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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding hoort thuis in het studiegebied Chemie. Bij het uitwerken van dit opleidingsprofiel werd er 
uitgegaan van het beroepscompetentieprofiel Procesoperator Chemie van de SERV 
(WB/2006/4665/29). 

1.2 Inhoud 

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om: 

- zijn werk te plannen en te organiseren. 

- aan-, door- en afvoer van grondstoffen en productenclusters te organiseren. 

- een procesinstallatie te besturen. 

- het procesverloop op te volgen. 

- procesproblemen te analyseren en op te lossen. 

- in te staan voor de housekeeping. 

- In te staan voor de kwaliteitszorg en controle. 

- de werkadministratie te doen. 

- intern te communiceren. 

- zich bezig te houden met welzijn op het werk. 

1.3 Certificering 

De opleiding leidt tot het certificaat “Procesoperator chemie”. Het certificaat van deze opleiding leidt in 
combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs. 

1.4 Niveau 

De opleiding wordt ingedeeld als secundair onderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding bestaat uit 600 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Referentie-kader Reglemente-
ring 

1 Procesoperator Chemie BO CH 001 600 SERV-BCP 
(WB/2006/4665/2
9) (na valid. door 
federatie)  

 

2 Farmaceutisch technisch 
assistent 

BO CH 002 1040 KB 05 02 97  

1.7 Modules  

Naam Code  Lestijden 

Elektriciteit voor de procesoperator chemie M CH 001 80 

Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie M CH 002 80 

Scheikunde voor de procesoperator chemie M CH 003 40 
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Fysica voor de procesoperator chemie M CH 004 80 

Warmtetransport M CH 005 40 

Scheidingstechnieken M CH 006 80 

Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator 
chemie 

M CH 007 40 

Transport van stoffen M CH 008 40 

Veiligheid bij procesoperaties chemie M CH 009 40 

Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie M CH 010 80 

1.8 Leertraject  

 

1.9 Sleutelvaardigheden  

Code Sleutelvaardigheid Verklaring 

SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd 
een taak nauwkeurig te voltooien. 

SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel 
te onderhouden, ook in moeilijke situaties 
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(onder meer met mensen met verschillende 
opvattingen en achtergrond).  

SV10 EEN WERKPLAN KUNNEN 
MAKEN 

In staat zijn om op systematische wijze te 
beslissen welke stappen men bij de uitvoering 
van een taak zal zetten. 

SV11 EMPATHIE In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, 
er begrip voor op te brengen en er tactvol mee 
om te gaan. 

SV15 KRITISCHE INGESTELDHEID In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag 
te stellen, de waarde van een bewering of een 
feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld 
doel te verifiëren, alvorens een stelling in te 
nemen. 

SV16 KUNNEN OMGAAN MET 
INFORMATIE 

In staat zijn om informatie te verzamelen, te 
verwerken en te verstrekken. 

SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke 
vereisten een product of een dienst moet 
voldoen en in staat zijn om aan die vereisten 
tegemoet te komen. 

SV18 LEERBEKWAAMHEID In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, 
zijn competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV19 LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties 
om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV21 OMGAAN MET STRESS In staat te leven met een aanvaardbare 
werkdruk, ook in moeilijke 
arbeidsomstandigheden (onder meer aard van 
het werk, de werkomgeving, tegenslagen en 
kritiek). 

SV30 VEILIGHEIDS- EN MILIEUBEWUST In staat zijn om actief en proactief in te staan 
voor de veiligheid en om situaties te voorkomen 
die mens en milieu kunnen schaden. 

SV31 VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN Aandacht hebben voor de consequenties van 
een taak en beslissingen nemen op basis van 
mogelijke consequenties ervan. 

SV35 ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om gemeenschappelijk aan 
eenzelfde taak te werken. 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Het werk plannen en organiseren 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 001 met het belang van het overdragen van de operationele 
verantwoordelijkheid bewust omgaan. 

CH 001 BC 002 met het belang van het overdragen van volledige en correcte informatie 
bewust omgaan. 

CH 001 BC 003 op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en manier de shift overdragen. 

CH 001 BC 004 basisintranet gebruiken. 
CH 001 BC 005 zoekbewerkingen uitvoeren. 

CH 001 BC 006 inschatten hoe standard operation procedures, werkinstructies en operating 
manual tot stand komen en waartoe zij dienen. 

