke vaardigheden die een startende 

werknemer in de 21-ste eeuw dient te hebben (Brandt & Bellanca, 2010). 

uit deze onderzoeken komt een consistent beeld naar voren dat de belangrijkste generieke 

vaardigheden voor werknemers liggen op het gebied van het kunnen interpreteren van 

data uit digitale systemen (computational thinking/informatie vaardigheden), wendbaar-

heid en flexibiliteit (s-bb, 2021).

De vraag naar flexibele inzet, procesinzicht en de trend naar continu (24/7) produceren 

vergt bijvoorbeeld dat productiemedewerkers worden geacht om proactief in te grijpen op 

het productieproces (Gijsbers, 2017). Zo geeft een onderzoek van TNO (TNO, 2020) voor 

productiewerknemers aan dat proactiviteit en ondernemerschap belangrijkere vaardig-

heden worden. Daarnaast wordt, mede door de introductie van verbetermethodieken als 

lean manufacturing en quick response manufacturing, het zelf aandragen van verbete-

ringen in het productieproces steeds belangrijker.

Smart Industry concepten betekenen ook sociale innovatie in de fabriek, medewerkers 

dienen zich op een andere manier te organiseren. Respondenten uit het TNO onderzoek 

geven aan dat de bedrijven steeds meer gaan werken met zelfsturende teams, waarin 

planningstaken van de productie in gezamenlijkheid wordt afgestemd. Productie-

medewerkers moeten daardoor steeds meer met elkaar samenwerken en kennisdelen. 

Communiceren is om deze reden dan ook een essentiële vaardigheid. 
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Belangrijke generieke vaardigheden voor productiemedewerkers:

 f pro-activiteit;

 f ondernemerschap;

 f zelf aandragen van verbeteringen;

 f samenwerken;

 f kennisdelen;

 f communiceren.

Ten behoeve van dit TNO onderzoek zijn 21 interviews afgenomen met hrm en productie-

medewerkers van verschillende bedrijven. 
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9 Resultaten & analyses

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de onderzoeken beschreven. In paragraaf 9.2 

worden de uitkomsten van het deskonderzoek beschreven en in paragraaf 9.3 de 

uitkomsten van het veldonderzoek. Verder wordt in paragraaf 9.4.1 een sterkte-zwakte 

analyse (swot) weergegeven om inzicht te geven waardoor het proces en maintenance 

college zichzelf en de omgeving waarin zij actief is, beter kan plaatsen maar ook 

beheersen. In paragraaf 9.4.2 is een gap analyse gedaan om daarmee te bepalen hoe de 

doelen het best kunnen worden bereikt. Met deze gap analyse is de huidige situatie 

vergeleken ten opzichte van de gewenste situatie op basis waarvan de aanbevelingen zijn 

gedaan van hoofdstuk 11.

9.2 Uitkomsten deskonderzoek kennis en vaardigheden

In deze paragraaf worden alle bevindingen van het deskonderzoek van hoofdstuk 8 

gepresenteerd. De veranderingen in kennis en vaardigheden voor de komende tien jaar zijn 

weergegeven in overzichtelijke tabellen en opgedeeld voor zowel procesoperators als 

onderhoudstechnici. Allereerst worden de bevindingen weergegeven van veranderende 

technische kennis en vaardigheden ten gevolge van de energietransitie. Ten tweede 

worden de veranderingen van technische kennis en vaardigheden weergegeven die het 

gevolg zijn van de invoering van smart industry concepten in de procesindustrie. Als 

laatste komen de veranderingen in generieke vaardigheden aan de orde. 

Tabel energietransitie
De items van de tabel 7 voor de technische kennis en vaardigheden met betrekking tot de 

energietransitie tot stand gekomen door te kijken naar de inhoud van de lesstof 

omschrijvingen van de keuzedelen ‘Renewable energy’, ‘Waterstoftechnologie’ (bijlagen 

12.4 en 12.5) en de uitkomsten van het marktsegment Energietransitie, Circulariteit en 

Klimaatadaptatie van het s-bb (s-bb, 2021). 

Omdat de omschrijving van de leerdoelen van deze keuzedelen generiek is (voor verschil-

lende sectoren zoals mobiliteit, gebouwde omgeving e.d.) is een selectie ervan gemaakt 

welke specifiek voor de procesindustrie (gaan) gelden. Deze selectie is tot stand gekomen 

door te kijken naar de uitkomsten van het marktsegment Energietransitie, Circulariteit en 
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Klimaatadaptatie van het s-bb (s-bb, 2021), de recente onderzoeken van het OVP (OVP, 

2020) (OVP, 2020) en de ontwikkelingen in het Rotterdams haven industrieel complex 

(Port of Rotterdam, 2020). 

Tabel smart industry
Bronnen voor de items van de tabel 8 van de smart industrie kennis en vaardigheden 

vormde het onderzoek van Bartsch (Bartsch, 2020), het onderzoek van TNO (Kranenburg 

van, 2016) de onderzoeken van het OVP (OVP, 2020) (OVP, 2020). 

Tabel generieke vaardigheden
De generieke vaardigheden die in de tabel 9 genoemd worden komen uit de onderzoeken 

van van Bartsch (Bartsch, 2020), de onderzoeken van het OVP (OVP, 2020) (OVP, 2020), 

TNO en het onderzoek van Mckinsey (Mckinsey, 2017). 

9.2.1 Veranderingen technische kennis en vaardigheden ten gevolge 
van de energietransitie

In de tabel hiernaast zijn de bevindingen van het deskonderzoek ten aanzien van de 

veranderende technische kennis (K) en vaardigheden (V) voor de komende 10 jaar 

weergegeven die uit het deskonderzoek komen onder invloed van de energietransitie. In de 

tabel zijn deze kennis en vaardigheidscomponenten opgesomd voor de operator B 

(niveau 3), operator C (niveau 4) en de onderhoudstechnicus op niveau 3/4. Het betreft 

hierbij een onderhoudstechnicus die zich bezig houdt met onderhoud in de mechatronica 

of E&I. uit het deskonderzoek is gebleken dat items met een vinkje de komende 10 jaar 

belangrijker worden. 

De items in deze tabel zijn geselecteerd op basis van de lesstof omschrijvingen van de 

keuzedelen ‘Renewable energy’, ‘Waterstoftechnologie’ (bijlagen) en de uitkomsten van 

het marktsegment Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie van het s-bb  

(s-bb, 2021). Daarna is uitgezocht wat dit betekent voor het beroep van procesoperator en 

onderhoudstechnicus in de procesindustrie in de komende tien jaar.
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TABEL 7  Veranderende technische kennis en vaardigheden t.g.v. energietransitie 
deskonderzoek

OVERZICHT VERANDERENDE TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN  
T.G.V. DE ENERGIETRANSITIE

Technische kennis en 
vaardigheid:

Operator 
B

Operator 
C

Onderhouds-
technicus

Niveau 3 en 4 
(Mechatronica/E&I)

Kennis (K)  
of vaardigheid 

(V)

• Werking duurzame 
energiebronnen 

√ √ √ K

• Conversie, opslag en 
transport van waterstof

√ √ √ K

• Besparende en duurzame 
productietechnieken 
procesindustrie 

√ √ √ K

• Elektrificering in de 
procesindustrie 

√ √ √ K

• Werking van elektrolysers en 
brandstofcellen 

√ √ √ K

• Oorzaken systeem-falen 
identificeren en benoemen/
oplossen van o.a. elektro-
lyser/brandstofcellen 

√ √ √ K/V

• Systeemdenken over de 
gehele keten 

√ √ √ K/V

• Kennis van begrip energie, 
energieopslag en 
energiegebruik 

√ √ √ K

• Nieuwe materialen en 
middelen ter verduurzaming 
productieprocessen 

√ √ √ K

• Wet en regelgeving en 
veiligheidsaspecten 
waterstof 

√ √ √ K

• ATEX, gasmetingen en 
purgingstechnieken 
waterstof 

√ √ √ K/V

• Procesautomatisering en 
procesbeheersing 

√ √ √ K/V

Het valt op dat de veranderingen meer in het kennisaspect (K) zitten dan in de vaardig-

heidscomponenten (V). 
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uit het deskonderzoek blijkt dat veranderende technische kennis en vaardigheden ten 

gevolge van de energietransitie voor operators B/C of onderhoudspersoneel onderling 

nauwelijks van elkaar verschillen. Of het vanuit de bedienende kant wordt bekeken of 

vanuit de onderhoudskant maakt dus geen essentieel verschil.

9.2.2 Veranderingen technische kennis en vaardigheden t.g.v. smart 
industry

Hieronder staat de tabel met veranderende kennis en vaardigheden over tien jaar 

weergegeven ten gevolge van de invoering van smart industry concepten in de proces-

industrie. In de tabel is met een vinkje weergegeven welke items belangrijker worden voor 

operators B (niveau 3) & C (niveau 4) en onderhoudstechnici (niveau 3 & 4) in de komende 

tien jaar. Bronnen voor de items van deze tabel vormende het rapport van Bartsch 

(Bartsch, 2020), de onderzoeken van het OVP (OVP, 2020) (OVP, 2020). 
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TABEL 8 Veranderende technische skills smart industry deskonderzoek

OVERZICHT VERANDERENDE TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN  
T.G.V. SMART INDUSTRY

Operations
Onderhouds technicus  

(niveau 3 en 4)

Technische kennis en vaardigheid:
Operator 

B
Operator 

C
Mecha-
tronica E&I

Kennis (K) of 
vaar dig heid 

(V)

• Interpreteren van dasboarddata van 
productie en energiegegevens

√ √ n.v.t. n.v.t. V

• Dashboard kunnen maken van 
relevante procesdata 

n.v.t. √ n.v.t. n.v.t. V

• Procestechniek en procesbeheersing op 
hoger niveau gevraagd dan tot nu toe 

√ √ n.v.t. n.v.t. K & V

• Data-awareness van productie en 
energiegegevens 

√ √ n.v.t. n.v.t. V

• Augmented Reality toepassingen 
kunnen gebruiken en inzetten t.b.v. 
operations (productiedata) 

√ √ n.v.t. n.v.t. V

• Integratie artificial intelligence door 
de toename van autonome 
procesvoering 

n.v.t. √ √ n.v.t. K

• Cybersecurity aspecten √ √ √ n.v.t. K

• Programmeren van besturings-
apparatuur (PLC) voor installaties 

n.v.t. n.v.t. √ n.v.t. K & V

• Augmented Reality toepassingen 
t.b.v. maintenance (onderhoudsdata) 

n.v.t. n.v.t. √ √ V

• Verhoging vaardigheden digitale tools 
ter inspectie, monitoring en  
(voorspellend) onderhoud 

n.v.t. n.v.t. √ √ V

• Integraal denken over de gehele 
productieketen 

√ √ n.v.t. √ V

• Smart industry concepten kunnen 
gebruiken als user 

√ √ n.v.t. √ V

• IIoT toepassingen kunnen gebruiken 
als user 

n.v.t. √ n.v.t. √ V

• Systeem integratie en verder denken 
dan je eigen werkplek 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. √ V

• 3D printing technologie n.v.t. n.v.t. √ n.v.t. V
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Vanuit het deskonderzoek blijkt, dat voor wat betreft de veranderende technische kennis 

en vaardigheden ten gevolge van smart industry, er duidelijke verschillen te zien zijn 

tussen operators en onderhoudstechnici. 

Verder komt naar voren dat er zelfs ook nog behoorlijke verschillen zijn te onderscheiden 

voor onderhoudstechnici tussen de disciplines mechatronica en E&I.

Veranderingen ten gevolge van smart industry lijken voornamelijk te maken te hebben met 

vaardigheden. Om deze vaardigheden te kunnen vertonen is uiteraard onderliggende 

kennis ervan noodzakelijk.

9.2.3 Veranderingen generieke vaardigheden

Voor een functie in maintenance, maar ook operations geldt dat in de komende tien jaar, 

door met name de voortschrijdende digitalisering, de processen complexer zullen worden 

(verhoging black box gehalte) en ook het daarmee samenhangende onderhoud. Dat vraagt 

een toenemend analyserend vermogen, flexibiliteit en wendbaarheid van de werknemer op 

een hoger abstractie niveau.

Samenwerking met andere bedrijven, maar ook binnen het bedrijf zelf, tussen verschil-

lende disciplines onderling wordt belangrijker en dat vraagt skills van werknemer als goede 

communicatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams. 

In de toekomst kan een operator in geval van een installatiestoring deze oplossen door 

maintenance te laten inbellen om samen het probleem op te lossen. Dat vereist goede 

communicatieve vaardigheden en inzicht in het proces en de installatie. Er is nu nog een 

(te) grote kloof tussen operations en maintenance bij de meeste bedrijven. In de toekomst 

zal de noodzaak tot verkleining van deze kloof toenemen.
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Hieronder volgt een overzicht van generieke vaardigheden welke belangrijker zullen 

worden in de komende tien jaar welke naar voren zijn gekomen vanuit het deskonderzoek.

TABEL 9 Veranderende generieke skills deskonderzoek

OVERZICHT VERANDERENDE GENERIEKE VAARDIGHEDEN (DESKONDERZOEK)

Generieke vaardigheid Operator B Operator C
Maintenance 
niveau 3 en 4

• Analytisch en probleemoplossend 
vermogen

√ √ √

• Communicatieve en sociale 
vaardigheden

√ √ √

• Veiligheidsbewustzijn √ √ √

• Coördineren en leidinggeven n.v.t. √ n.v.t.

• Mee kunnen denken in 
verbeterprocessen

n.v.t. √ √

• Flexibiliteit n.v.t. n.v.t. √

• Leergierigheid n.v.t. n.v.t. √

• Veranderingsgezind en wendbaarheid n.v.t. n.v.t. √

• Multidisciplinair kunnen werken n.v.t. n.v.t. √

• Pro-activiteit n.v.t. n.v.t. √

• Zelfstandigheid n.v.t. n.v.t. √

• Samenwerken √ √ √

De generieke vaardigheden die in deze tabel genoemd worden komen uit de onderzoeken 

van van Bartsch (Bartsch, 2020), de onderzoeken van het OVP (OVP, 2020) (OVP, 2020), 

TNO en het onderzoek van Mckinsey (Mckinsey, 2017). De uitkomsten van de twee 

onderzoeken van het OVP kunnen als indicatief worden genoemd door kleine aantallen 

respondenten van deze onderzoeken. 

Het deskonderzoek leverde een opsomming van generieke vaardigheden op welke zijn 

gebruikt bij het veldonderzoek.
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9.3 Uitkomsten veldonderzoek kennis en vaardigheden

In paragraaf 9.2 zijn de resultaten weergegeven van de technische kennis en vaardigheden 

en de generieke vaardigheden welke uit het deskonderzoek naar voren zijn gekomen. Om 

te verifiëren of de resultaten van dit deskonderzoek kloppen is tevens een veldonderzoek 

uitgevoerd. Het veldonderzoek bestond uit interviews met specialisten uit het werkveld, 

een focusgroepinterview met het managementteam van het proces en maintenance 

college en een online enquête met specialisten uit het werkveld. In de volgende paragrafen 

worden de resultaten van dit veldonderzoek weergegeven.

