
  2
01

6

Technische cursussen 
voor de foodindustrie 
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Als voedingsproducent wilt u veilige producten produceren van een goede kwaliteit. 

Om uw concurrenten de baas te blijven is een efficiënte productie bittere noodzaak. 

Uw uitdagingen: een maximale productiecapaciteit, een hoge OEE en zo laag mogelijke 

kosten. Operators en technische dienst medewerkers kunnen een grote bijdrage leveren 

aan het succes hiervan. Daar heeft u wel goed opgeleide medewerkers voor nodig. 

Vraagt dit om een investering in hun ontwikkeling? Jazeker, maar u verdient deze vaak 

ruimschoots terug. De TechAcademy Food is opgericht om aan de opleidingsbehoeften 

van de voedingsindustrie te voldoen. En dat werkt! Met modulaire opleidings-

programma’s voor operators en TD-medewerkers helpen wij u met een 

productiviteits- en procesverbetering. 

Wist u dat het cursusaanbod van de ROVC TechAcademy Food érg breed is - voor uw branche in het 

bijzonder? Wij bieden praktijkgerichte trainingen, cursussen en beroepsopleidingen aan, geschikt voor 

operators en TD-medewerkers. Ons cursusaanbod omvat de volgende vakgebieden:

Koude- & Installatie-
techniek

Werktuigbouw

Elektrotechniek 
& Elektronica

Procestechniek Veiligheid

Industriële 
Automatisering

Voedselbereiding

Efficiënt produceren 
in de foodindustrie

Modulair opleidingsaanbod
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De TechAcademy Food van ROVC is een one-stop-shop met opleidingen die 

speciaal zijn gericht op de voedingsindustrie. Onze missie is om u te helpen 

efficiënter en effectiever te produceren. ROVC ondersteunt diverse fabri-

kanten bij het verder ontwikkelen van zowel operators als technische dienst 

medewerkers. Door praktijkgericht opleiden creëert de TechAcademy Food 

slagvaardige medewerkers, zodat uw bedrijf daadwerkelijk het verschil kan 

maken!

Wat is de 
TechAcademy Food? 

One-stop-shopping 

Technisch & praktijkgericht 

Docenten uit de Foodindustrie 

Modulaire cursusopbouw 

Ook incompany & maatwerk!

De voordelen

Het is onze missie om u 
te helpen efficiënter en 
effectiever te produceren.
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Uw medewerker voert zelfstandig 

storingsanalyses en onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden uit in uitgebrei-

de tot complexe machines en installaties.

Uw medewerker lost storingen op en voert 

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

uit in eenvoudige tot uitgebreide machines 

en installaties.

Uw medewerker voert onder toezicht 

eenvoudige technische werkzaamheden 

uit (inspectie, eerstelijnsonderhoud- en 

storingen). 

Bepaal eenvoudig het opleidingspad
In samenspraak met uw branche hebben we verschillende beroepsprofielen voor 

TD-medewerkers opgesteld. Het profiel geeft voor elke vakdiscipline aan wat het 

gewenste niveau en de competenties zijn voor het uitvoeren van beroepen in de 

voedingsindustrie:

Niveau per vakdiscipline

Het benodigde niveau kan per vakdiscipline verschillen. ROVC kent de volgende niveaus waarop 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden:

Opleidingsplan

Door een passend beroepsprofiel te kiezen, heeft u het opleidingsplan in beeld! De niveaus in het be-

roepsprofiel sluiten één op één aan op de losse ROVC-cursussen. Voor de trainingen HACCP, Hygiëne 

in de voedingsmiddelenindustrie en Receptuur werken we samen met SVO vakopleiding food. 

Voorbeeld

Hiernaast vindt u het beroepsprofiel van een elektrotechnicus / storingstechnicus in de food-

industrie. Beheerst uw medewerker een of meerdere competenties uit het beroepsprofiel nog 

niet? Door de modulaire opbouw volgt hij alleen de cursussen die nodig zijn voor zijn werk.