CH 001 BC 007 met het belang van standard operation procedures, werkinstructies en 
operating manual in het kader van veiligheid, kwaliteit en milieu bewust 
omgaan. 

CH 001 BC 008 taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, werkinstructies 
en operating manual nauwgezet op te volgen. 

2.2 Aan-, door- en afvoer van grondstoffen en producten 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 009 de grondstoffen en hun belangrijkste eigenschappen toelichten. 

CH 001 BC 010 met de gehanteerde codes, etiketten en/of documenten omgaan. 

CH 001 BC 011 met maten en gewichten omgaan. 

CH 001 BC 012 de voorschriften met betrekking tot het omgaan met producten met 
gevaarlijke eigenschappen toepassen. 

CH 001 BC 013 grondstoffen volgens instructies mengen. 

CH 001 BC 014 doseerapparatuur bedienen. 

CH 001 BC 015 een weegterminal bedienen. 

CH 001 BC 016 mengapparatuur bedienen. 

CH 001 BC 017 ordelijk en net werken. 

CH 001 BC 018 courante pompsystemen bedienen. 

CH 001 BC 019 courante hulpmiddelen bedienen. 

CH 001 BC 020 de technieken voor het elektrisch en mechanisch isoleren van 
installatieonderdelen toepassen. 

CH 001 BC 021 metingen voor het detecteren van resterende gassen en druk uitvoeren. 

CH 001 BC 022 in beperkte mate flenzen steken. 

CH 001 BC 023 een adequate veiligheidssignalisatie voorzien. 

CH 001 BC 024 de voorschriften met betrekking tot het werken in besloten ruimtes 
toepassen. 

CH 001 BC 025 oog hebben voor onregelmatigheden. 

CH 001 BC 026 de modaliteiten/formaliteiten voor het afsluiten van werkopdrachten 
toepassen. 

CH 001 BC 027 aan de hand van enkele stofeigenschappen het verband leggen tussen de 
soorten bindingen en de verschillende soorten stoffen. 

CH 001 BC 028 op chemische reacties berekeningen rond hoeveelheden toepassen. 

CH 001 BC 029 formules van chemische stoffen correct opschrijven.  

CH 001 BC 030 chemische reacties naar aard en eigenschappen toelichten.  

CH 001 BC 031 zuur-base-reacties kwalitatief verklaren. 

CH 001 BC 032 zuur-base-reacties kwantitatief berekenen.  

CH 001 BC 033 de pH schaal toelichten.  
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CH 001 BC 034 enkele veel voorkomende organische stoffen opsommen. 

CH 001 BC 035 enkele veel voorkomende organische synthese toelichten. 

CH 001 BC 036 het werkingsprincipe van de transportsystemen van vloeistoffen en gassen 
toelichten. 

CH 001 BC 037 de verschillende onderdelen van de transportsystemen toelichten. 

CH 001 BC 038 eenvoudige berekeningen m.b.t. debieten en drukken uitvoeren. 

2.3 Besturen van de procesinstallatie 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 039 het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische en 
fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 040 de procesinstallatie enkel starten of stilleggen wanneer vooraf de staat van 
de installatie werd gecheckt en bevestigd.  

CH 001 BC 041 operationele ingrepen uitvoeren. 

CH 001 BC 042 de bedieningsinstructies van de installatie in het veld toelichten. 

CH 001 BC 043 de bedieningsinstructies van de installatie in het veld opvolgen. 

CH 001 BC 044 eenvoudige onderdelen van de installatie monteren en demonteren. 

CH 001 BC 045 handgereedschap gebruiken. 

CH 001 BC 046 elementaire oplossingsmethoden uit de theorie in de praktijk toepassen. 

CH 001 BC 047 elementaire basisformules in de praktijk toepassen. 

CH 001 BC 048 basisbeginselen van de elektriciteit toepassen. 

CH 001 BC 049 werkingsprincipe van motoren begrijpen. 

CH 001 BC 050 werkingsprincipes van meetapparatuur begrijpen. 

CH 001 BC 051 werking van de eenheidsoperaties binnen de warmteleer toelichten. 

CH 001 BC 052 opstart- en shut-down handelingen op een veilige manier uitvoeren. 

CH 001 BC 053 eenvoudige berekeningen rond energiebehoefte en –besparing uitvoeren. 