Allereerst worden in tabel 10 de bevindingen weergegeven van veranderende technische 

kennis en vaardigheden ten gevolge van de energietransitie. Ten tweede worden in tabel 11 

de veranderingen van technische kennis en vaardigheden weergegeven die het gevolg zijn 

van de invoering van smart industry concepten in de procesindustrie. Als laatste komen de 

veranderingen in generieke vaardigheden aan de orde in tabel 12, 13 en 14. 

9.3.1 Veranderingen technische kennis en vaardigheden ten gevolge 
van de energietransitie
Om de resultaten van het deskonderzoek te toetsen zijn 12 respondenten geïnterviewd 

(interview en focusgroepinterview). In Bijlage 12.1 is de lijst met respondenten te zien. De 

resultaten uit dit veldonderzoek, in veranderende technische kennis en vaardigheden ten 

gevolge van de energietransitie, zijn weergegeven in tabel 10. Respondenten gaven aan 

dat er geen onderlinge verschillen zijn in kennis en vaardigheden tussen procesoperators B 

(niveau 3) en C (niveau 4). Dit komt door het feit dat in de praktijk de werkzaamheden van 

deze beroepen nogal eens door elkaar lopen. Daarom is er in de tabel 10 geen onderscheid 

gemaakt tussen de B en C operator. 

De interviews zijn gescoord op het aantal keer voorkomen van relevante items welke 

werden genoemd met betrekking tot de energietransitie. Als hetzelfde item meerdere 

keren werd genoemd tijdens een interview, telde dat één keer mee in de score. In de lijst 

staan items die nul keer genoemd zijn. Dat zijn items geweest die naar voren kwamen in 

hetzelfde interview, maar welke genoemd werden in relatie tot smart industry.

De tabel hiernaast geeft een totale opsomming op van items genoemd in relatie tot de 

energietransitie. 
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TABEL 10 Aantal keren genoemde items t.a.v. de energietransitie veldonderzoek 

ENERGIETRANSITIE
Aantal keren genoemd in 

interview

Technische kennis en vaardigheden energietransitie: Operators
Onderhoud-

stechnici

• Basiskennis en vaardigheden (natuurkunde, scheikunde, wiskunde 
en technische basiskennis en vaardigheden)

6 6

• Electrotechniek praktisch ingevuld 1 2

• Kennis over renewables 4 4

• Recycling methodieken 1 1

• Energie en energietechniek 5 5

• Kritische processituaties oefenen (ingrijpen om stilstand te 
voorkomen)

1 1

• Inzetten tablets en andere devices t.b.v. monitoring proces 
(diagnostisch)

0 0

• Inzetten tablets en andere devices t.b.v. monitoring onderhoud 
(diagnostisch)

0 0

• Geen veranderingen in vaardigheden, wel in kennis 2 2

• Energie bewustzijn (wat is energie/zuinig mee omgaan) 7 7

• Dashboards lezen/maken in control room 1 1

• Kunnen werken met digital twins/simulatie software 0 0

• Begrip IIoT en de technologie erachter 0 0

• Kennis van microprocessoren en hun gebruik 0 0

• PLC programma kunnen lezen en begrip ervan 0 0

• Kennis van energie efficiëntere reactoren 1 1

• Warmtepompen (werking/principe) 2 2

• Systeem denken (de gehele keten kunnen overzien) 4 4

• Virtual reality en augmented reality toepassingen 0 0

• Proces en onderhoudsgegevens goed kunnen interpreteren 0 0

• Zien van verbanden tussen procesparameters 2 2

• Sensortechniek 0 1

• Mee kunnen denken in optimalisatie van energiegebruik 2 2

• Elektrotechniek theorie 0 0

• Bedrijfskunde 1 1

• Bio-based industrie 1 1

• Tracebility met RFID en Qr codes 0 0

• Maken van een onderhoudsplan op basis van data 0 0

• I/O link technologie* 0 0
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  * I/O link is een smart communicatie protocol voor sensoren en actuatoren

uitgezet in een staafdiagram geeft dit het volgende beeld op basis van 12 respondenten:

FIGUUR 32  Kennis en vaardigheden die belangrijker worden voor de komende 10 jaar t.a.v. 
energietransitie veldonderzoek
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uit het veldonderzoek komen geen noemenswaardige verschillen in kennis en vaardig-

heden naar voren tussen onderhoudstechnici en operators voor de energietransitie. 

Van de 12 respondenten gaf de helft (n=6) aan dat de basiskennis en vaardigheden 

(natuurkunde, scheikunde, wiskunde en technische basiskennis en vaardigheden) nog 

steeds een gedegen fundament moet vormen van de opleidingen. Zonder een gedegen 

fundament kun je niet efficiënt uit- en verder bouwen aan de skills van de werknemers 

gaven de respondenten aan. 

De belangrijkste kennis en vaardigheden gaan over energiebewustzijn (n=7), energie en 

energietechniek (n=5), kennis van renewable energy (n=4) en systeemdenken (n=4). 

De nadruk ligt op de kenniscomponent en minder op de vaardigheidscomponent. 

Er zijn items (zoals bijvoorbeeld I/O link) niet genoemd omdat figuur 33 een totaalover-

zicht geeft van alle items (energietransitie en smart industry items) welke tijdens het 

interview werden genoemd.

9.3.2 Veranderingen technische kennis en vaardigheden t.g.v. smart 
industry
Hieronder is een tabel te zien van veranderende kennis en vaardigheden over 10 jaar die 

respondenten aangaven tijdens de interviews bij het veldonderzoek ten gevolge van de 

smart industry concepten. Hiervoor zijn dezelfde 12 respondenten geïnterviewd. In Bijlage 

12.1 is de lijst met respondenten te zien. Als een zelfde item meerdere keren werd 

genoemd tijdens het interview telde dat één keer mee. 

In de list staan items die nul keer genoemd zijn. Dat zijn items geweest die naar voren 

kwamen in hetzelfde interview, maar welke genoemd werden in relatie tot de 

energietransitie.

Dit leverde de tabel op de volgende pagina voor smart industry.
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TABEL 11  Aantal keren genoemde items t.a.v. de energietransitie smart industry tijdens 
interviews veldonderzoek

 SMART INDUSTRY:
Aantal keren genoemd in 

interview

Technische kennis en vaardigheden: Operators
Onderhoud-

stechnici

• Basiskennis en vaardigheden (natuurkunde, scheikunde, wiskunde 
en technische basiskennis en vaardigheden)

3 3

• Electrotechniek praktisch ingevuld 0 0

• Kennis over renewables 0 0

• Recycling methodieken 0 0

• Energie en energietechniek 0 0

• Kritische processituaties oefenen (ingrijpen om stilstand te 
voorkomen)

1 1

• Inzetten tablets en andere devices t.b.v. monitoring proces 
(diagnostisch)

9 1

• Inzetten tablets en andere devices t.b.v. monitoring onderhoud 
(diagnostisch)

0 11

• Geen veranderingen in vaardigheden, wel in kennis 0 0

• Energie bewustzijn (wat is energie/zuinig mee omgaan) 0 0

• Dashboards lezen/maken in control room 8 0

• Kunnen werken met digital twins/simulatie software 1 0

• Begrip IIoT en de technologie erachter 2 2

• Kennis van microprocessoren en hun gebruik 0 1

• PLC programma kunnen lezen en begrip ervan 0 1

• Kennis van energie efficiëntere reactoren 0 0

• Warmtepompen (werking/principe) 0 0

• Systeem denken (de gehele keten kunnen overzien) 0 0

• Virtual reality en augmented reality toepassingen 1 1

• Proces en onderhoudsgegevens goed kunnen interpreteren 8 8

• Zien van verbanden tussen procesparameters 1 1

• Sensortechniek 1 2

• Mee kunnen denken in optimalisatie van energiegebruik 0 0

• Elektrotechniek theorie 0 1

• Bedrijfskunde 0 0

• Bio-based industrie 0 0

• Tracebility met RFID en Qr codes 0 1

• Maken van een onderhoudsplan op basis van data 0 1

• I/O link technologie 0 1
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Dit leverde onderstaande grafiek voor smart industry op:

FIGUUR 33  Kennis en vaardigheden die belangrijker worden voor de komende 10 jaar ten 
gevolge van smart industry
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Bij veranderende kennis en vaardigheden ten aanzien van smart industry voor de komende 

tien jaar zijn duidelijke verschillen te zien tussen operators en onderhoudstechnici. Door 

12 respondenten werd aangegeven dat er belangrijke ontwikkelingen zijn voor operators 

zoals het inzetten van diagnostische software tools zoals tablets e.d. (n=9), het kunnen 

lezen van dashboards en mogelijk ook het zelf samenstellen ervan (n=8), procesgegevens 

goed kunnen interpreteren (n=8) en wordt het belang van basiskennis en vaardigheden ook 

onderstreept (n=3). 

Voor onderhoudstechnici is te zien dat het kunnen omgaan met een veelheid van devices 

en samenhangende softwaretools (n=11) een belangrijke ontwikkeling zal zijn. Gevolgd 

door het goed kunnen interpreteren van de proces- en onderhoudsgegevensgegevens 

(n=8) en wordt het belang van basiskennis en vaardigheden ook onderstreept (n=3). Extra 

worden de volgende aspecten voor onderhoud ook nog genoemd: PLC en microprocessoren 

programmeren, elektrotechniek, inzet van RFID en Qr codes, het maken van een 

onderhoudsplan en I/O link.

Voor zowel de operators als voor onderhoudstechnici ligt de nadruk op de vaardigheids-

component (maximaal benutten van smart industry systemen) waarvoor natuurlijk wel de 

benodigde achtergrondkennis noodzakelijk is.

9.3.3 Veranderingen generieke vaardigheden
Aan respondenten is door middel van een online enquête gevraagd om uit een set van 

generieke vaardigheden, welke onder andere zijn gekomen uit het deskonderzoek, aan te 

geven welke in de komende tien jaar belangrijker zullen worden. Dit is gevraagd voor de 

volgende beroepen: procesoperator B (niveau 3), procesoperator C (niveau 4) en onder-

houdstechnicus op niveau 4. Er is voor de onderhoudstechnicus bewust gekozen voor 

niveau 4 omdat het referentiekader van de respondenten in alle gevallen bij niveau 4 lag. 

De Google forms vragenlijsten (op pagina 142) welke door de respondenten zijn ingevuld 

waren zo opgesteld dat bij een score van 5 de generieke vaardigheid niet zou veranderen 

de komende 10 jaar. Bij een cijfer lager dan 5 (1-4) werd deze onbelangrijker en bij een cijfer 

hoger dan 5 (6-10) belangrijker in de komende 10 jaar. 

Aan het eind van het veldonderzoek zijn er nog twee interviews afgenomen met elk twee 

vertegenwoordigers (operations en maintenance) van het petrochemische bedrijf BP. 

Aangezien deze respondenten het beeld bevestigden en de grafieken en tabellen voor dit 

onderzoek reeds klaar waren, is besloten deze input niet mee te nemen voor dit onder-

zoek. De volgende opmerking werd door één van de respondenten van een petrochemisch 

bedrijf tijdens het veldonderzoek geplaatst.
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Quote opleidingscoördinator:

“We gaan steeds meer waarde hechten aan de soft skills. Communicatie en 

multidisciplinair werken en de taal van de verschillende disciplines begrijpen en 

spreken wordt belangrijker.”

Dit leverde onderstaande tabellen op, waarbij moet worden opgemerkt dat de groene rij de 

gemiddelden zijn van alle respondenten (des te groener, des te meer belangrijk) en de rode 

rij de standaard fout is (des te roder, des te minder eensgezindheid).

De standaard fout is de standaarddeviatie (steekproef) gedeeld door het gemiddelde: 

standaard fout = standaard deviatie van een steekproef

gemiddelde
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TABEL 12  Belangrijkheid van generieke vaardigheden voor de komende 10 jaar  
procesoperator B (niveau 3) veldonderzoek
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1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 9 10 8 7 5 4 8 9 5 10 5 10 8 8 9

3 8 10 7 7 6 8 6 7 7 7 7 7 7 8 8

4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6

5 7 8 7 8 8 9 9 7 7 7 7 8 8 7 8

6 7 6 8 8 8 7 7 9 8 10 8 9 9 8 7

7 8 10 8 6 6 8 6 8 7 6 7 7 6 7 7

Gemiddelde 7,1 7,9 7 6,7 6,1 6,7 6,7 7,3 6,4 7,3 6,6 7,4 7,1 7 7,1

Standaard fout 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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TABEL 13  Belangrijkheid van generieke vaardigheden voor de komende 10 jaar  
procesoperator C (niveau 4) veldonderzoek 

PROCESOPERATOR C (NIVEAU 4)
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2 8 10 10 9 7 4 6 8 7 10 6 10 8 9 8

3 9 10 7 9 8 8 9 6 7 7 7 8 7 9 8

4 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 5 5 8 8 8

4 8 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 6 6

5 7 8 7 8 8 9 9 7 7 7 7 8 8 7 8

6 6 8 9 10 5 6 8 9 5 10 8 8 8 6 9

7 10 10 8 8 9 10 10 7 7 9 9 8 8 7 9

Gemiddelde 7,6 8,1 7,9 8,3 6,8 6,8 7,8 7,1 6,6 8,5 6,9 8 7,8 7,4 8,3

Standaard fout 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

102



S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T  R E S u LTAT E N  &  A N A LY S E S

TABEL 14  Belangrijkheid van generieke vaardigheden voor de komende 10 jaar  
onderhoudstechnicus (niveau 4) veldonderzoek

ONDERHOUDSTECHNICUS (NIVEAU 4)
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2 8 9 8 8 7 8 7 8 7 10 9 10 8 8 8

3 7 10 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 9 8

4 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 5 8 8 8 8

5 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 8 7 7 6 6

6 7 8 7 8 8 9 9 7 7 7 7 8 8 7 8

7 8 6 9 8 7 7 8 9 7 10 8 8 8 9 6

8 9 10 9 9 9 8 10 8 8 9 9 8 8 8 9

Gemiddelde 7,4 7,8 7,5 7,4 7 7,1 7,6 7,3 7 8 7,3 8,3 7,8 7,9 7,9

Standaard fout 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
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Grafisch ziet dit er als volgt uit:

FIGUUR 34  Veranderende generieke vaardigheden in de komende 10 jaar per beroep 
veldonderzoek volgens 7 respondenten
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Kijkend naar bovenstaande grafiek geven alle 7 respondenten aan dat alle genoemde 

generieke vaardigheden steeds belangrijker blijken te worden (scoren allen hoger dan 5) in 

de komende tien jaar voor alle drie de beroepen. 