Elektromonteur / Storingsmonteur

Monteur werktuigbouw / Onderhoudsmonteur

Allroundmonteur

Elektrotechnicus / Storingstechnicus

Technicus werktuigbouw / Onderhoudstechnicus

Allroundtechnicus

Check Maintain Prevent



Storingstechnicus elektro
Medewerkers leren storingen in com-

plexe elektrotechnische installaties 

snel en adequaat oplossen. Ook 

planmatig onderhoud, modificeren en 

inbedrijfname van elektrotechnische 

installaties komen aan bod. 

Toegepaste elektronica
Monteurs leren preventief onderhoud 

plegen aan modulair opgebouwde 

elektrische systemen en hun onder-

delen. Hierdoor zullen zij problemen 

sneller herkennen en storingen 

voorkomen.

Industriële automatisering
PLC-techniek, elektrotechniek, 

elektronica en pneumatiek 

komen naast en door elkaar voor. 

Medewerkers maken zich de 

principes en opbouw van deze 

automatiseringstechniek eigen.

Besturingstechniek*
Medewerkers leren merk-

onafhankelijk digitale besturingen 

aanpassen en uitbreiden. Ook gaan 

zij zelfstandig schakelformules 

ontwerpen en PLC-programmeren 

volgens de norm IEC 61131-3.

Procesautomatisering: 
inbedrijfname en modificatie**
Deze cursus vergroot de vakkennis 

van complexe procesinstallaties en 

apparatuur, door storingsanalyse, 

modificeren en het in bedrijf nemen 

van complexe installaties.

Meet- en regeltechniek
Medewerkers leren regelkringen 

doorgronden, ze correct afstellen, 

storingen opsporen en verhelpen.

Ook planmatig onderhoud en 

inspecties uitvoeren komen aan bod.

Procesinstallaties*
Monteurs krijgen een bredere 

kijk op procesinstallaties. Van 

schematechniek tot regelkleppen, 

van pomptechniek tot proces-

automatisering. 

Receptuur
Na afloop van deze training kunnen 

uw medewerkers een receptuur lezen 

en begrijpen. Aangeboden door SVO 

vakopleiding food. 

Reinigen & desinfecteren
Medewerkers leren hoe ze onder 

begeleiding een reinigingsplan 

kunnen uitvoeren. Aangeboden 

door SVO vakopleiding food. 

HACCP
Medewerkers leren volgens het 

HACCP-plan controles uit te voeren.

 V
ak

-
 d

isc
ip

lin
e

 V
ak

ge
bi

ed
 M

ai
nt

ai
n

 C
he

ck
 P

re
ve

nt

Reinigen & 
desinfecteren

Toegepaste 
elektronica

Proces-
automatisering: 

inbedrijfname en 
modificatie**

Besturings-
techniek*

HACCP

Ni
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Receptuur

Elektrotechniek 
& Elektronica

Industriële 
Automatisering

Industriële 
elektrotechniek

Elektronica
Besturings-

techniek
Meet- en 

Regeltechniek
Reinigen & 

Desinfecteren
Procesinstallaties HACCPReceptuur

Proces-
installaties*

Industriële 
automatisering

Meet- en 
regeltechniek

Procestechniek Voedselbereiding

 
Storingstechnicus 

elektro

*) Deze cursus is belangrijk voor storingstechnici die werkzaam zijn op de inpakafdeling
**) Deze cursus is belangrijk voor storingstechnici die werkzaam zijn op de afdeling waar het product wordt geproduceerd

 Cursussen beroepsprofiel Elektrotechnicus / Storingstechnicus in de foodindustrie:

Meer beroepsprofielen voor TD-medewerkers in de voedingsindustrie? 

Bekijk ze allemaal op www.techacademyfood.nl
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Beroepsprofiel elektrotechnicus / storingstechnicus in de foodindustrie
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TD-medewerkers: 
allround ontwikkelen 
of specialiseren?