CH 001 BC 054 een juiste materiaalkeuze voor leidingen toelichten. 

CH 001 BC 055 het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bediening- en 
beveiligingstoestellen in een chemische eenheid toelichten. 

CH 001 BC 056 het functionele gebruik van deze toestellen verklaren in onder andere de 
regelingen van processen. 

CH 001 BC 057 basiswetmatigheden van de warmteleer toelichten. 

2.4 Opvolgen van het procesverloop 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 058 de verschillende parameters op logbladen vergelijken. 

CH 001 BC 059 de methodes voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
procesdata opsommen. 

CH 001 BC 060 weten welke informatie waar hoort ingevuld te worden op de logbladen. 

CH 001 BC 061 aan de hand van ingevulde logbladen tendensen opmerken. 

CH 001 BC 062 snel afwijkingen opmerken. 

CH 001 BC 063 de goede werking van de installatie controleren. 

CH 001 BC 064 met de specifieke aandachtspunten tijdens de inspectieronde rekening 
houden. 

CH 001 BC 065 parameterwaarden volgens instructies opmeten. 

CH 001 BC 066 meetapparatuur bedienen. 

CH 001 BC 067 omgaan met meeteenheden. 

CH 001 BC 068 basiswetmatigheden van de natuurkunde toelichten. 

CH 001 BC 069 de fysische wetmatigheden binnen de unit-operations toelichten. 

CH 001 BC 070 de verschillende unit-operaties en hun onderlinge verband verklaren. 
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2.5 Procesproblemen analyseren en oplossen 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 071 een procesprobleem lokaliseren. 

CH 001 BC 072 de verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op het 
procesprobleem in hun samenhang overzien. 

2.6 Housekeeping 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 073 installaties en site uitwendig reinigen. 

CH 001 BC 074 met borstel, dweil, schuur- en borstelmachine werken. 

2.7 Kwaliteitszorg en controle 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 075 stalen op vaste aftappunten nemen. 

CH 001 BC 076 het eigen deel binnen het staalnameprogramma (waar, wanneer en welke 
hoeveelheden stalen afnemen) toelichten.  

CH 001 BC 077 de stalen na afname veilig transporteren en bewaren. 

CH 001 BC 078 eenvoudige analyseapparatuur volgens instructie en werkingsprincipes 
bedienen. 

CH 001 BC 079 de aandachtspunten bij het uitvoeren van analyses in het oog houden. 

2.8 Werkadministratie doen 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 080 nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. 

CH 001 BC 081 basishandelingen binnen de belangrijkste softwareprogramma’s verrichten. 

2.9 Interne communicatie 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 082 vanuit de controlekamer met het veld en vice versa communiceren. 

CH 001 BC 083 radiofonisch duidelijk en éénduidig communiceren. 

CH 001 BC 084 afwijkingen en niet-routineuze zaken aan overste en collega’s rapporteren. 

2.10 Welzijn op het werk 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 001 BC 085 de milieuvoorschriften toepassen in zoverre deze van toepassing zijn op 
het eigen takenpakket. 

CH 001 BC 086 in geval van eventueel wegvloeien van grondstoffen of producten of 
emissies via de lucht adequaat reageren. 

CH 001 BC 087 aan de verantwoordelijke ongevallen, incidenten, gevaarlijke werksituaties 
en mankementen in het beschermingssysteem melden. 

CH 001 BC 088 elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen melden. 

CH 001 BC 089 de preventiebeginselen toelichten. 

CH 001 BC 090 aan de werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer in het kader 
van veiligheid en gezondheid bijstand verlenen. 

CH 001 BC 091 inzicht hebben in het belang van een goede communicatie betreffende 
veiligheid en gezondheid. 
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CH 001 BC 092 instructies correct opvolgen. 

CH 001 BC 093 inzicht hebben in het belang van deze bijstand in functie van preventie en 
risicobeheersing.  

CH 001 BC 094 adequaat optreden in geval van nood of brand. 

CH 001 BC 095 het nood- en evacuatieplan van de onderneming of organisatie toepassen. 

CH 001 BC 096 het belang van de vuurdriehoek toelichten. 

CH 001 BC 097 de soorten branden (klasse A, B, C en D) en blusmiddelen onderscheiden. 

CH 001 BC 098 EHBO toepassen. 

CH 001 BC 099 ergonomisch werken. 