Vooral bij de procesoperator C (niveau 4) en de onderhoudstechnicus functionerend op 

niveau 4 worden de generieke vaardigheden steeds belangrijker, geven de respondenten 

aan.
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Voor de procesoperator B (niveau 3) springen de volgende generieke vaardigheden er 

volgens de respondenten uit (in volgorde van belangrijkheid):

FIGUUR 35 Belangrijkste generieke vaardigheden procesoperator B veldonderzoek
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Voor de procesoperator C (niveau 4) worden volgens de respondenten de volgende 

generieke vaardigheden belangrijker (in volgorde van belangrijkheid): 

FIGUUR 36 Belangrijkste generieke vaardigheden procesoperator C veldonderzoek

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Zelfregulering

Doorzettingsvermogen

Gestructureerd werken 

Zelfstandigheid 

Sociale en culturele vaardigheden

Communicatieve vaardigheden 

Plichtsbesef 

Pobleem oplossend vermogen 

Pro-activiteit 

Creativiteit 

Flexibiliteit 

Veiligheidsdenken 

Kritisch denken 

(Multidisciplinair) samenwerken 

Leergierigheid 

105



S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T      R E S u LTAT E N  &  A N A LY S E S

Voor de onderhoudstechnicus (niveau 4) geven de respondenten het volgende aan (in 

volgorde belangrijkheid):

FIGUUR 37  Belangrijkste generieke vaardigheden onderhoudstechnicus niveau 4 
veldonderzoek
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Het blijkt dat de uitkomsten van het deskonderzoek en het veldonderzoek met betrekking 

tot de generieke vaardigheden in hoge mate met elkaar in overeenstemming zijn.

9.4 Inleiding

In paragrafen 9.4.1 en 9.4.2 volgt een sterkte-zwakte analyse (SWOT) en GAP analyse voor 

dit onderzoek. Met deze analyses worden de sterke en zwakkere kanten, kansen en 

bedreigingen van de opleidingen van het proces en maintenance college beschreven, 

afgezet tegen de onderzoeksresultaten. Maar ook wordt het gat (gap) aangeven tussen de 

gewenste situatie en de huidige situatie. Op basis van deze analyses zijn de aanbevelingen 

geformuleerd van hoofdstuk 11.

106



S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T  R E S u LTAT E N  &  A N A LY S E S

9.4.1 SWOT 
Hieronder is een SWOT weergegeven van anticipatie van het Proces en Maintenance 

College op de nieuwe ontwikkelingen energietransitie en smart industry. 

TABEL 15 SWOT Proces en Maintenance College

STERKTES ZWAKTEN

S1 
Voldoende digitale processimulatoren op de 
school aanwezig waarmee de studenten volop 
kunnen oefenen met het bedienen en bewaken 
van processen en ook (ver)storingen kunnen 
oplossen 

Z1
Vormen van samenwerkend leren kunnen nog 
versterkt worden.

S2  
Voldoende fysieke simulatoren aanwezig zoals 
bv de oefenfabriek waardoor het mogelijk is 
fysiek processen te kunnen bedienen en 
bewaken. (Ver)storingen kunnen ook worden 
opgelost

Z2
Het uitgebreide netwerk experts uit het 
werkveld wordt nog te beperkt ingezet om het 
onderwijs te versterken.   

S3
Praktijkonderwijs in de vorm van elektrotech-
niek praktijk, werkplaatstechniek, maintenan-
ce lokaal en dergelijke bieden voldoende 
mogelijkheden voor beroepsgerichte praktijksi-
tuaties te trainen

Z3
Lesdifferentiatie in niveau kan nog beter 
opgezet worden. 

S4
Mooie, veilige en goed geoutilleerde school 
gelegen in een woonwijk. Er zijn de afgelopen 
jaren geen veiligheidsincidenten geweest 

Z4
Teveel praktijkonderwijs nog in de vorm van 
geprogrammeerde instructie.

S6
De onderwijsinstelling onderscheid zich t.o.v. 
van andere instellingen met betrekking tot de 
keuzedelen renewable energy, waterstoftech-
nologie en windturbine onderhoud welke zijn 
ingevoerd n.a.v. de behoefte van het werkveld.

Z5
Generieke skills zijn nu nog geen formatief 
beoordelend onderdeel van de opleiding.

S6
School heeft een technische educatieve 
infrastructuur in de vorm van fysieke opstellin-
gen (hardware) waarop smart industry 
concepten (software) als extra laag erbovenop 
redelijk eenvoudig ingevoerd kunnen worden.

Z6
Expertise onderwijsgevenden t.a.v. samenwer-
kend leren kan worden vergroot.

S7
Het project ‘Plant of the future’ zal bijdragen 
aan de ontwikkelingen welke er in het werkveld 
op dit moment en in de toekomst plaats zullen 
vinden

Z7
De bestaande digitale middelen zoals de 
tablets in de oefenfabriek, het trillingsanalyse 
practicum en het bestaande ‘kleine’ DeltaV 
systeem worden nog te weinig benut.
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STERKTES ZWAKTEN

S7
De aanwezigheid van de TREXEN* en software 
van Emerson biedt mogelijkheden voor 
HART** communicatie bij meet en regeltech-
niek opstellingen en worden al beperkt ingezet

Z8
De relaties en samenhang tussen de verschil-
lende vakken onderling zou nog verbeterd 
kunnen worden.

Z9
De inzet van digitale didactische middelen 
t.b.v. het onderwijs kan in variatie nog vergroot 
worden.

KANSEN BEDREIGINGEN

K1
Er liggen kansen om de reeds ingevoerde 
keuzedelen nog meer te ‘vermarkten’ voor 
particulieren in de vorm van privaat onderwijs. 

B1 
De realisatie van de ‘Plant of the future’ is 
vertraagd door corona, logistieke vertragingen 
en het gebrek aan microchips  

K2
Een nog in te voeren keuzedeel smart 
technology of smart maintenance is interes-
sant voor private partijen

B2 
Docenten hebben nog geen ervaring met het 
keuzedeel smart technology of smart 
maintenance 

K3
De opleiding zou het bestaande keuzedeel 
smart technology/ smart maintenance kunnen 
invoeren om aan te sluiten bij de digitalisering 
in de industrie ter voorbereiding van de 
studenten op het beroep

B3
De landelijke trend van stagnerende groei van 
het aantal studenten in het mbo.

*  Trex:  Handheld communicatie device t.b.v. diagnostische informatie transmitters en regelkleppen 
via het HART communicatieprotocol

** HART:  Highway Addressable Remote Transducer is een protocol waarmee slimme veldinstrumen-
tatie kan worden ingesteld en uitgelezen
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9.4.2 GAP Analyse
Hieronder wordt een opsomming gegeven waarbij de gap zichtbaar wordt tussen de 

bestaande situatie en de gewenste situatie beschreven in hoofdstuk 9. 

Het blijkt dat de uitkomsten van het deskonderzoek en het veldonderzoek met betrekking 

tot de technische kennis en vaardigheden globaal met elkaar in overeenstemming zijn. 

TABEL 16  Overzicht genoemde technische kennis en vaardigheden en acties voor het onderwijs 
veldonderzoek

Technische kennis 
en vaardigheden: A

an
w

ez
ig

 in
 h

ui
di

g 
cu

rr
ic

ul
um

:

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. 
energietransitie 

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. smart 
industry 

Opmerkingen:
opera-

tors

onder-
houds-
technici

opera-
tors

onder-
houds-
technici

1  Basiskennis en 
vaardigheden 
(natuurkunde, 
scheikunde, 
wiskunde en 
technische 
basiskennis en 
vaardigheden)

ja 6 6 3 3 Relatie met en relevantie voor 
het beroep vergroten, ook door de 
haakjes naar beroepsgerichte 
vakken te vergroten

2  Electrotechniek 
praktisch ingevuld

ja 1 2 0 0 Lesprogramma tegen het licht 
houden en meer afstemmen op 
beroep in de procesindustrie, 
vooral voor maintenance

3  Kennis over 
renewables

ja 4 4 0 0 Zit nu voor het grootste gedeelte 
in het keuzedeel renewable 
energy Mogelijk op termijn 
nog meer da nu onderbrengen 
vanuit keuzedeel in basis 
curriculum zodat de keuzevrijheid 
eraf is

4  Recycling 
methodieken

nee 1 1 0 0 Valt buiten de scope van de 
opleiding

5  Energie en 
energietechniek

ja 5 5 0 0 Meer bewustzijn aankweken over 
energie en energiebewustzijn, 
zeker in het teken van de 
energietransitie

6  Kritische proces-
situaties oefenen 
(ingrijpen om 
stilstand te 
voorkomen)

ja 1 1 1 1 Continueren omdat dit een 
belangrijk bewakingsaspect is 
voor operators.
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Technische kennis 
en vaardigheden: A

an
w
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ig

 in
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di

g 
cu

rr
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um

:

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. 
energietransitie 

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. smart 
industry 

Opmerkingen:
opera-

tors

onder-
houds-
technici

opera-
tors

onder-
houds-
technici

7  Inzetten tablets en 
andere devices 
t.b.v.monitoring 
proces 
(diagnostisch)

nee 0 0 9 1 Vooral voor operators relevant, 
maximalisatie gebruik van 
aanwezige tablets in 
oefenfabriek

8  Inzetten tablets en 
andere devices 
t.b.v. monitoring 
onderhoud 
(diagnostisch)

nee 0 0 0 11 Vooral voor maintenance 
relevant. Dit kan worden 
uitgevoerd in het maintenancelo-
kaal met een aan te schaffen 
laagdrempelig pakket ultrasone 
trillingsmetingen. Bestaande 
trillingsanalyse practicum voor 
maintenance weer opstarten

9  Geen veranderin-
gen in vaardighe-
den, wel in kennis

nvt 2 2 0 0 Is een niet relevant onderdeel

10  Energie bewustzijn 
(wat is energie/
zuinig mee 
omgaan)

Ja 7 7 0 0 Nu in keuzedeel renewable 
energy. Mogelijk nog meer dan 
nu onderbrengen vanuit 
keuzedeel in basis curriculum om 
het keuzeaspect er vanaf te halen

11  Dashboards lezen/
maken in control 
room

Nee 1 1 8 0 Tot nu toe alleen dynamische 
trends van procesparameters. 
Fornuisopstelling oefenfabriek 
wordt voorbereid voor OSI-pi 
software pakket. Met dit pakket 
kunnen dashboards worden 
gemaakt waarmee je onderlinge 
relaties tussen procesparameters 
zichtbaar kunt maken. Inzetten 
van dit pakket voor het onderwijs 
met focus op energie(gebruik)

12  Kunnen werken  
met digital twins/
simulatie software

ja 0 0 1 0 Er wordt op de school vaak 
gebruik gemaakt van simula-
tiesoftware. Vanuit andere 
behoefte (meer studenten 
bedienen) verdiend het aanbeve-
ling om het digital twin lokaal 
waarbij wordt gewekt met het 
softwarepakket Mobatec en 
Delta-V van Emerson met 
verhoogde prioriteit af te maken 
om op deze wijze meer studenten 
te kunnen bedienen
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Technische kennis 
en vaardigheden: A

an
w
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 in
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:

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. 
energietransitie 

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. smart 
industry 

Opmerkingen:
opera-

tors

onder-
houds-
technici

opera-
tors

onder-
houds-
technici

13  Begrip IIoT en de 
technologie 
erachter

nee 0 0 2 2 Met name voor (smart)mainte-
nance zijn deze twee items 
belangrijk. Invoeren van een IoT 
praktijkles.
Keuzedeel smart technology / 
smart maintenance voor de 
doelgroep maintenance invoeren

14  Kennis van 
microprocessoren 
en hun gebruik

nee 0 0 0 1

15  PLC programma 
kunnen lezen en 
begrip ervan

ja 0 0 0 1 Intensiveren van het PLC 
practicum ook op de bestaande 
maintenance units t.b.v. 
onderhoud

16  Kennis van energie 
efficiëntere 
reactoren

nee 1 1 0 0 Kan bij het vak procestechnologie 
voor de bovenbouw als onderdeel 
ingevoerd worden

17  Warmtepompen 
(werking/principe)

nee 2 2 0 0 Verstevigen als onderdeel van het 
keuzedeel renewable energy

18  Systeem denken 
(de gehele keten 
kunnen overzien)

nee 4 4 0 0 Aandacht besteden aan dit 
onderwerp maar dan meer 
bedrijfsmatig en over de gehele 
keten ook bij het keuzedeel 
renewable energy toegespitst op 
de procesindustrie

19  Virtual reality en 
augmented reality 
toepassingen

nee 0 0 1 1 Augmented reality invoeren t.b.v 
.onderhoudsdoelen in de 
oefenfabriek

20 Proces en 
onderhoudsgege-
vens goed kunnen 
interpreteren

ja 0 0 8 8 Uitlezen via diagnostische 
software voor maintenance aan 
opstellingen en procesgegevens 
voor operators intensiveren .Zelf 
grafieken laten maken op basis 
van procesgegevens via Excel.

21 Zien van verbanden 
tussen 
procesparameters

ja 2 2 1 1 Meer aandacht besteden ook aan 
energiegebruik van productiepro-
ces en niet alleen aan de 
producten die gemaakt worden

22 Sensortechniek ja 0 1 1 2 Er verschijnen steeds meer 
slimme en geïntegreerde 
sensoren op de markt .Mogelijk 
een modern sensor practicum 
maken.
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Technische kennis 
en vaardigheden: A

an
w

ez
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 in
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:

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. 
energietransitie 

Totaal aantal 
keren genoemd 

t.a.v. smart 
industry 

Opmerkingen:
opera-

tors

onder-
houds-
technici

opera-
tors

onder-
houds-
technici

23 Mee kunnen 
denken in 
optimalisatie van 
energiegebruik

Ja 2 2 0 0 Meer aandacht besteden in het 
onderwijsprogramma, ook bij het 
keuzedeel renewable energy

24 Elektrotechniek 
theorie

ja 0 0 0 1 nvt

25 Bedrijfskunde nee 1 1 0 0 Nvt, mogelijk een stuk bedrijfs-
kunde integreren bij een project 
.Ook in relatie tot ketendenken: 
planning, operations, onderhoud 
en financiële overwegingen 

26 Bio-based industrie nee 1 1 0 0 nvt

27 Tracebility met 
RFID en Qr codes

nee 0 0 0 1 nvt

28 Maken van een 
onderhoudsplan op 
basis van 
onderhoudsdata

nee 0 0 0 1 Is een programmaonderdeel van 
het keuzedeel verdieping 
maintenance voor de procesin-
dustrie, geschikt voor niveau 4

29 I/O link nee 0 0 0 1 Zou mooi gecombineerd kunnen 
worden met het eerder genoemde 
sensortechniek practicum (22)
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10 Conclusie

10.1 Deelvraag 1 ‘Trends en ontwikkelingen energietransitie 
en smart industry’

Welke trends en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en smart industry 

spelen in de komende tien jaar een rol in de procesindustrie?

10.1.1 Trends en ontwikkelingen ten gevolge van de energietransitie
Mede ingegeven door maatschappelijke druk, politieke ontwikkelingen, employability, 

rechtszaken, CO2 heffingen, steeds minder goed voorspelbare gas en olieprijzen (tijdens 

dit onderzoek ging de gasprijs ca 80% omhoog (ICE, 2022)), de Oekraïne crisis en de 

afspraken voor 2030 en 2050 van Parijs lijken de ontwikkelingen zich te versnellen.

Het deskonderzoek geeft de volgende trends en ontwikkelingen ten gevolge van de 

energietransitie in de procesindustrie aan:

1. Circulariteit: 
Circulariteit gaat een veel grotere rol spelen waarbij fossiele grondstoffen een steeds 

minder prominente rol zullen gaan spelen. Producten zullen steeds meer hergebruikt gaan 

worden in circulaire industrieën ter voorkoming van CO2 emissies. CO2 zelf zal ook gebruikt 

gaan worden om nieuwe producten van te maken. Ook nuttige afvalwarmte zal steeds 

meer gaan worden hergebruikt door de inzet van warmtepompen. Industrieën worden 

meer en meer aan elkaar geknoopt en verweven waarbij een ‘afvalproduct’ van de een 

nuttig is voor de ander. Afvalproducten maken dus steeds meer de transformatie naar 

bijproducten.

