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Inhoudsopgave
Het kwalificatiedossier kan een verwijzing bevatten naar de volgende (verantwoordings-)informatie. Dit is geen onderdeel van de
kwalificatie-eisen.
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Verantwoordingsinformatie
1. Beroepscompetentieprofielen (bcp)
Het kwalificatiedossier Industrieel onderhoud is gebaseerd op de volgende beroepscompetentieprofielen:
§

BCP onderhoudsmedewerker

§

Eindtoets herzien dossier

2. Examenprofielen
http://kwalificaties.s-bb.nl/Handlers/CohortOutputLibrary.ashx?linkcode=10

3. Arbeidsmarktinformatie
Kans op werk
Volgens de kans op werk 2017 is het aantal medewerkers in operationele techniek op niveau 2 te klein om uitspraken te doen De
kansen op stage zijn redelijk volgens Kans op stage 2017.

4. Trends en ontwikkelingen
Wetgeving en regelgeving
Er moet in toenemende mate rekening worden gehouden met steeds strengere eisen aan kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. In
toenemende mate is, naast de Nederlandse wijzigingen van wet- en regelgeving op dit gebied de Europese regelgeving van
belang. De gevolgen hiervan voor de Medewerker Operationele Techniek zijn dat hij op de hoogte moet blijven van nieuwe regels en
richtlijnen zodat hij deze goed uit kan voeren. De complexiteit van zijn taken kan soms ook groter worden, omdat hij dus met
meerdere zaken rekening dient te houden dan enkel het testen of uitvoeren van onderhoud.

Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
De toenemende automatisering en digitalisering leiden tot complexe en geavanceerde apparatuur en installaties. Hierdoor heeft de
Medewerker Operationele Techniek minder voeling met de installaties. Het wordt voor hem steeds moeilijker om de storing in de
installaties op te sporen. De Medewerker Operationele Techniek moet de vertaling kunnen maken van de informatie uit de
systemen naar de techniek. Hij moet steeds meer afgaan op een toenemend aantal parameters/variabelen. Steeds meer bewakingsen signaleringswerkzaamheden zullen door niveau 3 en 4 Operationele Technici gedaan worden. De uitvoering van de
werkzaamheden gebeurt dan door de Medewerker Operationele Techniek in opdracht van teamleider of eerste monteur.

5. Beroepsvereisten
N.v.t.

6. Bijzondere vereisten
Medewerker Operationele techniek
Nee

7. Beroepsspecifieke moderne vreemde talen
Op niveau 2 is ook Engels van belang.
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Medewerker Operationele techniek
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8. Ontwikkelmogelijkheden van de beroepsbeoefenaar in het
onderwijs
De Medewerker Operationele Techniek (niveau 2) kan doorstromen naar een opleiding voor Operationeel Technicus (niveau 3). Ook
in de loopbaan is doorstroom mogelijk. De Medewerker Operationele Techniek kan via interne en externe opleidingen en ervaring
doorstromen technische functies op een hoger niveau.

9. Onderhoudsagenda
Onderwerp

Actie

Wie

Wanneer

Onderzoek naar verwantschap

“Er is overlap gesignaleerd tussen enerzijds de

Kenteq en

2015

en overlap tussen de dossiers

dossiers Medewerker Operationele techniek

Kenniscentrum PMLF

medewerker operationele

(niveau 2) en Operationele techniek (niveau 3 en

techniek en Service en

4) van PMLF en het dossier Service en

onderhoudstechniek.

onderhoudstechniek van Kenteq en de BCP’s van
de drie dossiers. Kenteq heeft dit ook bij de SBB
aangegeven. In deze fase van de ontwikkeling van
de nieuwe kwalificatiedossiers is het niet meer
opportuun de dossiers verder op elkaar af te
stemmen. Kenteq en PMLF hebben afgesproken in
2015 een verkennend onderzoek uit te voeren
naar deze overlap en de mogelijke
oplossingsrichtingen.”

De

Vanaf 2016-2017 dient wederom actualiteiten

beroepscompetentieprofielen

onderzoek plaats te vinden voor de beroepen

voor de beroepen binnen de

binnen de operationele techniek.

nvt

operationele techniek zijn
voor het laatst op actualiteit
onderzocht in de periode
2011-2012. Dit heeft
geresulteerd in de oplevering
en vaststelling van de BCP's
per juni 2012. Vanaf 2016 zijn
de betreffende BCP's 4 jaar
oud.

10. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie
Categorie

Kruis aan welke

Omschrijving

categorie van
toepassing is :

5 van 7

2016 - 2017

Categorie 1:

Dit dossier zat voorheen niet in de kwalificatiestructuur. Nadere toelichting is niet nodig.

Nieuw dossier
Categorie 2:

Dit betreft sterk gewijzigde dossiers waarop de Toetsingskamer een ingangstoets heeft

Nieuwe

uitgevoerd. Er is sprake van nieuwe of samengevoegde kwalificaties, certificeerbare

elementen

eenheden, bcp's, etc. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting van de
wijzigingen in dit dossier.

Categorie 3:

x

Wijzigingen

Er zijn zaken gewijzigd in een bestaand dossier. Bijvoorbeeld inhoudelijke wijzigingen in
de kerntaakbeschrijving of de werkprocessen. Ook kleinere wijzigingen, zoals het
toevoegen van matrices voor rekenen/wiskunde, het herstellen van spelfouten,
herformuleringen die geen betekenisverschillen inhouden en beperkte tekstuele
wijzigingen vallen hieronder. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting
van de wijzigingen in dit dossier.

Categorie 4:

Dossier is volledig ongewijzigd. Nadere toelichting is niet nodig.

Ongewijzigd

In dit dossier zijn Engelstalige elementen toegevoegd.

11. Betrokkenen
Voor de herziening van het kwalificatiedossier is een docentenpanel samengesteld. Hieraan hebben de volgende scholen een actieve
bijdrage geleverd:
-Noorderpoort College
-Nova College
-Scheepvaart en Transport college (STC)
Daarnaast zijn tijdens het gehele herzieningsproces de conceptversies van het dossier voorgelegd aan de leden van de
adviescommissie procestechniek (branchevertegenwoordiging) bestaande uit vertegenwoordiging van procestechnische en
productie bedrijven. De leden van de Ondercommissie PT/OT hebben als gebruikerspanel gefungeerd en hebben op twee momenten
getoetst of de inhoud van het onderliggende dossier binnen het onderwijs is te implementeren. De resultaten zijn weergegeven in
'Rapportage Implementatietoets PMLF' van BTG PMLF en zijn in dit dossier verwerkt. De volledig rapportage is bij BTG PMLF
opvraagbaar.
Het scholenveld is, naast vertegenwoordiging in het docentenpanel, vertegenwoordigd via de ondercommissie Procestechniek en
Operationele techniek bestaande uit:

-Aventus Apeldoorn
-Da Vinci College Dordrecht
-Deltion College Zwolle
-Drenthe College Emmen
-Graafschap College Doetinchem
-Koning Willem I College 's Hertogenbosch
-Noorderpoort College Groningen
-Regio College Zaandam
-Rijn IJssel Arnhem
-ROC de Leijgraaf Veghel
-Gilde Opleidingen Roermond
-ROC Midden Nederland Utrecht
-ROC Nijmegen Nijmegen
-Nova College Beverwijk
-ROC Ter AA Helmond
-ROC Tilburg Tilburg
-ROC van Twente Enschede
-ROC West-Brabant Bergen op Zoom
-Scalda Vlissingen
-STC-Group Brielle
-Summa College Eindhoven
-Zadkine Rotterdam
Tenslotte is het dossier gedurende het gehele ontwikkel (herzienings) traject voorgelegd aan de Paritaire Commissie van het
Kenniscentrum PMLF. De Paritaire Commissie commissie is als volgt samengesteld:
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- vertegenwoordiger vanuit de chemische industrie en chemische laboratoria, voorgedragen door VNCI en KNCV;
- vertegenwoordiger vanuit de seriematig productie, voorgedragen door relevante bedrijven;
- vertegenwoordiger vanuit de overige procesindustrie (o.a. energie, papier, kunststof, metallurgisch, levensmiddelen),
voorgedragen door WENB, VNP, NRK;
- vertegenwoordiger vanuit de medische laboratoria, voorgedragen door NVML, NVZ, NVKC; 1 vertegenwoordiger vanuit de
branchevereniging Fotonica, voorgedragen door de Fotografenfederatie;
- vertegenwoordigers vanuit het reguliere onderwijs, voorgedragen door de MBO Raad;
- vertegenwoordiger vanuit het particuliere onderwijs, voorgedragen door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO,
voorheen Paepon).

12. Verblijfsduur 4 jarig
N.v.t.

13. Aanvullende informatie
N.v.t.

14. Certificaten
N.v.t.
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