CH 001 BC 100 de risico’s van overbelasting of verkeerde belasting van het lichaam 
vermijden. 

CH 001 BC 101 stresssituaties aan de verantwoordelijke signaleren. 

CH 001 BC 102 maatregelen vastgelegd door de onderneming betreffende de bescherming 
van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk toepassen.  

CH 001 BC 103 geregeld de arbeidsmiddelen onderhouden. 

CH 001 BC 104 nooit machinebeveiliging willekeurig uitschakelen. 

CH 001 BC 105 gereedschap gebruiken voor het werk waarvoor het gemaakt is. 

CH 001 BC 106 gereedschap veilig opbergen. 

CH 001 BC 107 nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften toepassen. 

CH 001 BC 108 de machine en/of gereedschappen adequaat gebruiken. 

CH 001 BC 109 machines veilig gebruiken. 

CH 001 BC 110 de veiligheidssignalisatie interpreteren. 

CH 001 BC 111 veiligheidsinstructiekaarten begrijpen. 

CH 001 BC 112 de producten met gevaarlijke eigenschappen waarmee men op de 
werkvloer in contact komt opsommen. 

CH 001 BC 113 hygiënebewust werken. 

CH 001 BC 114 gevaaraanduidingen en gevaarsymbolen op het etiket van gevaarlijke 
producten lezen en interpreten. 

CH 001 BC 115 de regels in verband met de opslag van producten met gevaarlijke 
eigenschappen toepassen. 

CH 001 BC 116 de transportetikettering en productetikettering interpreteren. 

CH 001 BC 117 persoonlijke beschermingmiddelen op de juiste manier gebruiken. 

CH 001 BC 118 onveilige situaties inschatten en vermijden. 

CH 001 BC 119 de verschillende beschermingsmiddelen (gezicht, gehoor, hoofd, hand, 
voet- en adembescherming) en hun functie toelichten. 

CH 001 BC 120 zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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3 Modules 

3.1 Module Elektriciteit voor de procesoperator chemie (M CH 001) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module elektriciteit kunnen de cursisten: 
- de basiswetten en begrippen van de gelijkstroomtheorie, elektromagnetisme en wisselstroomtheorie 
verklaren. 
- de functie van weerstanden en condensatoren in een stroomketen verklaren. 
- de omzetting van elektrische energie in warmte-energie berekenen. 
- het gevaar van elektrische stromen om mens en machine toelichten. 
- de geziene kennis aanwenden om het werkingsprincipe van sommige meet- en regelapparaten te 
begrijpen. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 

80 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Elektriciteit voor de procesoperator chemie  Code  

De cursist kan  

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

de technieken voor het elektrisch en mechanisch isoleren van 
installatieonderdelen toepassen. 

CH 001 BC 020 

elementaire oplossingsmethoden uit de theorie in de praktijk toepassen. CH 001 BC 046 

elementaire basisformules in de praktijk toepassen. CH 001 BC 047 

basisbeginselen van de elektriciteit toepassen. CH 001 BC 048 

werkingsprincipe van motoren begrijpen. CH 001 BC 049 

werkingsprincipes van meetapparatuur begrijpen. CH 001 BC 050 

meetapparatuur bedienen. CH 001 BC 066 

omgaan met meeteenheden. CH 001 BC 067 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

onveilige situaties inschatten en vermijden. CH 001 BC 118 

3.2 Module Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie (M CH 002) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module meet- en regeltechniek kunnen de cursisten: 
- de functie en de werkingsprincipes van de verschillende meet- en regelapparaten verklaren. 
- de verschillende meet- en regelkringen onderscheiden en hun werking beschrijven, zodat ze met 
kennis van zake optredende storingen in het proces kunnen analyseren en adequaat kunnen oplossen 
- op basis van een eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer een proces dient 
bijgestuurd te worden. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de competenties bereikt van de modules 
Elektriciteit voor de procesoperator chemie en Fysica voor de procesoperator chemie. 
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3.2.3 Studieduur 

80 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie Code  

De cursist kan  

basisintranet gebruiken. CH 001 BC 004 

zoekbewerkingen uitvoeren. CH 001 BC 005 

inschatten hoe standard operation procedures, werkinstructies en 
operating manual tot stand komen en waartoe zij dienen. 