Chemische processen, waarbij waterstof wordt afgesplitst van reststoffen, gaat ook een 

belangrijkere rol spelen. De vrijgekomen CO2 zal daarbij worden opgeslagen in oude 

gasputten (carbon capture and storage (CCS)). Deze waterstof kan weer nuttig worden 

gebruikt in de industrie. Bio-based industrie waarbij van tevoren wordt nagedacht welke 

impact het product op het milieu zal gaan hebben neemt ook een grote vlucht. Denk hierbij 

aan de productie van ethanol welke nu ook al op grote schaal plaatsvindt. Ten behoeve van 

recycling zullen er ook steeds meer fabrieken komen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 

recyclen van oude accu’s van elektrisch transport.

Dit betekent dat er andere productieprocessen bijkomen waarvan de complexiteit zal gaan 

toenemen. 
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2. Het produceren van groene waterstof
Met behulp van grote elektrolyser-installaties zal steeds meer groene waterstof worden 

gemaakt vanuit duurzame energiebronnen. Gezien de hoge automatiseringsgraad en 

daarmee samenhangende autonomie van deze elektrolyser-fabrieken zal er minder 

personeel nodig zijn om deze fabrieken de bewaken en bedienen. Conversie van deze 

waterstof naar andere en gemakkelijker te transporteren stoffen (ammoniak/methanol) 

over en weer zal andere productieprocessen vragen.

3. Groene waterstof bij hoge temperatuurprocessen
Groene waterstof zal meer en meer zijn intrede doen bij hoge temperatuurprocessen. Dat 

zal andere branders en andere sensoren vragen op termijn van fornuizen en ketels. De 

bediening ervan zal overigens nauwelijks wijzigen. Er gaan wel andere veiligheidsaspecten 

gelden omdat waterstof erg explosief is.

4. Besparende maatregelen
De industrie zal meer aandacht gaan besteden aan besparende maatregelen waarbij vooral 

het efficiëntie vraagstuk een rol speelt. Met isolatie, frequentieregelaars bij pomprege-

lingen, zuinigere elektromotoren kan veel gewonnen worden.

5. Toenemende elektrificering
Daar waar nu nog gebruik wordt gemaakt van stoom om processen te verwarmen zal 

steeds meer gebruik worden gemaakt van elektrische systemen zoals warmtepompen 

waarbij de elektrische energie wordt gewonnen vanuit duurzame bronnen zoals 

geothermie, fotovoltaïsche cellen en windenergie. Dat vraagt om complexe en decentrale 

systemen en een goede balanssering tussen vraag en aanbod.

6. Efficiëntere productie-units
Slimmere en efficiëntere productie-units zullen de oudere installaties gaan verdringen. In 

het ontwerp van deze units is steeds meer op voorhand rekening gehouden met 

efficiëntievraagstukken door bijvoorbeeld vermindering van het energiegebruik en een 

hogere omzettingsgraad van de chemische reacties. De complexiteit van dit soort units zal 

groter worden door deze procesintensificatie. Vooral opstarten en down leggen van de 

systemen zal ingewikkelder worden voor operators.

Quote veldonderzoek head digital transformation industriële automatiseerder:

“Nieuwe fabrieken worden complexer, meer geautomatiseerd en er zijn minder 

mensen nodig om ze te bedienen en bewaken.”
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Kernenergie
De discussie over een vergroting van de inzet van kernenergie is nog steeds gaande. Ten 

aanzien van kernenergie bestaat terughoudendheid vanwege de risico’s en het afvalpro-

bleem. Overigens zal het jaren duren voordat een extra te bouwen kerncentrale op welk 

principe dan ook operationeel zal zijn. Een groot voordeel van kernenergie is dat het een 

constante bron van energie levert op een zeer beperkt oppervlak.

10.1.2 Trends en ontwikkelingen ten gevolge van smart industry
Door een fusie van informatietechnologie en operationele techniek gaat de digitalisering 

een zeer grote vlucht nemen. OT zal meer IT moeten gaan denken en omgekeerd. 

Quote veldonderzoek advanced analytics manager chemisch bedrijf veldonderzoek:

“Als er een tesla achtig bedrijf komt voor de chemische industrie gaat de wereld 

heel snel veranderen in termen van automatisering.”

Het deskonderzoek geeft de volgende trends en ontwikkelingen ten gevolge van smart 

industry concepten in de procesindustrie aan:

1. Slimme sensoren
Er zal steeds meer gebruik worden gemaakt van de data die sensoren en transmitters 

geven vanuit het veld. Een sensor zal ook niet meer uitsluitend één parameter geven maar 

deze informatie zal uit veel meer parameters bestaan door integratie. Deze gegevens gaan 

ter beschikking komen voor maintenance en operations. 

2. Real time data
De data zal moeten worden verwerkt, geanalyseerd, bewerkt en gevisualiseerd om 

betekenisvol te worden. Om deze reden wordt ook het werken met digitale devices in het 

veld en werkplaats zeer belangrijk. Machine learning systemen gaan ‘ervaring’ van 

operators vervangen en zullen de operator/onderhoudstechnicus een aantal oplossingen 

geven waaruit zij een keuze zullen moeten gaan maken. 

3. AR & VR
Ook AR en VR zal een steeds grotere rol gaan spelen om informatie op te halen. 

Al deze systemen zullen steeds toegankelijker worden voor een gebruiker waarbij de 

mogelijkheden groot zullen zijn zoals bij mobiele telefoons nu al het geval is. 
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Quote veldonderzoek columnist vakblad voor de petrochemische industrie veldonderzoek:

“Google glass en augmented reality zijn digitale hulpmiddelen waarvan het 

gebruik in de toekomst snel zal toenemen.”

Quote veldonderzoek operator chemisch bedrijf veldonderzoek:

“Net als bij een complexe telefoon wordt het gemakkelijk gemaakt om deze te 

bedienen, echter niet alle mogelijkheden van de software wordt maximaal 

benut en dat is jammer.”

4. Complexere processen en IIoT
Processen zullen steeds complexer en autonomer worden waarbij training en procesopti-

malisatie zal worden gedaan op digital twins. IIoT en connectivity zal een steeds grotere 

rol zal spelen. Drones en robots zullen belangrijk worden ten behoeve van inspectiedoel-

einden en onderhoud.

Het gebruik van flexibele dashboards om belangrijke procesdata, maar ook zeker 

energiegebruik, inzichtelijk te maken. Operators zullen zelf relevante procesdata kunnen 

oproepen en combineren om verbanden te ontdekken. 

5. Diagnostische tools en dataontsluiting
Voor maintenance zullen er steeds meer diagnostische tools komen voor metingen, 

controles en dergelijke waarbij opslag van deze gegevens vooral via de cloud zal verlopen. 

Data wordt dus toegankelijk op elke plek en real time beschikbaar.

6. Cyberveiligheid
Al met al kun je constateren dat cyberveiligheid een grote rol moet gaan spelen. Fabrieken 

zullen bij ongewenste toegang door hackers heel kwetsbaar blijken te zijn. Door de grote 

informatiestromen en de combinatie van diverse gegevens zal er een integratie van 

werkzaamheden gaan plaatsvinden.

7. Acceptatie en adaptatie werkvloer
Het verzamelen en analyse van data welke de digitalisering oplevert wordt vaak gezien als 

gevorderd en voorbestemd voor engineers en analisten. Maar vooral de adoptie ervan door 

technici op mbo niveau zal bepalend zijn voor de inbedding en het succes van smart 

industry concepten in de procesindustrie. Het accent zal onder invloed van digitalisering 

steeds meer verschuiven van doe- naar bewaakfabriek. Bedrijven die niet meegaan in deze 

digitaliseringslag gaan zullen de boot gaan missen.
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10.2 Deelvraag 2 ‘Technische kennis en vaardigheden 
energietransitie en smart industry’

Welke technische kennis en vaardigheden worden de komende tien jaar gevraagd van 

een werknemer werkzaam in operations of maintenance (niveau 3 en 4) op het gebied 

van energietransitie & smart industry in de procesindustrie?

10.2.1 Technische kennis en vaardigheden energietransitie
Zowel het deskonderzoek als het veldonderzoek geeft aan dat er weinig verschil is in 

veranderende technische kennis en vaardigheden tussen operators en onderhoudstechnici 

ten gevolge van de energietransitie. Het accent lijkt ook te liggen in verandering van de 

kenniscomponent en minder op een veranderende vaardigheidscomponent. Er wordt een 

blijvend belang gehecht aan de technische basiskennis en vaardigheden als fundament 

voor het beroep met het accent op procesbeheersing en procesautomatisering. Van een 

operator en onderhoudstechnicus wordt verlangt dat hij/zij energiebewust is, kennis heeft 

van energie en energietechniek, de belangrijkste renewable energy bronnen kent en 

duurzame methodieken van productie kent in de procesindustrie en in systemen kan 

denken. Hier wordt onder verstaan dat de werknemer zich realiseert dat zijn werkplek 

onderdeel maakt van de gehele keten en zijn handelen impact heeft op de gehele 

productiefaciliteit. 

Quote veldonderzoek lector energietransitie: 

“Er ontstaat meer vervlechting van processen waardoor het opstarten en 

downleggen complexer wordt. Het bedienen van processen wordt daarom 

minder vergevingsgezind.”

Met betrekking tot de vaardigheden lijkt er niet veel te veranderen. Het maakt voor een 

operator niet uit welk soort proces hij bedient omdat hij werkt met vaststaande 

procedures bij de bediening en bewaking van de productiefaciliteit. Wel is het belangrijk 

dat hij/zij het toenemend complexere en in hogere mate geautomatiseerde productie-

proces goed doorgrond en afwijkingen beperkt waarmee een minimale stilstand wordt 

bereikt. Voor een onderhoudstechnicus zijn er ook niet veel verschillen in vaardigheden op 

te merken ten gevolge van de energietransitie. Wel krijgt hij/zij te maken met nieuwe 

materialen & middelen en de wijze waarop deze worden ingezet. 
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Quote veldonderzoek onderwijsmanager onderwijsinstelling:

“Zichtbaar maken in de lessen wat de noodzaak is van de energietransitie en 

duurzaamheid. Het grotere plaatje zien dat verminderen CO2 emissies en 

duurzaamheid de basis vormen.”

10.2.2 Technische kennis en vaardigheden smart industry
uit het deskonderzoek en veldonderzoek is gebleken dat bij smart industry concepten de 

verschillen in de veranderende kennis en vaardigheden tussen operators en onderhouds-

technici groter zijn. Voor beide geldt, net als hiervoor genoemd bij de energietransitie, dat 

de basiskennis en vaardigheden goed ingebed moeten zijn alsmede het goed kunnen 

interpreteren van proces- en onderhoudsgegevens om deze betekenisvol te maken en 

goed in te grijpen bij afwijkingen. 

Sensoren en transmitters zullen in de komende 10 jaar zeer veel verschillende data (big 

data) genereren zowel voor operations als maintenance. De uitdaging wordt relevante data 

betekenisvol te maken. Dat vraagt in steeds grotere mate analytisch vermogen van de 

medewerker. 

Er zal een blijvende gap zijn in acceptatie van digitale middelen en skills tussen de oudere 

zittende werknemers en de starters. Starters, maar ook de zittende werknemers zullen 

hiermee om moeten gaan. De uitdaging voor beide zal gaan zitten in het optimaal gebruik 

en benutten van deze digitale middelen voor industriële toepassingen.

Operators krijgen te maken met het gebruik van dashboards, smartphones en tablets en 

veel complexere processen om te bedienen en te bewaken. Vooral in het opstarten en 

downleggen van een fabriek gaat de uitdaging zitten. Met veel minder mensen kan 

hetzelfde of nog meer gedaan worden door de hoge automatiseringsgraad en autonomie 

van de fabriek. Analyse van procesdata gaat een steeds grote rol spelen. In de resterende 

werktijd die er is door de automatisering kan de operator meer gaan ‘spelen’ met de data 

om verbanden en trends te doorgronden. 

Quote veldonderzoek coördinator opleidingen petrochemisch bedrijf:

“Meer science-based naar de data kijken.”
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Veiligheid en veiligheids-denken wordt ook steeds belangrijker alsmede het omgaan met 

procedures en wetgeving. Voor operators functionerend op niveau 4 wordt verlangd dat zij 

mee kunnen denken in verbeterprocessen en hun input daaraan kunnen geven. 

Onderhoudstechnici krijgen meer en meer te maken met gespecialiseerde diagnostische 

software tools om bijvoorbeeld trillingen te meten van rotating equipment. Vooral het 

goed om kunnen gaan met deze digitale systemen is een vereiste. Systemen zullen 

gebruikersvriendelijk worden, echter wel met ongekende mogelijkheden die optimaal 

benut zullen moeten worden. Cybersecurity zal voor beide disciplines een belangrijker 

uitgangspunt worden in de bescherming van de digitale systemen.

Een goede basis vormt hiervoor vormen de vakken de meet en regeltechniek, procestech-

niek en procesbeheersing. Digitalisering van fabrieken kan alleen succesvol zijn als de 

medewerkers deze systemen ook accepteren, adopteren en er optimaal gebruik van 

maken.

Quote veldonderzoek directeur management en consultancy bureau:

“Vooral voor maintenance wordt het programmeren van microprocessoren en 

ook PLC’s steeds belangrijker. Het verhoogd ook nog eens het abstracte 

denkniveau”

10.3 Deelvraag 3 ‘Generieke vaardigheden of soft skills’

Aan welke generieke vaardigheden (soft skills) geeft de procesindustrie prioriteit ten 

aanzien van een werknemer in operations of maintenance op mbo niveau 3 en 4?

10.3.1 Generieke vaardigheden voor operators
uit de enquête van het veldonderzoek is gebleken dat respondenten een toenemend 

belang hechten aan de generieke vaardigheden voor operators in de procesindustrie. Dat 

kwam ook voort uit het deskonderzoek.

Voor operators ligt het accent op plichtsbesef, veiligheidsdenken, creativiteit, kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen, leergierigheid, flexibiliteit, pro-activiteit, 

communicatieve vaardigheden en multidisciplinair kunnen samenwerken.
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Creativiteit werd vooral genoemd in het kader van het creatief kunnen oplossen van 

problemen om te voorkomen dat het productieproces stopt. Gezegd moet worden dat alles 

in de procesindustrie vastligt in procedure boeken. Voor ieder probleem of storing is er wel 

een scenario vastgelegd. Maar bij onvoorziene zaken moet de procesoperator adequaat 

kunnen optreden om productieverliezen te beperken. Dat vereist een goed inzicht en 

analyse van de installatie. 

Pro-activiteit is belangrijk om te voorkomen dat gevaarlijke of ongewenste situaties 

worden voorkomen zeker ook in het teken van de veiligheid. Door aan de voorkant goed te 

reageren kunnen veel (ver)storingen en productiestilstand worden voorkomen.  

