
In de techniek is veel werk. In Twente is er veel vraag naar goede vakmensen. 
En het maakt niet uit of je man of vrouw, jong of wat ouder bent.  

Twente heeft je nodig! Of het nu gaat om het bouwen van technische 
oplossingen voor bedrijven, ziekenhuizen en woningen. Of het repareren en 

onderhouden van machines en installaties. Er zijn veel verschillende mogelijk-
heden. Ook in de procesindustrie. In de tabel zie je alle opleidingen. 

techniek en procesindustrie

teammanager  
Johan Soer leert zelf 
ook nog elke dag

Teammanager laboratorium en 

procestechniek Johan Soer (57) 

weet wat het is om een baan  

te combineren met school.  

Dat doet hij zelf ook al jaren. 

Van techniek naar management. 

Johan Soer leert nog elke dag.
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Hij vouwt een vel papier uit. Het is zijn visiedocument 
voor de opleiding die hij zelf volgt. Hij beschrijft 
hier het idee voor een ‘kwalitaria’ binnen ROC van 
Twente. Johans idee is gebaseerd op zijn vroegere 
uitgaansleven in Gramsbergen, waar hij na het stappen 
vaak een kroket uit ‘de muur’ trok. Hij vergelijkt dit 
voor het ROC met de vraag van een bedrijf en het 
aanbod. De teammanager gelooft in zijn idee. Sterker: 
het is al in uitvoering. Studenten kiezen niet een hele 
opleiding, maar gedeeltes hieruit. Modules dus. Zodat 
ze alleen dat leren waar ze behoefte aan hebben. Dus 
niet een heel menu (opleiding), maar alleen die kroket 
(de module). Hij komt veel bij bedrijven. Daar merkt hij 

dat niet alle bedrijven volledige opleidingen willen voor 
hun medewerkers. 

Ontwikkeling
Johan werkt nu ruim 17 jaar binnen het ROC. Hij is 
begonnen als fulltime docent. “Geweldig leuke tijd”, 
zegt hij over die periode. Door zijn ervaring is Johan 
niet alleen gaan lesgeven, maar heeft hij ook veel 
andere taken opgepakt en zichzelf ontwikkeld. 
De manager is een mooi voorbeeld van een  
MAVO/LTSman die uiteindelijk naar het hbo ging. 
“Ik kan studenten ook vaak een spiegel voorhouden.”

niveau/opleiding BOL/BBL

Techniek 

2 Monteur elektrotechnische installaties  BBL

3  Eerste monteur elektrotechnische industriële  
installaties en systemen  BBL

4 Technicus elektrotechnische systemen  BBL

2 Monteur elektrotechnische systemen  BBL

3  Eerste monteur elektrotechnische systemen 
(Elektrotechniek)  BBL

3  Eerste monteur elektrotechnische systemen 
(Mechatronica)  BBL

4  Technicus elektrotechnische industriële  
installaties en systemen  BBL

3  Eerste monteur elektrotechnische installaties  
woning en utiliteit  BBL

4  Technicus elektrotechnische installaties  
woning en utiliteit  BBL

4  Technicus service en onderhoud elektrotechniek  
en instrumentatie  BBL

2 Monteur mechatronica  BBL

3 Eerste monteur mechatronica  BBL

4 Technicus mechatronica systemen  BBL

2 Constructiewerker BBL

3 Allround constructiewerker  BBL

2 Plaatwerker BBL

3 Allround plaatwerker  BBL

2 Verspaner  BBL

3 Allround verspaner  BBL

4 Verspaningstechnoloog  BBL

3  Vormenmaker BBL 

2  Monteur service en onderhoud installaties  
en systemen BBL

2 Monteur werktuigkundige installaties  BBL

4  Technicus service en onderhoud werktuigkundige 
installaties  BBL

opleidingen in techniek en procesindustrie

4 Werkvoorbereider installaties (Installatietechniek)  BBL

3 Eerste Monteur utiliteit  BBL

3 Eerste Monteur woning  BBL

 Procesindustrie 

2 Mechanisch operator A BBL

2 Procesoperator A  BBL

3 Mechanisch operator B  BBL

3 Procesoperator B  BBL

4 Operator C  BBL

Techniek

Elektrisch schakelen niveau 3 (industriële besturingen)

Elektrotechniek niveau 2  basis

Meet en regeltechniek

NEN 1010

NEN 3140 vakbekwaam persoon

Elektrotechnisch tekening lezen

Elektrotechnisch tekenen EPLAN ELECTRIC P8 basis

Pneumatiek

PLC Programmeren basis (Codesys)

PLC programmeren gevorderd (Codesys)

PLC Programmeren basis Siemens (TIA PORTAL V14)

PLC programmeren gevorderd Siemens (TIA PORTAL V14)

Robot programmeren basis 

Robot programmeren basis (Robotstudio)

Procesindustrie

Certificeringsworkshop

Training voor Praktijkopleiders

Training assessoren

cursussen in techniek en procesindustrie
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