CH 001 BC 006 

met het belang van standard operation procedures, werkinstructies en 
operating manual in het kader van veiligheid, kwaliteit en milieu bewust 
omgaan. 

CH 001 BC 007 

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

grondstoffen volgens instructies mengen. CH 001 BC 013 

doseerapparatuur bedienen. CH 001 BC 014 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische 
en fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 039 

de methodes voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
procesdata opsommen. 

CH 001 BC 059 

weten welke informatie waar hoort ingevuld te worden op de logbladen. CH 001 BC 060 

aan de hand van ingevulde logbladen afwijkende tendensen opmerken. CH 001 BC 061 

snel afwijkingen opmerken. CH 001 BC 062 

met de specifieke aandachtspunten tijdens de inspectieronde rekening 
houden. 

CH 001 BC 064 

parameterwaarden volgens instructies opmeten. CH 001 BC 065 

meetapparatuur bedienen. CH 001 BC 066 

een procesprobleem lokaliseren. CH 001 BC 071 

de verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op het 
procesprobleem in hun samenhang overzien. 

CH 001 BC 072 

eenvoudige analyseapparatuur bedienen volgens instructie en 
werkingsprincipes. 

CH 001 BC 078 

de aandachtspunten bij het uitvoeren van analyses in het oog houden. CH 001 BC 079 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

basishandelingen binnen de belangrijkste softwareprogramma’s 
verrichten. 

CH 001 BC 081 

3.3 Module Scheikunde voor de procesoperator chemie (M CH 003) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module scheikunde kunnen de cursisten: 
- de verschillende soorten chemische bindingen verklaren en hieraan eenvoudige gelinkte 
eigenschappen van stoffen toelichten. 
- eenvoudige berekeningen die van toepassing zijn bij chemische reacties.  
- chemische reacties lezen. 
- het onderscheid tussen zuren en basen aan de hand van de pH-waarde toelichten. 
- de basis van de organische scheikunde aanwenden om de verschillende chemische processen te 
kunnen volgen. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  
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3.3.3 Studieduur 

40 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Scheikunde voor de procesoperator chemie Code  

De cursist kan  

de grondstoffen en hun belangrijkste eigenschappen toelichten. CH 001 BC 009 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

aan de hand van enkele stofeigenschappen het verband leggen tussen 
de soorten bindingen en de verschillende soorten stoffen. 

CH 001 BC 027 

op chemische reacties berekeningen rond hoeveelheden toepassen. CH 001 BC 028 

formules van chemische stoffen correct opschrijven.  CH 001 BC 029 

chemische reacties naar aard en eigenschappen toelichten.  CH 001 BC 030 

zuur-base-reacties kwalitatief verklaren.  CH 001 BC 031 

zuur-base-reacties kwantitatief berekenen. CH 001 BC 032 

de pH schaal toelichten. CH 001 BC 033 

enkele veel voorkomende organische stoffen opsommen. CH 001 BC 034 

enkele veel voorkomende organische synthese toelichten. CH 001 BC 035 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

3.4 Module Fysica voor de procesoperator chemie (M CH 004) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module fysica kunnen de cursisten: 
- de basiswetten van de fysica toelichten.  
- een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken. 
- omgaan met tabellen en grafieken. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 

80 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Fysica voor de procesoperator chemie Code  

De cursist kan  

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

met maten en gewichten omgaan. CH 001 BC 011 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

courante pompsystemen bedienen. CH 001 BC 018 

courante hulpmiddelen bedienen. CH 001 BC 019 

de technieken voor het elektrisch en mechanisch isoleren van 
installatieonderdelen toepassen. 

CH 001 BC 020 

het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische 
en fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 039 

elementaire oplossingsmethoden uit de theorie in de praktijk toepassen. CH 001 BC 046 

basiswetmatigheden van de natuurkunde toelichten. CH 001 BC 068 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 
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3.5 Module Warmtetransport (M CH 005) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

Na deze module kunnen de cursisten:  
- de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren. 
- de soorten warmteoverdracht toelichten en toepassen bij warmtewisselaars. 
- de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden. 
- de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten. 
- het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de competenties bereikt van de module 
Scheikunde voor de procesoperator chemie.  

3.5.3 Studieduur 

40 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Warmtetransport Code  

De cursist kan  

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische 
en fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 039 

werking van de eenheidsoperaties binnen de warmteleer toelichten. CH 001 BC 051 

opstart- en shut-down handelingen op een veilige manier uitvoeren. CH 001 BC 052 

eenvoudige berekeningen rond energiebehoefte en –besparing 
uitvoeren. 