Communicatieve vaardigheden en multidisciplinair kunnen werken en denken worden 

belangrijker omdat er in de toekomst nog meer samenwerking wordt verlangd tussen 

maintenance, planning en operations. Dat geldt nu trouwens ook al alleen wordt dit wel 

belangrijker de komende 10 jaar.

Quote veldonderzoek opleidingscoordinator chemisch bedrijf:

“Communicatie met de procestechnoloog wordt belangrijker ook met  

maintenance. De werelden van maintenance en operations liggen nog  

veel te veel uit elkaar.” 

De eerder genoemde digitale vaardigheden-gap tussen ouder personeel en starters kan tot 

ongemak en onbegrip leiden. Goede sociaal-communicatieve vaardigheden leiden tot een 

betere onderlinge samenwerking en begrip. 

Quote veldonderzoek opleidingscoördinator petrochemisch bedrijf:

“Systeemdenken, verder denken dan je eigen stukje. De samenhang  

tussen de eenheden onderling versterken.”

FIGUUR 38  
Multidisciplinair 
werken?!
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Plichtbesef wordt steeds belangrijker omdat in een fabriek met minder mensen hetzelfde 

of zelfs meer moet worden gedaan. Onverschilligheid en zich niet verantwoordelijk voelen 

kan bijvoorbeeld tot grote problemen leiden in een (gedeeltelijk) autonoom draaiende 

fabriek. Zeker gezien het feit dat het Rotterdams haven industrieel complex omgeven is 

door een gebied van hoge bevolkingsdichtheid.

10.3.2 Generieke vaardigheden voor onderhoudstechnici
uit de enquête van het veldonderzoek is gebleken dat respondenten een toenemend 

belang hechten aan de generieke vaardigheden voor onderhoudstechnici in de proces-

industrie. Dat kwam ook voort uit het deskonderzoek.

Voor de onderhoudstechnicus wordt er een grotere diversiteit van generieke vaardigheden 

vereist. Plichtsbesef, veiligheidsdenken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend 

vermogen, sociale en culturele vaardigheden, leergierigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit, 

pro-activiteit, communicatieve vaardigheden en multi-disciplinair kunnen samenwerken 

vormen de hoofdmoot. 

Leergierigheid is in dit verband extra genoemd omdat onderhoudstechnici, in tegenstelling 

tot operators, te maken krijgen met een veel grotere variatie van tools, middelen en 

werkwijzen in hun vak over de tijd. De adaptatie en het optimaal gebruik daarvan vormt de 

sleutel tot het succes voor het uitoefenen van het beroep. 

10.3.3 Grootste gemene deler
Eind tweede leerjaar kiezen studenten operationele techniek voor de richting operations of 

maintenance. Omdat het wenselijk is om vanaf de start van de opleiding te beginnen met 

de generieke vaardigheden zijn er uit het veldonderzoek en het deskonderzoek volgende 

5 generieke vaardigheden als grootste gemene deler geselecteerd: 

 f Veiligheidsdenken;

 f Flexibiliteit;

 f Leergierigheid;

 f (Multi)disciplinair samenwerken;

 f Communicatieve vaardigheden.

Het is voor het onderwijs belangrijk om aandacht te geven aan deze generieke vaardig-

heden (STC-group, 2016) zoals bijvoorbeeld communicatie en samenwerken. Zij maken 

schoolverlaters die beschikken over dit soort skills nog meer waard zijn op de arbeidsmarkt 

in de toekomst (s-bb, 2021).
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Vanuit dit onderzoek bleek dat bij veel bedrijven de vraag naar medewerkers, die deze 

generieke vaardigheden bezitten, steeds groter wordt. De medewerker van de toekomst 

zal meer multidisciplinair moeten werken (s-bb, 2020). Zo lopen automatische monitoring 

en diagnoses in de procesindustrie steeds vaker via internet en op afstand. Op deze wijze 

kan een operator bij een probleem samenwerken met een specialist van een installatie-

bouwer. De operator laat deze specialist bijvoorbeeld via smartphonebeelden op afstand 

live meekijken om samen zo mogelijk het herstel uit te voeren. 

10.4 Centrale vraag

Welke kennis en vaardigheden moet een werknemer op mbo niveau 3 & 4 in operations 

of maintenance (niveau 3 en 4) in de komende tien jaar hebben om goed aan te kunnen 

sluiten bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie & smart 

industry in de procesindustrie?

Met het beantwoorden van de deelvragen 1 t/m 3 is eigenlijk antwoord gegeven op de 

centrale vraag. Ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie ligt 

de nadruk vooral op de kenniscomponent en in mindere mate op de vaardigheids-

component. Starters moeten energiebewust zijn met kennis van procesbeheersing, 

procesautomatisering, energietechniek, duurzaam energiegebruik en duurzame 

productiemethodieken.

Ten aanzien van smart industry moeten de werknemers kunnen omgaan met de digitale 

middelen die op het werk aanwezig zijn. Acceptatie en adaptatie op de werkvloer van deze 

digitalisering vormt de sleutel tot succes. Voor het gebruik van de digitale middelen is 

achterliggende kennis noodzakelijk. Gezien de snelheid van deze digitale ontwikkelingen 

worden werknemers gestimuleerd tot een leven lang leren. Het optimaal en slimmer 

benutten van deze systemen en gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld vormt hierbij de 

belangrijkste uitdaging voor de beroepspraktijk. 
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11 Aanbevelingen voor het onderwijs

11.1 Inleiding

uit dit onderzoek blijkt dat er belangrijke ontwikkelingen in de procesindustrie (gaan) 

plaatsvinden waarop het Proces en Maintenance College met haar onderwijs effectief kan 

inspelen qua inhoud en vorm. De SWOT analyse is uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen 

waar de sterktes en zwaktes in dit proces liggen. Op basis van de conclusies van dit 

onderzoek en de SWOT analyse worden hieronder voor het Proces en Maintenance College 

een aantal aanbevelingen gedaan hoe de nieuwe ontwikkelingen te laten landen.

11.2 Aanbevelingen ’nieuwe ontwikkelingen’ voor Proces en 
Maintenance College 

1. Loopbaanoriëntatie, ‘the big picture’ en een gedegen basis

Een goed fundament en zicht op het beroep
Essentieel is het om zorg te blijven dragen voor gedegen (technische) basiskennis en 

basisvaardigheden als fundament van de opleiding. Aan de inputkant (vmbo) van het 

onderwijs daalt de kwaliteit gestaag en aan de outputkant (bedrijfsleven) worden steeds 

hogere eisen gesteld, mede ingegeven door de ontwikkelingen op het gebied van de 

energietransitie en smart industry. Een gedegen fysisch, chemisch, wiskundig en technisch 

fundament vormt hierbij het uitgangspunt waarbij de relatie met het beroep en de 

beroepsgerichte vakken zo groot mogelijk dient te zijn. Ook de vakken Nederlands, Engels 

en burgerschap zouden hierbij zoveel als mogelijk geïntegreerd kunnen worden.

Een oplossing hiervoor is om beroepsauthentieke lesmethodieken te hanteren waarmee 

ook het leerrendement en de participatiegraad (betrokkenheid) van de studenten wordt 

vergroot. Dit kan door nog meer haakjes te maken van de ondersteunende vakken naar de 

beroepsgerichte vakken én de beroepspraktijk. (GAP analyse tabel punt 1). 

Het creëren van mogelijkheden voor niveau differentiatie (SWOT Z3) om tegemoet te 

komen aan onderlinge niveauverschillen kan daarbij ook helpen.

Het strekt tot aanbeveling om minder aan geprogrammeerde instructie te doen zodat de 

student meer autonomie in leren heeft. Een andere optie is om vanaf leerjaar 1 studenten 

vanuit het grote geheel (complete productie unit) naar de details te laten kijken, in plaats 

van andersom. Op deze wijze krijgt de student nog eerder in de gaten waar het om gaat 

(the big picture) en is niet teveel bezig met afzonderlijke en in zijn/haar ogen nog te weinig 

relevante en onderling onsamenhangende puzzelstukjes (SWOT Z7) . 
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Gebruik van de fysieke opstellingen 
Het zou helpen om in een vroeg stadium van de opleiding de studenten kennis te laten 

maken met de op het college aanwezige fysieke maintenance units. Deze hebben net als 

de oefenfabriek een industriële ‘look and feel’ en vergroten de kennistransfer op met 

name de gebieden procesbeheersing en procestechniek. Dit draagt extra bij aan een 

stevige basis voor studenten waarmee zij hun kennis en vaardigheden verder uit kunnen 

bouwen gedurende de opleiding. 

Gastsprekers, snuffelstages en professionalisering
Sprekers uit het veld zijn inspirerend en praten de taal van het beroep. Het uitnodigen van 

gastsprekers en het doen van excursies om studenten nog meer in aanraking te laten 

komen met de beroepspraktijk (SWOT Z2) zou een mooie bijdrage daaraan kunnen 

leveren. 

Jonge mensen willen modern onderwijs dat appelleert aan het beroep en raken gemotiveerd 

als ze professioneel bezig zijn of professioneel aangesproken worden. Workshops, master 

classes, hackathons op het gebied van digitalisering en digitale toepassingen zoals gebruik 

van programmeren van microprocessoren, 3D printing technieken, dronetechnologie, 

dash boards, live data, IIoT en zaken die de energietransitie aangaan zijn daartoe geschikte 

middelen.

Docenten kunnen worden bijgeschoold op het gebied van energietransitie en digitalisering 

door middel van webinars, masterclasses en docentenstages. 

Het bevorderen om de student al in een vroeg stadium van de opleiding de koppeling te 

laten maken tussen de theorie en de praktijk kan worden bewerkstelligd door middel van 

snuffelstage(s) (SWOT Z2 en Z8). Je verbetert hiermee de beroepshouding van de 

studenten, maar geeft ze ook een uitzicht op het beroep (loopbaan oriëntatie) waarmee 

de urgentie van het leerproces op school op een hoger plan wordt gezet en studenten meer 

intern gemotiveerd raken. Door de 18-jaar verplichting (voordat zij stage kunnen lopen) zit 

er een behoorlijke tijdsgap tussen de aanvang van de opleiding en het echt ervaren van het 

beroep hetgeen niet motiverend is.

2. Samenwerkend leren en generieke vaardigheden

Projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs
Een mogelijkheid zit in het gegeven om het onderwijs nog wat meer in te richten in de 

vorm van probleem gestuurd onderwijs en/of projectonderwijs (SWOT Z1) of andere 

vormen van samenwerkend leren. Op deze wijze zijn studenten meer met elkaar bezig 
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(samenwerkend leren), hebben meer eigen inbreng en kun je ook de soft skills beter zien 

(wat frontaal in een lokaal niet mogelijk is). Gedrag wordt pas zichtbaar in een omgeving 

die dat gedrag vereist. 

Doe dit vanaf eerste tot en met het laatste leerjaar en start voorzichtig om te kijken hoe 

dit uitpakt. Doe inspiratie op met een aantal best practices van andere scholen. Aangezien 

vaak wordt gedacht dat dit soort onderwijsvormen leiden tot ‘chaos’ moeten er duidelijke 

spelregels gelden die strikt gehanteerd dienen te worden. 

Neem niet alleen het eindproduct mee in de beoordeling maar ook het proces. Houd, naast 

voortgangsgesprekken met de studenten, een individueel eindgesprek ter evaluatie 

waarbij, behalve de technische skills, ook de generieke vaardigheden aan de orde komen. 

Focus bij de inrichting van het projectonderwijs voornamelijk op de vijf belangrijkste 

generieke vaardigheden die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen: veiligheidsdenken, 

flexibiliteit, leergierigheid,(multi)disciplinair samenwerken en communicatieve vaardig-

heden (ZWOT Z1, Z4 en Z5). 

Talenten
Ook talenten worden met projectonderwijs of probleemgestuurd onderwijs veel meer 

zichtbaar. Studenten worden geactiveerd en raken intern gemotiveerd als ze meer eigen 

inbreng hebben. Dit sluit ook geheel aan bij pamflet ‘Een stip aan de horizon’ en het 

Strategisch plan STC ‘De koers is uitgezet, doelstellingen mbo 2019-2022 van de 

STC-group van 2021 (bijlage 12.2, op pagina 141).

Voor de beeldvorming zijn de verschillen tussen twee lesmethodieken weergegeven.

Traditioneel  
klaslokaal

Projectonderwijs/probleem gestuurd onderwijs 
klaslokaal

Tafels in een rij Tafels in groepen voor samenwerking onderling

Docent als instructeur en zender Docent faciliteert voor leren

Studenten nemen informatie op Studenten creëren hun eigen kennis, vaardigheden en 
begripsvorming

Docent als verspreider van 
kennis en antwoorden

Studenten creëren hun eigen vragen en antwoorden en 
kunnen differentiëren

Schoolbord en overhead 
projector

Interactief met onderwijssoftware tools op diverse devices 

Readers, boeken en werkbladen On-line documentatie, wikipedia, video’s, google docs, 
interactie met medestudenten en lesmateriaal, 
simulatiesoftware

Losstaande leseenheden zonder 
degelijke haakjes naar andere 
vakken

Thematisch onderwijs en/of doorlopende leerlijnen

125



S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T      A A N B E V E L I N G E N  VO O R  H E T  O N D E RW I J S

 

Praktijkomgevingen
Pas op dat in de praktijkomgeving (Envision bijvoorbeeld) de studenten niet uitsluitend 

procedures moeten doorlopen, ofwel: 

‘Stap 1: doe dit, wat zie je?’, ‘Stap 2: doe dat, wat zie je?’

Dit wordt geprogrammeerde instructie genoemd. Hoewel de sector veel gebruik maakt van 

procedures strekt het tot aanbeveling studenten nog meer inzicht te geven in de ‘waarom’ 

vraag. In een leeromgeving (simulatie) mogen ze gelukkig fouten maken. Leer ze vooral de 

vraag stellen: “Waarom doe ik dit zo in deze stap en in deze volgorde en hoe zou het beter/

anders kunnen?”. Ofwel, bevorder het kritisch denken en analyseren (op pagina 99) bij 

de studenten. 

De industrie maakt gebruik van vaststaande procedures. Veel ruimte voor eigen 

interpretatie is er niet. Het is echter wel van belang dat de werknemer weet wat er tijdens 

en waarom een bepaalde procedurestap wordt gedaan en wat het belang is van de te 

hanteren volgorde.

Het aanbieden van praktijkcases en werken met vormen van samenwerkd leren biedt hier 

veel mogelijkheden.

Professionalisering generieke vaardigheden
Het trainen van generieke vaardigheden vraagt om competente docenten met een actueel 

kennis- en vaardigheidsniveau. Het bevorderen van de deskundigheid op dit onderwerp 

(ZWOT Z2, Z5, Z6 en Z7) en onderzoeken van de vraag hoe project- en probleemgestuurd 

onderwijs het beste vormgegeven kan worden strekt tot aanbeveling. Zo kan met behulp 

van een teamscan de beginsituatie van het college ten aanzien van de deskundigheid in 

het onderwijzen van generieke vaardigheden en projectonderwijs/probleemgestuurd 

onderwijs in kaart worden gebracht. 

