
Technische opleidingen 
voor operators
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Heeft u een nieuwe medewerker of detacheringskracht 

op het oog die aan de slag gaat als basisoperator of 

machinebediener? Dan is deze ROVC-cursus een must.

Doel
Na het volgen van deze cursus is hij/zij bekend met de basistaken 

van een operator en kan direct zelfstandig een aantal taken van 

een basisoperator uitvoeren. Ook heeft uw medewerker kennis 

gemaakt met enkele technieken en is zich bewust van zijn/haar 

rol op de werkvloer.  

Programma
Deze cursus bestaat uit de volgende modules:

Van operator naar 
technisch operator
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Het operatorschap verandert. De 
bediening van productiemachines 
wordt steeds complexer door de 
toenemende automatisering. 
Operators zijn vaak nog onvoldoende 
technisch onderlegd om hiermee om 
te gaan. Zonde, want een machine in 
stilstand kost handen vol geld! 

Juist omdat operators dagelijks aan 
de lijn staan, zijn zij in staat potentiële 
storingen eerder te constateren 
en op tijd in te grijpen. Dat vergt 
wel technische knowhow van uw 
operators. En daar zit nou precies de 
kracht van ROVC: de techniek staat 
centraal! 

Anders dan bij andere 
operatoropleidingen ligt bij ons de 
focus op techniek, niet op de theorie.

Operatorschap

Techniek

Veiligheid

Modules

ROVC-certificaat

• Operatorschap 

• Basisbewerkingen productieprocessen

• Bedieningstaken: starten, stoppen, stilstanden oplossen

• Verliesanalyse productieproces (OEE) - awareness

• Inrichting efficiënte werkplek (5S) - awareness

• Kortere omsteltijd productiemachines (SMED) - awareness

• Eerstelijns onderhoudstaken voor operators (SISA) - awareness

• Inleiding techniek 

• Productieproces Dynamo Torch 

• Veilig werken in een productieomgeving

Optioneel:  

• VCA Basisveiligheid  

• Veilig werken met machines

5 dagdelen

4 dagdelen

1 dagdeel

Ons aanbod
In dit overzicht vindt u onze opleidingen 

voor operators. Uiteraard kunnen 

wij deze incompany verzorgen. De 

opleidingen zijn opgebouwd uit losse 

modules. Hierdoor kunt u zelf de 

opleiding samenstellen. Voor een kleine 

groep operators of flexmedewerkers 

is ons opennetwerk een aantrekkelijk 

alternatief. Kijk voor meer informatie 

op rovc.nl/operators. 

Cursus

Basisoperator

ROVC
Technisch operator A

Andere opleiders
Operator A

Andere opleiders
Operator B

ROVC
Technisch operator B

Operatorschap Techniek Veiligheid
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Operatorschap Operatorschap

Techniek

Techniek

Veiligheid

Veiligheid

Modules Cursussen en trainingen

ROVC-diploma

ROVC-beroepsdiploma

• Eerstelijnsonderhoud uitvoeren aan aandrijvingen:

 - Hydrauliek

 - Pneumatiek

 - Mechanische aandrijftechniek

 - Elektromotoren 

• Eerstelijnsstoringen industriële automatisering:

 - Schakeltechniek

 - Procesautomatisering

 - Industriële automatisering en sensoren 

Optioneel: 

• Eerstelijnsstoringen stoomopwekking

• Eerstelijnsstoringen pompen

• Elektrisch schakelen

• Onderhoudstechniek

• PLC - Industriële automatisering

• Meet- en regeltechniek

Optioneel:

• Pneumatiek

• Pomptechniek - basis

•  3P - Proces- en machinekennis voor operators  

2 dagen

3 dagen

10 dagen

6 dagen

9 dagen

10 dagen

3 dagen

1 dag14 dagdelen

2 dagdelen

Bent u van plan de operators aan de lijn meer 

technische taken te geven? Deze cursus is zeer  

geschikt voor basisoperators of operators met mbo-2 

werk- en denkniveau die zich willen bekwamen in  

de techniek.  

 

Doel
Met deze praktische cursus raken operators in 9 dagen ver-

trouwd met de techniek op de machines. Uw operators kunnen 

na het succesvol doorlopen van het programma eerstelijnsonder-

houd uitvoeren en eenvoudige storingen oplossen.

Programma
Deze cursus bestaat uit de volgende modules:

Voor ervaren of leidinggevende operators op 

mbo-niveau 3 die zich verder willen verdiepen in 

de techniek om nog beter als machine-eigenaar te 

functioneren.

Doel
Na afronding van deze beroepsopleiding kunnen uw operators 

complexere tweedelijnsstoringen oplossen en tweedelijnson-

derhoud uitvoeren. Ook hebben zij meer inzicht in hun rol als 

leidinggevend operator. 