CH 001 BC 053 

basiswetmatigheden van de warmteleer toelichten. CH 001 BC 057 

omgaan met meeteenheden. CH 001 BC 067 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

3.6 Module Scheidingstechnieken (M CH 006) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module scheidingstechnieken kunnen de cursisten: 
- de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden op gebied van werkingsprincipe en 
toepassingsgebied. 
- de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is. 
- de functie van de constructieve onderdelen beschrijven. 
- de opgedane kennis gebruiken om specifiek in destillatieprocessen de optredende storingen te 
analyseren. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de competenties bereikt van de module 
Scheikunde voor de procesoperator chemie.  

3.6.3 Studieduur 

80 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Scheidingstechnieken Code  
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De cursist kan  

basisintranet gebruiken. CH 001 BC 004 

zoekbewerkingen uitvoeren. CH 001 BC 005 

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

grondstoffen volgens instructies mengen. CH 001 BC 013 

doseerapparatuur bedienen. CH 001 BC 014 

een weegterminal bedienen. CH 001 BC 015 

mengapparatuur bedienen. CH 001 BC 016 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische 
en fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 039 

de methodes voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
procesdata opsommen. 

CH 001 BC 059 

aan de hand van ingevulde logbladen afwijkende tendensen opmerken. CH 001 BC 061 

snel afwijkingen opmerken. CH 001 BC 062 

met de specifieke aandachtspunten tijdens de inspectieronde rekening 
houden. 

CH 001 BC 064 

parameterwaarden volgens instructies opmeten. CH 001 BC 065 

de fysische wetmatigheden binnen de unit-operations toelichten. CH 001 BC 069 

de verschillende unit-operaties en hun onderlinge verband verklaren. CH 001 BC 070 

een procesprobleem lokaliseren. CH 001 BC 071 

de verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op het 
procesprobleem in hun samenhang overzien. 

CH 001 BC 072 

eenvoudige analyseapparatuur bedienen volgens instructie en 
werkingsprincipes. 

CH 001 BC 078 

de aandachtspunten bij het uitvoeren van analyses in het oog houden. CH 001 BC 079 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

basishandelingen binnen de belangrijkste softwareprogramma’s 
verrichten. 

CH 001 BC 081 

de milieuvoorschriften toepassen in zoverre deze van toepassing zijn op 
het eigen takenpakket. 

CH 001 BC 085 

3.7 Module Appendages en algemene materiaalkennis voor de 
procesoperator chemie (M CH 007) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie kunnen de 
cursisten: 
- de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. 
- het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bediening- en beveiligingstoestellen in 
en chemische eenheid toelichten. 
- het functionele gebruik van deze toestellen verklaren in onder andere de regelingen van processen. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de competenties bereikt van de module 
Fysica voor de procesoperator chemie.  

3.7.3 Studieduur 

40 Lt 
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3.7.4 Basiscompetenties 

Module Appendages en algemene materiaalkennis voor de 
procesoperator chemie 

Code  

De cursist kan  

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

metingen voor het detecteren van resterende gassen en druk uitvoeren. CH 001 BC 021 

in beperkte mate flenzen steken. CH 001 BC 022 

een juiste materiaalkeuze voor leidingen toelichten. CH 001 BC 054 

het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bediening- 
en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid toelichten. 

CH 001 BC 055 

het functionele gebruik van deze toestellen verklaren in onder andere de 
regelingen van processen. 

CH 001 BC 056 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

veiligheidsinstructiekaarten begrijpen. CH 001 BC 111 

3.8 Module Transport van stoffen (M CH 008) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module transport van stoffen kunnen de cursisten: 
- het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, 
gassen en vaste stoffen toelichten. 
- de verschillende pompen en compressoren kunnen bedienen. 
- storingen detecteren of het al dan niet om een mechanische dan wel over een hydraulische storing 
gaat. 
- de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport toelichten. 

3.8.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de competenties bereikt van de modules 
Fysica voor de procesoperator chemie en Appendages en algemene materiaalkennis voor de 
procesoperator chemie. 

3.8.3 Studieduur 

40 Lt 

3.8.4 Basiscompetenties 

Module Transport van stoffen Code  

De cursist kan  

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

het werkingsprincipe van de transportsystemen van vloeistoffen en 
gassen toelichten. 