Geschikte softwaretools voor samenwerkend leer vormen zijn:

 f Wat is Scrum? www.scrum.nl/wat-is-scrum-agile-scrum/

 f Mentimeter: www.mentimeter.com/app

 f Kahoot: kahoot.com/

Suggestie voor een project:

Een mooi project zou kunnen zijn het opbouwen van de maintenance unit nr 5. Een groot 

gedeelte van de lesstof voor dit project is al beschreven in een eerder stadium en is dus 

eenvoudig en snel in te zetten.
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3. Elektrotechniek praktisch

Een meer praktische invulling voor het vak elektrotechniek (GAP analyse tabel punt 2) kan 

eenvoudig worden uitgevoerd door een combinatie te maken met PLC-techniek en de 

maintenance units. PLC’s zijn op de units aanwezig.

Elektrische schema’s nalopen en/of maken van de maintenance units is een van de 

mogelijkheden voor studenten om aan een echte fysieke installatie te werken.

Laat de studenten bijvoorbeeld een extra temperatuurtransmitter aansluiten op de 

maintenance units om de waarde ervan te kunnen uitlezen. Er is daarin voorzien op de 

elektrokast van de maintenance units.

Dit biedt ook vele mogelijkheden voor zinvolle beroepsgerichte projecten (SWOT Z1 en Z4).

4. Renewable energy en waterstoftechnologie

De keuzedelen renewable energy en waterstoftechnologie (bijlage 3 en 4) blijken volgens 

dit onderzoek te voldoen als voorbereiding op de ontwikkelingen t.a.v. de energietransitie 

in de procesindustrie. De gevraagde technische skills en dekken de technische kennis en 

vaardigheden voor het grootste gedeelte, hoewel de inhoud van het keuzedeel ‘Renewable 

energy’ een wel erg breed gebied omvat. De focus zou daarom nog meer op ontwikkelingen 

die spelen in de procesindustrie kunnen worden gelegd. Er zit in het keuzedeel ‘Renewable 

energy’ een mooie onderzoekscomponent voor de studenten ter bevordering van hun 

onderzoekvaardigheden. 

Renewable energy
De inhoud van het keuzedeel ‘Renewable energy’ zou op termijn onder kunnen worden 

gebracht in het basisdeel van de opleiding zodat iedere student met de inhoud ervan te 

maken krijgt en het geen keuzeoptie meer is. Op deze wijze is het lesprogramma van dit 

keuzedeel ‘Renewable energy’ ingebed in het curriculum van het basisdeel van de 

opleidingen (allround) operationele techniek. Het vervangen van een gedeelte van 

stoomtechniek of mogelijk andere vakken zou kunnen worden gedaan om hiervoor tijd te 

winnen. (GAP analyse tabel punt 3, 5, 10, 17, 18 en 20).

Waterstoftechnologie
Het keuzedeel ‘Waterstoftechnologie’ is vrij specifiek en speelt in op een belangrijk aspect 

van de energietransitie. Het gebruik van grijze waterstof in de (petro)chemische industrie 

is een vrij oud gegeven. Groene waterstof wordt echter nog in beperkte mate geproduceerd 
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in de industrie. Er zijn volop aanwijzingen dat dit in de nabije toekomst op heel grote 

schaal gaat gebeuren, naast het gebruik van blauwe waterstof. Gezien deze ontwikke-

lingen m.b.t. de energietransitie (‘Waterstof als energiedrager’ op pagina 42) in het 

Rotterdams havengebied zou de focus bij dit keuzedeel meer gericht kunnen worden op 

kennis van winning, transport, chemische omzettingen en opslag van waterstof 

toegespitst op de procesindustrie. Medio september 2022 zal er een keuzedeel ‘Waterstof 

in de industrie’ worden toegevoegd aan de keuzedelen. Het strekt tot aanbeveling om 

gebruik maken van dit keuzedeel, ter vervanging van het huidige keuzedeel ‘Waterstof-

technologie’, omdat dit meer gericht is op de procesindustrie.

5. Voorspellend onderhoud en multi-disciplinair werken

Bestaande workshop trillingsanalyse
Predictive maintenance gaat een steeds grotere vlucht nemen. Dat vraagt om een 

continuering van de workshop trillingsanalyse van Emerson in het maintenance lokaal en 

ook de maintenance units voor voorspellend onderhoud. Door de coronaperiode is deze 

jaarlijks terugkerende workshop al twee jaar niet doorgegaan. Voer deze workshop weer in 

als vaststaand onderwerp voor studenten die het keuzedeel ‘Verdieping maintenance in de 

procesindustrie, geschikt voor niveau 4 K0416’ volgen in het teken van smart 

maintenance. 

ultrasone trillingsanalyse

Schaf equipment aan voor een laagdrempelige ultrasone meting voor monitoring van de 

staat van onderhoud van rotating equipment. Deze equipment is, in tegenstelling tot de 

huidige trillingsanalyse workshop, laagdrempelig, effectief en goedkoop en je hebt daarbij 

een mooie begrijpelijke softwaretool (GAP analyse punt 8) in huis voor studenten.

Kan ook in combinatie worden gebruikt met monitoring van de oefenfabriek pompen om 

een meer multidisciplinaire aanpak te verwezenlijken tussen operations en maintenance.

Een aanbieder van deze apparatuur is: 

ultrasone trillingsmetingen uE systems:

Home – uE Systems - ultrasonic Solutions for Predictive Maintenance
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6. Digitalisering

Digitalisering gaat een grote vlucht nemen blijkt uit dit onderzoek. Het beter benutten  

van de op de locatie aanwezige digitale systemen (GAP analyse punt 7, 8, 11, 19 en 20 op 

pagina 109) (SWOT Z7) in het onderwijs is een aanbeveling: AMS (Emerson) in 

oefenfabriek, TREX in oefenfabriek/maintenance units/meet en regeltechniek lokaal en 

de op zichzelf staande ‘kleine’ DeltaV unit waar ook AMS op zit. De equipment en 

bijbehorende softwaretools zijn aanwezig.

Maak voor dit doel lesbrieven, ontwikkel projecten (SWOT Z4) en maak ook maximaal 

gebruik van de digitale mogelijkheden die de geplande nieuwe area (area-700, Plant of the 

future) in de oefenfabriek gaat bieden. De planning is dat deze september 2022 operatio-

neel is. Operationaliseer de digital twins in lokaal BA-103 vanuit de behoefte om meer 

studenten te bedienen in een professionele simulatieomgeving en ze kennis te laten 

maken met digital twins.

7. Invoeren keuzedeel ‘Smart technology’ of ‘Smart maintenance’

Keuzedelen spelen in op snelle ontwikkelingen in het beroepenveld. Oprukkende 

digitalisering in de procesindustrie is daar een van. Er wordt in de opleidingen gezien  

deze ontwikkelingen nog te weinig gedaan aan de toepassing van digitale technieken  

(GAP analyse punt 7, 8, 11, 13, 14 en 19 op pagina 109). Om deze reden zou de invoering 

van het keuzedeel ‘Smart Technology K1067’ of ‘Smart maintenance, geschikt voor niveau 

4 K1262’ als keuze voor de studenten een goed idee zijn.

Aan het keuzedeel ‘Smart technology’ kan invulling worden gegeven met relatief 

goedkope elektronica bordjes zoals de Arduino uno/Mega of ESP8266/ESP32 in 

combinatie met sensoren, actuatoren en een breadboard. Met de gratis te downloaden IDE 

van Arduino heb je een software tool in handen om deze bordjes te programmeren in een 

soort C++. Met dit systeem leren studenten hoe IIoT, cloud computing en dataverwerking 

gaat. Er zijn op school 12 sets beschikbaar met bijbehorende sensoren en actuatoren.

De stap naar de professionele systemen van smart technology is dan vrij eenvoudig te 

maken omdat de principes eenvoudigweg hetzelfde zijn. Een ander groot voordeel van 

deze systemen is dat de studenten met programmeren in aanraking komen. Program-

meren bevordert het analytisch denken en appelleert aan de creativiteit in het oplossen 

van problemen (SWOT Z4). Vaardigheden die overigens 1 op 1 horen bij de generieke 

vaardigheden (SWOT Z5). Je kunt hiermee op vrij eenvoudige wijze ook probleem gestuurd 
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onderwijs uitvoeren. Combineer dit met een sensorenpracticum in samenhang met PLC 

techniek (GAP analyse punt 22).

In dit keuzedeel Smart technology komen de volgende aspecten naar voren:

 f Kennis van de laatste trends en ontwikkelingen in digitalisering 

 f Kennis van de toepassingsmogelijkheden van Smart Technology 

 f Kennis van de werking en toepassing van sensoren 

 f kennis van ontwikkeltools binnen de smart techniek 

 f Behoefte van de klant verwoorden in een programma van eisen 

 f Oplossingen met toepassing van Smart Technology bedenken 

 f Prototype realiseren met Smart Technology 

 f Werken met een microprocessor en deze programmeren 

 f Werken met sensoren

Link naar keuzedeel ‘Smart technology K1067’

Een andere keuze is het invoeren van het keuzedeel ‘Smart maintenance K1262’ welke zich 

focust op slim onderhoud. Veel van de benodigde equipment is reeds in huis zoals 

software en hardware.

Link naar keuzedeel ‘Smart maintenance, geschikt voor niveau 4 K1262’

8. Augmented Reality (AR)

AR gaat een steeds grote rol spelen in de procesindustrie. Intensiveer om die reden de 

toepassingen AR in het onderwijs als tool voor zowel maintenance als operations. 

Onderzoek de mogelijkheden en start een pilot. De tablets (GAP analyse punt 7, 8, 11, 19 en 

20 op pagina 109)van de oefenfabriek zijn uitermate geschikt om digitale AR informatie 

van de apparatuur weer te geven. Een eerste gebruik zou kunnen zijn voor de Grundfos 

pompen in de ‘Plant of the future’. Daar is een gebruikersvriendelijke app voor die gratis is. 

Weliswaar is dit geen AR, maar wel een mooie start.
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Interessante vertrekpunten voor de invoering van AR zijn: 

AR toepassingen voor diagnose en onderhoud:

www.c.technischeunie.nl/industrie/Industrieassortiment/augmented-reality-toepassin-

gen-voor-diagnose-en-onderhoud.html

Mogelijkheden AR in de industrie Emerson:

www.emerson.com/documents/automation/product-data-sheet-plantweb-optics-aug-

mented-reality-plantweb-en-6800838.pdf

Wat is AR?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aangevulde_realiteit

Remote monitoring en control pompen Grundfos:

https://www.grundfos.com/nl/search?query=met%20de%20GO%20

Balance-app&search-type=support&tab=support

9. Samenwerkingen zoeken

Creëer samenwerkingsverbanden (learning communities) met andere scholen en het 

bedrijfsleven in bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal en maak gebruik van 

praktijkruimten over en weer. Je kan eenvoudigweg niet alles in huis hebben aan kennis en 

middelen op een college. Aanbevelingswaardige en praktische partners zijn onder andere 

het TCR, de Hogeschool Rotterdam, H2planet, centrum voor innovatie en mobiliteit,  

Da Vinci college Dordrecht, Huntsman en Emerson (ZWOT Z2).

Link learning community:
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10. Wet en regelgeving & Engels

uit het deskonderzoek komt naar voren dat wet en regelgeving en Engelse taal in woord 

en geschrift belangrijker wordt. Besteed daarom ruim aandacht aan Engelse taal en 

relevante wet- en regelgeving uit de procesindustrie zoals arbo-, milieu- en veiligheidswet-

geving tijdens de praktijklessen. Voer af en toe ook praktijklessen uit in het Engels en laat 

studenten in het Engels reflecteren (schriftelijk of mondeling) op een gevolgde les. Vragen 

daarbij zijn bijvoorbeeld: Wat heb je geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Hieronder volgen nog aanbevelingen welke buiten de scope liggen van dit onderzoek maar 

toch de moeite waard zijn.

11. Overige aanbeveling

1: Activerende werkvormen en verhoging participatie onderwijs
Deze aanbeveling sluit aan bij het eerder voorgestelde onderwijsmodel (aanbeveling 9) 

waarbij meer gewerkt wordt met projecten en/of probleemgestuurd onderwijs. Een model 

waarbij, door het inbrengen van praktijkcases, het streven is te komen tot een stimulering 

van de participatiegraad en de onderzoekende vaardigheden van studenten. 

Maar waar voldoet een actieve student eigenlijk aan?

Vaak genoemde gedragscomponenten voor actieve studenten volgens docenten (Instituut 

mentoris, 2017) zelf zijn als volgt:

De studenten:

 f doen actief mee aan de les;

 f gaan zich uit eigen beweging in een onderwerp verdiepen;

 f gaan uit zichzelf vragen stellen over de stof;

 f pakken meer en meer regie over hun eigen leerproces;

 f krijgen een onderzoekende en kritische houding;

 f zijn eigenwijs op het vakgebied;

 f ervaren trots en passie.
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Actieve studenten hebben meer studiesucces. uit onderzoek (Hattie, 2013) blijkt dat 

studenten meer studiesucces hebben als er in het onderwijs aan de onderstaande zeven 

punten wordt voldaan:

a Duidelijke en uitdagende leerdoelen zijn voorzien van succescriteria. Leerdoelen 

moeten in tijd en niveau behapbaar zijn voor studenten. Het mooiste is om iets boven 

het niveau van de studenten te zitten. Een te hoog niveau geeft frustratie omdat een 

oplossing binnen de gestelde tijd onbereikbaar is. Een te laag niveau verveling.

b. De lesstof aansluit bij de beginsituatie van de studenten. Eenvoudige en relevante 

voorbeelden die bij de belevingswereld van de studenten aansluiten geeft een basis om 

daarna op een meer abstract niveau nieuwe stof te verbinden aan de bestaande kennis. 

Op deze wijze kan de nieuwe kennis beter worden verwerkt.

c. Een enthousiaste docent voor de klas staat. 

d. Er een vorm van competitie aanwezig is.

e. Er persoonlijk contact tussen docent en student is. Persoonlijk contact geeft interactie 

en leidt vaak tot andere gesprekken dan uitsluitend de lesstof. Op deze wijze ontstaat 

er een wederzijdse sympathie hetgeen weer leidt tot een betere relatie en een grotere 

bereidheid tot leren.

f. Activerende werkvormen worden ingezet in het onderwijs. Activerende werkvormen 

zijn vooral werkvormen die aansluiten bij de beroepspraktijk. Activatie wordt mede 

aangejaagd door het geven van positieve feedback op de studenten.

g. Het geven van positieve feedback is een belangrijk element bij het leerproces van 

studenten. Goede tips geven, weten wat je fout doet en daarna het wel goed 

aanpakken bevordert de motivatie van studenten. Succes ervaren om daarna weer 

moeilijkere taken aan te kunnen pakken. 

 Het geven van goede feedback is een van de meest krachtige instrumenten van een 

docent. Leren van je fouten is belangrijker dan alleen maar op zoek gaan naar de goede 

antwoorden.