Programma 

Deze beroepsopleiding bestaat uit de volgende ROVC-cursussen 

en -trainingen:

Cursus

Technisch operator A
Beroepsopleiding

Technisch operator B

Vrijstellingen
Het is mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen voor eerder gevolgde ROVC-cursussen of trainingen. 

Afhankelijk van de afdeling waar uw operator werkt (packaging of procestechniek), passen wij de 

beroepsopleiding aan.

•    3P - Proces- en machinekennis voor operators 2 dagdelen 1 dag

• NEN 3140 Vakbekwaam persoon

• NEN 3140 Vakbekwaam persoon 

• VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden



Traineeship YoungCapital stoomt 
operators klaar voor de toekomst

Aanvullende 
mogelijkheden
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Als senior accountmanager van YoungCapital volgt Bart 

Dekker de ontwikkelingen in de technische arbeidsmarkt op 

de voet. Hij constateert dat er een verschuiving plaatsvindt 

in taken en bevoegdheden van operators. “Verandering is de 

enige constante binnen organisaties. Dit geldt ook voor de 

rol van operator. Continu verbeteren, eerstelijnsonderhoud 

en duidelijke rapportages worden steeds belangrijker. Dit 

vraagt om een andere mindset en meer diepgang in techni-

sche kennis. De operatoropleidingen van ROVC sluiten hier 

uitstekend op aan.”

Jong talent in twee jaar succesvol 
doorontwikkelen tot vakvolwassen 
technische operators. Dat is de doelstelling 
van het traineeship Operational Expert 
dat YoungCapital heeft opgezet voor 
schoonmaakmiddelengigant SC Johnson. 
“In dit toekomstgerichte opleidingstraject 
staan vakinhoudelijke én persoonlijke 
ontwikkeling centraal,” vertelt Bart Dekker, 
senior accountmanager van YoungCapital.

Heeft u een specifieke opleidingsvraag of wilt u graag praten over de mogelijkheden?  

Maak vrijblijvend een afspraak met Jaap Minderman of Geer Peters.

Persoonlijk advies

Jaap Minderman - Regio Noord 

06 - 51 32 84 92

jaapminderman@rovc.nl

Geer Peters - Regio Zuid 

06 - 54 77 07 61 

geerpeters@rovc.nl

Het goed inwerken van nieuwe of anderstalige 

operators vergt de nodige begeleiding van uw 

mensen. Daar is vaak te weinig tijd voor. Een aantal 

van onze ervaren coaches staat daarom klaar om 

deze rol voor u op te nemen; aan de lijn. 

Dit is slechts een voorbeeld van de vraagstukken die 

wij krijgen. Wij helpen uw organisatie vooruit met:

 Inwerken nieuwe en anderstalige medewerkers

 (Her)ontwikkelen werkinstructies en EPL’s

 Leren op de werkvloer

 Borgen van het geleerde

 Kennisoverdracht

Voor meer informatie, kijk op rovc.nl/verbetermethodieken

Voor meer informatie, kijk op rovc.nl/coaching

Deze incompanymodules kunt u inzetten als aware-

nesstraining en/of werkplektraining.

 SISA - Eerstelijnsonderhoud voor operators  

 5S - Werkplekoptimalisatie voor operators 

 SMED - Omsteltijdreductie voor operators

 OEE - Verliesanalyse voor operators 

 3P - Proces- en machinekennis voor operators

Verbetermethodieken in 
productiebedrijven 

Coaching 
on the job

Ga voor meer informatie 
of het aanvragen van een 

offerte naar 
rovc.nl/operators

mailto:jaapminderman@rovc.nl
mailto:geerpeters@rovc.nl


Operators meer 
technische 

taken geven? Vraag aan op 
rovc.nl/operators-whitepaper

Lees in dit whitepaper voor welke 

ontwikkeluitdagingen u komt te 

staan en krijg tips voor een succesvol 

opleidingstraject.

De toekomst van 
het operatorschap

- Whitepaper -

Van eerstelijnsfunctie naar 
autonoom operator 2.0

Met stappenplan en tips!

Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een 

praktijkgerichte opleiding bij ROVC - marktleider op 

het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch 

Nederland. Hun doel? Efficiënter, daadkrachtiger en 

bekwamer functioneren in hun dagelijkse werk.

Daarnaast helpt ROVC honderden organisaties bij het 

realiseren en toepassen van een effectief opleidingsbeleid. 

Met advies, ondersteuning en een cursus- en trainingsaanbod 

dat is afgestemd op de markt, organisaties en hun 

medewerkers. Betrokken en concreet. 

Dat maakt ROVC technisch de beste opleider!