CH 001 BC 036 

de verschillende onderdelen van de transportsystemen toelichten. CH 001 BC 037 

eenvoudige berekeningen m.b.t. debieten en drukken uitvoeren. CH 001 BC 038 

het mechanisme van hoe de verschillende condities die de chemische 
en fysische reacties beïnvloeden, gecontroleerd worden door 
parameterinstellingen en controles in de praktijk omzetten. 

CH 001 BC 039 

de bedieningsinstructies van de installatie in het veld toelichten. CH 001 BC 042 

de bedieningsinstructies van de installatie in het veld opvolgen. CH 001 BC 043 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 
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3.9 Module Veiligheid bij procesoperaties chemie (M CH 09)  

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 

Na de module veiligheid kunnen de cursisten: 
- het belang van veilig werken toelichten. 
- de belangrijkste organen over preventie en bescherming van de werknemer toelichten. 
- de belangrijkste middelen ter voorkoming van ongevallen toelichten om later te kunnen toepassen op 
de werkvloer. 

3.9.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.9.3 Studieduur 

40 Lt 

3.9.4 Basiscompetenties 

Module Veiligheid bij procesoperaties chemie  Code  

De cursist kan  

met het belang van standard operation procedures, werkinstructies en 
operating manual in het kader van veiligheid, kwaliteit en milieu bewust 
omgaan. 

CH 001 BC 007 

taken steeds uitvoeren door standard operation procedures, 
werkinstructies en operating manual nauwgezet op te volgen. 

CH 001 BC 008 

met de gehanteerde codes, etiketten en/of documenten omgaan. CH 001 BC 010 

de voorschriften met betrekking tot het omgaan met producten met 
gevaarlijke eigenschappen toepassen. 

CH 001 BC 012 

ordelijk en net werken. CH 001 BC 017 

een adequate veiligheidssignalisatie voorzien. CH 001 BC 023 

de voorschriften met betrekking tot het werken in besloten ruimtes 
toepassen. 

CH 001 BC 024 

oog hebben voor onregelmatigheden. CH 001 BC 025 

de modaliteiten/formaliteiten voor het afsluiten van werkopdrachten 
toepassen. 

CH 001 BC 026 

de bedieningsinstructies van de installatie in het veld toelichten. CH 001 BC 042 

de bedieningsinstructies van de installatie in het veld opvolgen. CH 001 BC 043 

met de specifieke aandachtspunten tijdens de inspectieronde rekening 
houden. 

CH 001 BC 064 

nauwgezet, leesbaar en correct de verschillende documenten invullen. CH 001 BC 080 

de milieuvoorschriften toepassen in zoverre deze van toepassing zijn op 
het eigen takenpakket. 

CH 001 BC 085 

elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen melden. CH 001 BC 088 

de preventiebeginselen toelichten. CH 001 BC 089 

aan de werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer in het 
kader van veiligheid en gezondheid bijstand verlenen. 

CH 001 BC 090 

inzicht hebben in het belang van een goede communicatie betreffende 
veiligheid en gezondheid. 

CH 001 BC 091 

instructies correct opvolgen. CH 001 BC 092 

inzicht hebben in het belang van deze bijstand in functie van preventie 
en risicobeheersing.  

CH 001 BC 093 

adequaat optreden in geval van nood of brand. CH 001 BC 094 

het nood- en evacuatieplan van de onderneming of organisatie 
toepassen. 

CH 001 BC 095 

het belang van de vuurdriehoek toelichten. CH 001 BC 096 
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de soorten branden (klasse A, B, C en D) en blusmiddelen 
onderscheiden. 

CH 001 BC 097 

EHBO toepassen. CH 001 BC 098 

ergonomisch werken. CH 001 BC 099 

de risico’s van overbelasting of verkeerde belasting van het lichaam 
vermijden. 

CH 001 BC 100 

nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften toepassen. CH 001 BC 107 

de machine en/of gereedschappen adequaat gebruiken. CH 001 BC 108 

machines veilig gebruiken. CH 001 BC 109 

de veiligheidssignalisatie interpreteren. CH 001 BC 110 

de producten met gevaarlijke eigenschappen waarmee men op de 
werkvloer in contact komt opsommen. 