 Hattie en Timperly (Lipsch, 2020) onderscheiden vier vormen van feedback. Die op 

taakniveau, procesniveau, zelfregulatieniveau en persoonsniveau. 
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Purpose

To reduce discrepancies between current understandings/performance and a  
desired goal

The discrepancy can be reduced by:

Students
• Increased effort and employment of more effective strategies or
• Abandoning, blurring or lower level goals
Teachers
• Providing appropriate challenging and specific goals
• Assisting students to reach them through effective learning strategies and feedback

Each feedback question works at four levels:

Task level

How well tasks  
are understood/

performed

Process level

The main process 
needed to understand/

perform tasks

Self-regulation level

Self-monitoring, 
directing and  

regulating of actions

Self Level

Personal evaluations and 
affect (usually positive) 

about the learner

Effective feedback answers three questions

• Where an I going? (the goals) Feed Up
• How am I going?  FeedBack
• Where to next  Feed forward

Vier vormen van feedback :

Taakniveau:   hoe goed is een opdracht uitgevoerd en wat is fout gegaan en 

wat goed.

Procesniveau:   leert welke strategie het beste werkt om een opdracht uit te 

voeren. 

Zelf-regulatieniveau:   richt zich op de kennis en die je nodig hebt om te weten wat je 

doet en op zelfmonitoring en processturing.

Persoonsniveau:  succes wordt toegeschreven aan de persoon van de student.
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Feedback op procesniveau en zelfregulatieniveau zijn het meest effectief omdat het de 

gelegenheid biedt voor studenten om zich te kunnen verbeteren. Feedback op persoons-

niveau wordt echter het meest door docenten gegeven. Een gevaar is dat bepaalde 

studenten hierdoor een vaststaande mindset ontwikkelen omdat zij denken dat zij het 

toch niet kunnen en intelligentie niet ontwikkeld kan worden. Funest voor de leer-

prestaties dus.

2: Sociale events oppakken
Het zou mooi zijn wat leuks met de studenten (party, BBQ, buitenlandse reis) te doen 

t.b.v. de groepsvorming en sociale vorming. Zeker na de coronaperiode zal hier behoefte 

aan zijn. Hiermee wordt ook een samenhang gecreëerd door het opbouwen van een 

gezamenlijke historie. Dit kan ook bijdragen in het voorkomen van voortijdige uitval in het 

onderwijs en is ook weer eens wat anders is dan les alleen. School mag ook gewoon leuk 

zijn en is een sociaal gebeuren waar studenten veel tijd met elkaar doorbrengen. Dit soort 

activiteiten maken sfeer, gezelligheid en creëren een veilige haven, iets onmisbaars voor 

jongeren, zeker in deze (post?)corona-tijd. Naast een verbetering van de relatie met de 

docent is ook de groepscohesie van belang voor deze sociale verbondenheid.

Sociale verbondenheid (Inspectie van het onderwijs, 2022) speelt een belangrijke rol voor 

het welzijn van studenten.
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Hieronder zijn bovenstaande aanbevelingen in een tabel 17 weergegeven. Verder is 

aangegeven op welke wijze dit zou kunnen worden uitgevoerd in volgorde van belangrijk-

heid, wat de kosten (indien van toepassing) globaal zijn en wie betrokken zijn. 

TABEL 17 Aanbevelingen Proces en Maintenance College

Nr. Aanbeveling:
Betrokke-
nen:

Wan-
neer: Hoe:

1 Loopbaanoriëntatie, 
‘the big picture’ en een 
gedegen basis
Basiskennis en 
vaardigheden koppelen 
aan de beroepsgerichte 
vakken en meer werken 
met praktijkcases.

vak-
groepen

continu Beroepsgerichte vakken en ondersteunende 
vakken (Nederlands, Engels, burgerschap, 
natuurkunde, wiskunde, scheikunde) kunnen nog 
meer geïntegreerd worden. 
Voor dit doel kunnen docenten meer bij elkaar in de 
keuken gaan kijken (themadag bijvoorbeeld) en 
docentenbedrijfsstages kunnen worden 
geïntensiveerd.

Het gebruik van de aanwezige maintenance units 
(industriële ‘look and feel’) kunnen vanaf leerjaar 
één, ook bij de vakken natuurkunde en wiskunde 
worden ingezet.

Mogelijk dat workshops, master classes, hackatons 
voor studenten en docenten over ontwikkelingen 
die in het beroep spelen (operationeel of mainte-
nance) het onderwijs nog aansprekender kunnen 
maken. 

Gastsprekers (fysiek, hybride of asynchroon) 
kunnen hierbij een grote rol spelen.

2 Samenwerkend leren en 
generieke vaardigheden
Meer samenwerkend 
leren invoeren zoals 
projectonderwijs & 
probleemgestuurd 
onderwijs (ook) in 
relatie tot generieke 
vaardigheden invoeren.
Minder geprogrammeer-
de instructie geven en 
meer ruimte inbrengen 
voor studenten voor 
eigen inbreng. 

iedereen jun 22 Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
creëren van vormen van samenwerkend leren zou 
een eerste stap kunnen zijn van de invoering 
hiervan. 

Het verhogen van de deskundigheid van docenten 
op het gebied van vormen van samenwerkend leren 
strekt tot aanbeveling. 

Het bevorderen van kritisch denken en onder-
zoeks-vaardigheden van studenten kan worden 
gestimuleerd met toepassingen van bijvoorbeeld 
probleemgestuurd onderwijs.
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Nr. Aanbeveling:
Betrokke-
nen:

Wan-
neer: Hoe:

3 Elektrotechniek 
praktisch
Meer praktische 
invulling van het vak 
elektrotechniek. 

vak-
groepen

sept 22 De op de maintenance units geïnstalleerde PLC’s 
bieden veel mogelijkheden voor probleem gestuurd 
onderwijs. Laat studenten bijvoorbeeld een PLC 
programma maken voor de besturing van deze 
maintenance units. 

Laat studenten ook de bijbehorende elektrische 
schema’s maken of deze nalopen van de mainte-
nance units.

Zo is het installeren van een extra (temperatuur)
transmitter op de maintenance units is zeer 
leerzaam en geeft veel ‘eigen inbreng’ voor de 
studenten. Er is daarin voorzien op de elektrokast 
van de maintenance unit.

4 Renewable energy en 
waterstoftechnologie
Keuzedeel ‘Renewable 
energy’ en 
‘Waterstoftechnologie’
meer focussen op de 
procesindustrie.

vak-
groepen

juni 22 Het zou mooi zijn de focus bij beide keuzedelen op 
ontwikkelingen en trends die in de procesindustrie 
spelen te leggen zoals vermeld in dit onderzoek. 

Maak daarbij dan beroepsauthentieke opdrachten 
met cases.

5 Voorspellend onder-
houd en multidiscipli-
nair werken
Voorspellend onderhoud 
als continuerend 
onderdeel van de 
opleiding maken.

mainte-
nance 
docenten

juni 22 Bestaande trillings-analyse lessen weer inzetten 
op continue basis voor maintenance studenten 
(1 cursus per jaar). De corona pandemie heeft dit 
programma behoorlijk verstoord. Maak een 
certificaat voor deze studenten. 
Het ontwerpen van masterclass of e-learning 
lessen voor bovengenoemde trillingsanalyse van 
rotating equipment zou de continuiteit ten goede 
komen.

Het aanschaffen van laagdrempelige apparatuur 
ten behoeve van ultrasone trillings-analyse 
aanschaffen (1 set 5000,-) zou de lessen ten 
aanzien van het voorspellend onderhoud zeer ten 
goede komen. 
Onderzoek naar de mogelijkheden voor boven-
staande analysetool t.b.v. onderhoud in de 
oefenfabriek door studenten strekt tot aanbeve-
ling. Op deze wijze kan de multidisciplinaire 
samenwerking tussen operations en maintenance 
bevorderd worden.

Het zou goed zijn de hierbij gevonden data vast te 
leggen in het ultimo softwarepakket omdat dit 
pakket ook veel gebruikt wordt in de praktijk en nu 
nog onvoldoende benut wordt.
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Nr. Aanbeveling:
Betrokke-
nen:

Wan-
neer: Hoe:

6 Digitalisering
Digitalisering in de 
procesindustrie neemt 
een grote vlucht. Bereid 
studenten goed voor op 
hun werkgebied waar 
deze digitalisering een 
groot onderdeel van uit 
gaat maken. 

Oefen-
fabriek 
docenten 
en 
project- 
manager 
POTF

juni 22 Een betere benutting van de aanwezige digitale 
middelen die de ‘Plant of the future’, de tablets 
van de oefenfabriek, het OSI-pi software pakket en 
de AMS software kan worden bereikt door het 
maken van lesbrieven en eventueel e-learning 
modules.

Met OSI-pi en AMS kunnen dashboards worden 
gemaakt t.b.v. onderhoud en operations. 

Besteedt ook aandacht aan digitale veiligheid, 
bijvoorbeeld met een masterclass op dit gebied.

7 Invoeren keuzedeel 
‘Smart technology’ of 
‘Smart maintenance, 
geschikt voor niveau 4’ 
Keuzedeel ‘Smart 
technology’ inzetten als 
keuzedeel voor de 
opleiding.

MT, 
practor

jun 22 Deze reeds bestaande keuzedelen bieden veel 
mogelijkheden ter verhoging van de digitale 
vaardigheden (programmeren, microprocessoren, 
sensoren en actuatoren) van de studenten. Zijn 
ook zeer geschikt voor projectonderwijs/probleem 
gestuurd onderwijs.
Apparatuur en software is reeds op het college 
aanwezig.

8 Augmented Reality 
(AR)
AR toepassingen 
onderzoeken met 
betrekking tot 
onderhoud en operatie 
oefenfabriek en pilots 
draaien

vakgroe-
pen en AR 
specialist

sept 22 De op de school aanwezige tablets kunnen meer 
ingezet worden in oefenfabriek ten behoeve van 
AR toepassingen voor operationele- en 
onderhoudsdoeleinden.
Onderzoek naar de mogelijkheden en het starten 
van een pilot zou een goed idee zijn.

9 Samenwerkingen 
zoeken
Samenwerken met 
andere instellingen en 
bedrijven, ook ter 
verhoging van de 
professionaliteit van 
het docententeam en 
studenten

MT, 
practor

continu Publiek-private samenwerkingsverbanden bieden 
mogelijkheden tot professionalisering van 
studenten en docenten. Een mooi voorbeeld 
hiervan is een zogenaamde learning community 
welke in samenwerking zou kunnen met organisa-
ties zoals bijvoorbeeld Emerson, Huntsman, 
Hogeschool Rotterdam en de 
duurzaamheidsfabriek.
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Nr. Aanbeveling:
Betrokke-
nen:

Wan-
neer: Hoe:

10 Wet en regelgeving & 
Engels
Aandacht aan wet en 
regelgeving & Engels 
besteden.

vakgroe-
pen

juni 22 Een mogelijkheid ter verhoging van de integratie 
van lessen kan door arbo-, milieu- en veiligheids-
wetgeving aspecten nog meer op te nemen bij de 
praktijklessen.
Af en toe zou een praktijkles in het Engels kunnen 
worden gegeven. Een reflectie van het vertelde op 
papier kan worden weergegeven door de studenten 
te vergroting van de schriftelijke vaardigheden van 
de studenten. 

11 Overige aanbevelingen:
Activerende werkvor-
men en verhoging 
participatie onderwijs

Sociale events 
oppakken

vak- 
docenten, 
externe 
deskundi-
gen

continu Het verhogen van het activerende vermogen van de 
lessen voor studenten kan worden uitgevoerd met 
vormen van samenwerkend leren waarbij de 
studenten meer eigen inbreng gaan hebben en 
meer betrokken zijn. Het inventariseren van de 
mogelijkheden met externe deskundigen kan hier 
een stimulans geven.

Eén keer per schooljaar een leuk event organiseren
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12 Bijlagen

12.1 Lijst respondenten

Onderstaande lijst geeft de respondenten weer welke input hebben geleverd t.a.v. de 

technische kennis en vaardigheden. Voor de generieke vaardigheden is een digitale 

vragenlijst uitgezet aan dezelfde respondenten.

Naam Functie Datum 
interview

Vorm Duur 
(uur)

Henk Leegwater Ex-Directeur DSM, freelance 
columnist Petrochem, 
eigenaar/directeur Lexxin

26-1-22 Fysiek 
interview

1,0

Johan Enters Head digital transformation 
Emerson

24-1-22 On-line 
interview

1,5

Richard Gauw Coordinator opleidingen Shell 4-2-22 Fysiek 
interview

1,5

Marit van Lieshout Lector energietransitie 
Hogeschool Rotterdam, 
senior consultant energy 
transition

1-2-22 On-line 
interview

1,5

Jasper Rutten Advanced analytics manager 
Huntsman global

10-2-22 On-line 
interview

1,5

Alex Toet Opleidingscoordinator Neste 11-2-22 On-line 
interview

1,0

Peter Hendriksen Opleidingscoordinator Neste 11-2-22 On-line 
interview

1,0

Mario ten Hoor Ex-operator /onderhouds-
technicus Westlake (Hexxion)

10-2-22 Fysiek 
interview

1,5

Roel Olde Monninckhof Sales director Balluf Benelux 16-2-22 On-line 
interview

1,5

Don van Es Onderwijsmanager STC-group 14-2-22 Fysiek 
focusgroep 
interview

2,0

Anne-Marie Meijer Onderwijsmanager STC-group 14-2-22 Fysiek 
focusgroep 
interview

2,0

Patrick Scheerhoorn Onderwijsmanager STC-group 14-2-22 Fysiek 
focusgroep 
interview

2,0



12.2 Een stip aan de horizon 
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Een belofte aan de student
De toepassing van de 7 principes van de STC onderwijsvisie leidt tot deze beleving

Op school leer je door te doen
Je komt naar school om te leren door te doen. 
Je gaat aan de slag met  uitdagende opdrach-
ten die je ook in je toekomstige beroep tegen-
komt, vaak samen met je medestudenten. Je 
past continu de lesstof en je kennis toe. 
Docenten helpen je hierbij.

Je docenten geven je feedback op je 
leerproces
In de relatie en in het contact met je docenten 
ervaar je vooral dat zij je coachen en je bege-
leiden in het leerproces. Ze geven regelmatig 
feedback op wat je laat zien in de opdrachten 
op school. En ze helpen je verder. 

Informatie makkelijk vindbaar 
Alle informatie om goed te stude-
ren (van roosters tot regelemen-
ten) is makkelijk vindbaar, duide-
lijk beschreven en wordt altijd op 
tijd geplaatst . Jouw onderwijs bij 
STC is goed georganiseerd.

Teamwork, Teamwork, Teamwork 
In je opleiding ben je niet afhankelijk van 1 docent. In teamverband werken  docen-
ten namelijk met plezier en bevlogenheid aan jouw ontwikkeling en aan vernieu-
wing en verbetering van het STC vakonderwijs. Ze zullen daarbij ook jouw feedback 
vragen over wat goed gaat en wat beter kan. En er starten regelmatig nieuwe oplei-
dingen of modules die voldoen aan de innovatieve behoeftes van de maatschappij. 

Je ontmoet vanaf het begin veel 
bedrijven
Niet alleen tijdens je stage, maar juist 
ook op school maken bedrijven en 
externe praktijkexperts onderdeel uit 
van jouw opleiding. Zo ga je bijvoorbeeld 
in schooltijd bedrijven al helpen met 
hun vraagstukken.