CH 001 BC 112 

hygiënebewust werken. CH 001 BC 113 

gevaaraanduidingen en gevaarsymbolen op het etiket van gevaarlijke 
producten lezen en interpreten. 

CH 001 BC 114 

de regels in verband met de opslag van producten met gevaarlijke 
eigenschappen toepassen. 

CH 001 BC 115 

de transportetikettering en productetikettering interpreteren. CH 001 BC 116 

persoonlijke beschermingmiddelen op de juiste manier gebruiken. CH 001 BC 117 

de verschillende beschermingsmiddelen (gezicht, gehoor, hoofd, hand, 
voet- en adembescherming) en hun functie toelichten. 

CH 001 BC 119 

zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

CH 001 BC 120 

3.10 Module Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie 
(M CH 010) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 

Tijdens deze module diept de cursist in een eerste fase zijn kennis en kunde rond procesoperaties 
chemie verder uit. Tegen het einde van deze module is de cursist vertrouwd met alle aspecten die in 
deze operaties aan bod komen. Hij/zij draait vlotjes mee in het ganse gebeuren.  

3.10.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist heeft de competenties van alle voorgaande modules in de opleiding. 

3.10.3 Studieduur 

80 Lt 

3.10.4 Basiscompetenties 

Module Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator 
chemie 

Code  

De cursist kan  

met het belang van het overdragen van de operationele 
verantwoordelijkheid bewust omgaan. 

CH 001 BC 001 

met het belang van het overdragen van volledige en correcte informatie 
bewust omgaan. 

CH 001 BC 002 

op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en manier de shift overdragen. CH 001 BC 003 

de procesinstallatie enkel starten of stilleggen wanneer vooraf de staat 
van de installatie werd gecheckt en bevestigd. 

CH 001 BC 040 

operationele ingrepen uitvoeren. CH 001 BC 041 

eenvoudige onderdelen van de installatie monteren en demonteren. CH 001 BC 044 

handgereedschap gebruiken. CH 001 BC 045 

de verschillende parameters op logbladen vergelijken. CH 001 BC 058 

de goede werking van de installatie controleren. CH 001 BC 063 

installaties en site uitwendig reinigen. CH 001 BC 073 
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met borstel, dweil, schuur- en borstelmachine werken. CH 001 BC 074 

stalen (op vaste aftappunten) nemen. CH 001 BC 075 

het eigen deel binnen het staalnameprogramma (waar, wanneer en 
welke hoeveelheden stalen afnemen) toelichten.  

CH 001 BC 076 

de stalen na afname veilig transporteren en bewaren. CH 001 BC 077 

vanuit de controlekamer met het veld en vice versa communiceren. CH 001 BC 082 

radiofonisch duidelijk en éénduidig communiceren. CH 001 BC 083 

afwijkingen en niet-routineuze zaken rapporteren aan overste en 
collega’s. 

CH 001 BC 084 

de milieuvoorschriften toepassen in zoverre deze van toepassing zijn op 
het eigen takenpakket. 

CH 001 BC 085 

in geval van eventueel wegvloeien van grondstoffen of producten of 
emissies via de lucht adequaat reageren. 

CH 001 BC 086 

aan de verantwoordelijke ongevallen, incidenten, gevaarlijke 
werksituaties en mankementen in het beschermingssysteem melden. 

CH 001 BC 087 

elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen melden. CH 001 BC 088 

aan de werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer in het 
kader van veiligheid en gezondheid bijstand verlenen. 

CH 001 BC 090 

stresssituaties aan de verantwoordelijke signaleren. CH 001 BC 101 

maatregelen vastgelegd door de onderneming betreffende de 
bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk toepassen.  

CH 001 BC 102 

geregeld de arbeidsmiddelen onderhouden. CH 001 BC 103 

nooit machinebeveiliging willekeurig uitschakelen. CH 001 BC 104 

gereedschap gebruiken voor het werk waarvoor het gemaakt is. CH 001 BC 105 

gereedschap veilig opbergen. CH 001 BC 106 

nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften toepassen. CH 001 BC 107 

machines veilig gebruiken. CH 001 BC 109 

de producten met gevaarlijke eigenschappen waarmee men op de 
werkvloer in contact komt opsommen. 

CH 001 BC 112 

persoonlijke beschermingmiddelen op de juiste manier gebruiken. CH 001 BC 117 

 