Je schoolgebouw en lokalen dagen je 
uit om te groeien
STC schoolgebouwen bieden een mooie 
plek om veilig, maar ook uitdagend de 
praktijk te oefenen. Je treft hier veel 
innovatie aan, ontmoetingsruimtes, 
ruimtes om samen te werken, ruimtes om 
geconcentreerd te werken. 

Je leert zelfstandig kennis 
vergaren, op school en online
Alle lesstof is aantrekkelijk vormgege-
ven gedigitaliseerd en kan je zelfstandig 
plaats, tijd, device-onafhankelijk tot je 
nemen. Er wordt dan ook van je ver-
wacht dat je dit doet. kennisoverdracht 
(lesstof zenden) wordt eigenlijk niet 
frontaal en fysiek verzorgd in de klas, 
tenzij het echt nodig is, of als je bijvoor-
beeld meer uitleg wilt. Je hebt zo een 
mooie en nuttige mix tussen leren op 
school en online leren.



12.3 Voorbeeld vragenlijst generieke vaardigheden

Voorbeeld vragenlijst generieke vaardigheden

Plichtsbesef
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Veiligheidsdenken
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Creativiteit
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Kritisch denken
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Doorzettingsvermogen
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Gestructureerd denken
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Probleem oplossend vermogen
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Sociale en culturele vaardigheden
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T      B I J L A G E N

 

142



Zelfregulering
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Leergierigheid
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Zelfstandigheid
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Flexibiliteit
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Pro-activiteit
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

Communicatieve vaardigheden
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

(Multidisciplinair) samenwerken
onbelangrijker  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 belangrijker

S K I L L S  VO O R  D E  TO E KO M S T  B I J L A G E N 143



12.4 Keuzedeel Waterstoftechnologie

Keuzedeel mbo - Waterstoftechnologie
gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo

CODE K1049

Penvoerder:  Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 

Gevalideerd door:  Sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 

Op:   14-09-2018
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1 Algemene informatie

D1: WATERSTOFTECHNOLOGIE

Studielast

240

Beroepsvereisten

Nee

Certificaten

Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)

Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers

Toelichting

Met dit keuzedeel wordt niet voldaan aan de beroepsvereisten voor veiligheid, maar bereidt daar 
wel op voor. Het betreft de relevante wetten, normen, richtlijnen en ‘best practices’ met 
betrekking tot de veiligheid van zowel het elektrische systeem (bijvoorbeeld NEN 9140, “Veilig 
werken aan e-voertuigen”), als voor het (veilig) werken met waterstof (PGS normen, bijvoorbeeld 
PGS 35 “Waterstof afleverinstallaties van Waterstof voor Wegvoertuigen”).
 
Relevantie van het keuzedeel
Waterstof als energiedrager zal een grote rol gaan spelen in de energietransitie en in de energie-
voorziening voor mobiliteit & transport, industrie en de gebouwde omgeving. Ten opzichte van 
het elektriciteitsnet met batterijen geldt dat waterstof beter en goedkoper getransporteerd kan 
worden en als langdurige buffer voor (overtollige) energie gebruikt kan worden om de seizoensin-
vloeden in winning en/of vraag te compenseren. In dat kader ontwikkelt de waterstofeconomie 
zich (mede als opvolging van de aardgaseconomie) en hiermee de vraag naar omscholing naar en/
of scholing in de waterstoftechnologie op alle opleidingsniveaus, maar met name ook in het mbo.
Met dit keuzedeel vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn kans op werk in de zich snel 
ontwikkelende arbeidsmarkt voor waterstoftechnologie.

Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel richt zich op kennisontwikkeling van de fysische eigenschappen en veiligheid bij de 
toepassing van waterstoftechnologie. Daarnaast richt het zich op het ontwerp, de installatie, 
monitoring en onderhoud van brandstofcellen en verbrandingstoepassingen met waterstof.
Het keuzedeel biedt de mogelijkheid om te differentiëren naar de toepassing afhankelijk van de 
beroepscontext van waaruit de student hieraan deelneemt.

Branchevereisten 
Nee

Aard van keuzedeel
Verbredend
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2 Uitwerking

D1-K1:  VERRICHT WERKZAAMHEDEN AAN BRANDSTOFCELLEN EN/OF  
VERBRANDINGSTOEPASSINGEN MET WATERSTOF

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar bezit kennis van de mogelijkheden van waterstof in de context 
van het vakgebied, de veiligheidsrisico’s en veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen in 
overleg met vakgenoten. Complicerende factoren zijn de breedte van het toepassingsgebied, de 
diversiteit in toepassingen en het kunnen volgen van de snelle lokale, nationale en internationale 
ontwikkelingen op het gebied van de werking, het onderhoud en de reparatie van waterstoftoe-
passingen in relatie tot de geldende veiligheidsvoorschriften.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt samen met gelijken en leidinggevenden en draagt 
verantwoordelijkheid voor resultaten van een afgebakend takenpakket. Hij draagt gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van anderen.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
• heeft kennis van de atomaire samenstelling en de fysische eigenschappen van waterstof
• heeft kennis van methoden voor het produceren, opslaan en transporteren van waterstof
• heeft kennis van veiligheidsaspecten en regelgeving met betrekking tot vloeibare en gasvormi-

ge waterstof en daarmee samenhangende ontwerpeisen zoals relevante wetten, normen, 
richtlijnen en ‘best practices’

• heeft kennis van de wijze waarop waterstof wordt ingezet in verschillende typen 
brandstofcellen

• heeft kennis van de wijze waarop waterstof wordt ingezet in verbrandingstoepassingen
• heeft kennis van de wijze waarop waterstoftechnologie kan worden ingezet in een specifiek 

vakgebied (energieketen, mobiliteit & transport, industrie, gebouwde omgeving) en de 
overwegingen hierbij vanuit economie en duurzaamheid

• heeft kennis van veiligheidsvoorzieningen, installatieconcepten en regelgeving met betrekking 
tot vloeibare en gasvormige waterstof

• heeft kennis van de opbouw van brandstofcelsystemen en/of verbrandingstoepassingen met 
waterstof, de bedrijfsomstandigheden en de regelsystemen

• heeft kennis van verbrandingsprincipes met waterstof in motoren, turbines en ketels
 
• kan relevante informatie over waterstoftechnologie verzamelen met gebruikmaking van 

(online) kennisplatforms
• kan de componenten benoemen van brandstofcelsystemen en/of verbrandingstoepassingen 

met waterstof en hun werking uitleggen
• kan de technische tekeningen lezen met de componenten en processtromen
• kan de veiligheidsmaatregelen treffen die noodzakelijk zijn tijdens de installatie, onderhoud en 

reparatie van het systeem
• kan basale inspecties en testen uitvoeren aan een brandstofcel stack en de overige 

componenten
• kan de oorzaken van systeem-falen identificeren en benoemen
• kan een rapportages opstellen bij installatie, monitoring, onderhoud en reparatie van brand-

stofcellen en/of verbrandingstoepassingen
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D1-K1-W1: Houdt ontwikkelingen over de toepassing van waterstoftechnologie bij

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar verzamelt en selecteert bruikbare (online) kennisbronnen 
gericht op waterstoftechnologie en de specifieke toepassingen. Hij beoordeelt of de informatie 
voldoet aan geldende kwaliteitseisen en (open)standaarden. Hij overlegt met collega’s/leidingge-
venden als hij twijfelt over classificatie, traceerbaarheid, juistheid of volledigheid van de 
ingewonnen informatie.
Hij analyseert, controleert en interpreteert de (digitale) informatie, combineert informatie uit 
verschillende bronnen, structureert de informatie, brengt mogelijke ontbrekende informatie in 
kaart en traceert beschikbare aanvullende informatie. 

Resultaat

Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over de toepassing van waterstoftechnologie en weet 
deze op waarde te schatten.

Gedrag

D1-K1-W1: Houdt ontwikkelingen over de toepassing van waterstoftechnologie bij

De beginnend beroepsbeoefenaar:
• werkt samen en communiceert met gelijken en leidinggevenden op basis van de in de water-

stoftechnologie geldendeconventies, zoals het gebruik van de juiste terminologie en standaar-
den voor veiligheid;

• verzamelt planmatig relevante informatie over waterstoftechnologie;
• signaleert actief beperkingen/omissies in de geselecteerde kennis en onderneemt daarop 

actie;• analyseert op systematische wijze de geselecteerde kennis ten behoeve van diverse 
toepassingen.

• De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid 
toepassen, Analyseren

D1-K1-W2: Installeren en monitoren

Omschrijving

De beginnend beroepsoefenaar bestudeert en interpreteert installatievoorschriften en kan op 
basis daarvan een niet complex systeem met inachtneming van de veiligheidseisen assembleren 
en aansluiten. Vervolgens kan hij het systeem stapsgewijs in gebruik nemen en de werking 
toetsen aan de hand van de specificaties van het systeem.
De beginnend beroepsbeoefenaar kan meetinstrumenten aansluiten op het systeem om de 
vermogensstromen vanuit de omzetting van waterstof naar (elektrisch en/of mechanisch) 
vermogen en/of warmte te meten in het gebruiksbereik van de opstelling. Hij kan afwijkingen van 
de nominale prestaties signaleren en weet welke regelacties nodig zijn om dit bij te sturen. Hij 
herkent calamiteiten, zoals de lekkage van waterstof, en handelt vervolgens conform de 
veiligheidsvoorschriften. Hij stelt ter verantwoording een installatielogboek, een rapport/
meetstaat waarin de correcte werking wordt aangetoond en een rapportage van calamiteiten en 
de hierbij doorlopen procedures en genomen maatregelen op. 

Resultaat

Een werkend systeem met een rapportage ter verantwoording 
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Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:
• maakt op efficiënte en doelmatige wijze gebruik van informatiebronnen bij de installatie en 

het monitoren van brandstofcellenen/of verbrandingstoepassingen met waterstof;
• past bij (complexe) afwijkingen en calamiteiten oplossingen toe waarbij (eigen) combinaties 

van standaardprocedures enmethodes op een efficiënte en doelmatige wijze worden 
toegepast;

• lost afwijkingen en calamiteiten bij de installatie en monitoring van brandstofcellen en/of 
verbrandingstoepassingen planmatigop met gebruikmaking van beschikbare bronnen.

• De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Instruc-
ties en procedures opvolgen

D1-K1-W3: Onderhouden en repareren

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar kan een niet complex systeem veiligstellen en de maatregelen 
nemen om hier verantwoord aan te werken. Hij kan componenten vervangen/reinigen en het 
systeem weer in gebruik nemen en de werking toetsen aan de hand van de specificaties van het 
systeem.
De beginnend beroepsbeoefenaar kan aan de hand van metingen en visuele inspecties defecten 
lokaliseren en de stappen zetten om het systeem te repareren met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften. Vervolgens kan hij het systeem stapsgewijs in gebruik nemen en de 
werking toetsen aan de hand van de specificaties van het systeem. Hij stelt een onderhouds- en 
reparatieverslag op en een rapportage/meetstaat waarin de correcte werking wordt aangetoond.

Resultaat

Een onderhouden of gerepareerd systeem met een rapportage ter verantwoording.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:
• maakt op efficiënte en doelmatige wijze gebruik van informatiebronnen bij het onderhouden 

en repareren van brandstofcellen en/of verbrandingstoepassingen met waterstof;

D1-K1-W3: Onderhouden en repareren

• past bij het onderhoud en (complexere) reparaties oplossingen toe waarbij (eigen) combinaties 
van standaardprocedures enmethodes op een efficiënte en doelmatige wijze worden 
toegepast;

• lost problemen in onderhoud en reparatie planmatig op met gebruikmaking van beschikbare 
bronnen.

De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Instructies 
en procedures opvolgen
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12.5 Keuzedeel Renewable energy

Keuzedeel mbo - Renewable energy
gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo

CODE K1084

Penvoerder:  Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving 

Gevalideerd door:  sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving 

Op:   01-04-2019
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1 Algemene informatie

D1: RENEWABLE ENERGY

Studielast

240

Beroepsvereisten

Nee

Certificaten

Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)

Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers

Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Beginnend beroepsbeoefenaren die oplossingen kunnen aandragen voor renewable energy zijn 
van toegevoegde waarde voor onder andere ingenieursbureaus, energiebedrijven en productiebe-
drijven. Zij kunnen hun kennis en vaardigheden geïntegreerd maatschappelijk toepassen door 
meedenken en meewerken aan de inzet van renewable energy.

Beschrijving van het keuzedeel
De beginnend beroepsbeoefenaar kan meedenken over en meewerken aan andere dan fossiele 
vormen van energie. Hij kan op basis van zijn brede kennis op uitvoerend niveau ontwerpen en 
berekeningen maken voor vraagstukken met betrekking tot alternatieve energievormen. Daarmee 
biedt hij handvatten voor het in bedrijf stellen en/of bewaken van het proces van bijvoorbeeld 
biovergisters, aardwarmtewinning etc..

Branchevereisten
Ja

Aard van keuzedeel
Doorstroom
Verbredend
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2 Uitwerking

D1-K1: WERKT MEE AAN TOEPASSINGEN VAN RENEWABLE ENERGY

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar maakt gebruik van uitgebreide kennis van andere dan fossiele 
energiebronnen. Hij past creatieve en praktische vaardigheden toe op het gebied van energieom-
vorming en communicatieve vaardigheden om management en leidinggevenden te overtuigen 
van de haalbaarheid van zijn uitgewerkte voorstellen van renewable energy. Hij werkt volgens 
standaard methoden en standaardprotocollen en bepaalt zelf in welke combinaties hij deze 
toepast. De complexiteit van zijn werkzaamheden wordt bepaald door de hoeveelheid aan 
alternatieve energiebronnen waaruit hij kan kiezen en het vinden van de juiste combinaties om de 
productiviteit op peil te houden ten behoeve van de energievoorziening voor de klant. Ook wordt 
de complexiteit bepaald door het vinden van de juiste argumenten om management en leidingge-
venden te overtuigen van zijn voorstellen voor renewable energy.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar valt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Hij 
neemt de vrijheid om op basis van zijn specifieke kennis voorstellen te doen, processen te 
ontwikkelen en deze toepasbaar te maken. De beslissingen hierover vallen onder de verantwoor-
delijkheid van het management.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
• heeft brede kennis van diverse soorten van renewable energy en hun kenmerken
• heeft kennis van de voor- en nadelen van de verschillende soorten energiebronnen
• heeft kennis van de invloed van renewable energy op de maatschappij
 
• kan ideeën genereren met management, leidinggevenden en collega’s over andere vormen dan 

fossiele energievoorziening
• kan tegenover leidinggevenden en management de voor- en nadelen van renewable energievor-

men benoemen op basis van inhoudelijke kennis
• kan renewable energieprocessen ontwerpen
• kan renewable energieprocessen inregelen, uitvoeren en bewaken
• kan het belang en de invulling met inhoudelijke kennis van renewable energy beargumenteren 

tegenover collega’s, leidinggevenden en management
• kan renewable energieprocessen onderhouden
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12.6 Kwalificatiedossier Operationele Techniek

Via de volgende uRL is het dossier Operationele Techniek (versie 2017) te vinden:

https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/dossier/operationele-techniek-gewijzigd-2017/

cmVzdWx0YWF0VHlwZT0zO2Rvc3NpZXJJZD00Nzg2O2t3YWxpZmljYXRpZulkPTA=
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