Productieprocessen zijn onderhevig aan veranderingen. Dat heeft vaak gevolgen voor de benodigde 

vaardigheden van TD-medewerkers. Bij het ene productiebedrijf verdwijnt bijvoorbeeld de scheiding tussen 

E- en W-monteurs, waardoor de vraag naar allround monteurs stijgt. Bij de andere foodproducent wordt 

juist om een specialisatie in een technisch vakgebied gevraagd. Onderstaande cursussen zijn geschikt om 

TD-medewerkers allround of specialistisch op te leiden:

Werktuigbouw

Elektrotechniek 
& Elektronica

Procestechniek

Industriële 
Automatisering

Elektrotechniek & Elektronica Aantal dagen Waarvan practicum

Elektrisch schakelen 10 dagen of 16 avonden 2,5 dagen

Storingstechnicus elektro 10 dagen of 16 avonden 2 dagen

Toegepaste elektronica 6 dagen of 8 avonden 2 dagen

Werktuigbouw Aantal dagen Waarvan practicum

Mechanische aandrijftechniek 7 dagen of 14 avonden 2 dagen

Maintenance 7 dagen of 10 avonden 2 dagen

Pneumatiek 3 dagen of 6 avonden 0,5 dag

Procestechniek Aantal dagen Waarvan practicum

Centrifugaalpompen: storingsdiagnose en onderhoud 2 dagen -

Meet- en regeltechniek 10 dagen of 16 avonden 2 dagen

Procesautomatisering: inbedrijfsname en modificatie 6 dagen 1 dag

Industriële Automatisering Aantal dagen Waarvan practicum

Besturingstechniek 10 dagen of 16 avonden 2 dagen

Industriële automatisering 9 dagen of 12 avonden 3 dagen

Ook met e-learning!

Kijk voor alle actuele startdata en locaties op www.techacademyfood.nl

Neem contact op met een van 

onze accountmanagers voor de 

foodindustrie.
Meer informatie of een offerte aanvragen?



Jaap Minderman
06 - 51 32 84 92

jaapminderman@rovc.nl
Regio Noord

Geer Peters
06 - 54 77 07 61

geerpeters@rovc.nl
Regio Zuid
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Productspecifi eke 

vaardigheden 

Foodspecifi eke 

vaardigheden 

Algemene 

operator-

vaardigheden 

Modulaire opleiding voor voedingsoperators
Wilt u uw operators verder ontwikkelen tot gekwalifi ceerde voedingsoperators? Of uw Technische Dienst 

ontlasten door operators meer taken en bevoegdheden te geven? Afhankelijk van de ervaring, het niveau 

en de werksituatie van uw operators stellen wij de ideale opleiding samen. 

Programma (assistent-)voedingsoperators

Het programma hieronder geeft een beeld van de onderwerpen waarin wij (assistent-) voedingsoperators kunnen trainen. De op-

leiding bouwen we op uit losse cursusmodules. Uw medewerkers leren daardoor alleen dát wat zij nodig hebben voor hun werk. 

In samenwerking 
met SVO

Praktijk

Uw medewerkers worden altijd vóór en vanuit praktijksituaties opgeleid. De opleidingen voor operators bieden wij daarom 

incompany aan. 

Operatorschap

• Werken in een productiebedrijf

• Opbouw van het productieproces

• Planning

• Kwaliteit

Maintenance/techniek

• Werken met SISA-taaklijsten

• Instandhouding machine, basiscondities

• Eerstelijnsstoringen en onderhoud

• Techniek: pneumatiek, elektrotechniek,  

 procesautomatisering, pomptechniek

Veilig werken

• Voldoend onderricht persoon NEN 3140

• Basisveiligheid VCA

• Veilig werken met machines

Machinebediening- en beheersing

• Starten, stoppen, noodstop

• Produceren

• Procesverstoringen lokaliseren en oplossen 

Continu verbeteren

• Verbetermethoden: TPM, Lean, WCM

• OEE: noodzaak om te verbeteren

• Werkplekinrichting 5S

• SMED: omsteltijdreductie

Organisatie & Communicatie

• Inspecteren en rapporteren

• Werkvoorbereiding

• Samenwerken

AGF Vlees Vis …

Voedingstechnologie Voedselveiligheid HACCP Reinigen en 
   desinfecteren



ROVC TechBarometer 2016

Markt-, HR- en 
opleidingstrends 
in de techniek

51%
TECHNISCHE BEDRIJVEN IN NEDERLAND:omzetstijging in 2016

66%
BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE UITDAGING:technische kennis en kunde borgen

GEZOCHT:
technisch talent op MBO-niveau 4
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Uit ROVC-onderzoek onder werkgevers 
uit de foodindustrie blijkt:

VERWACHT IN 2016 
EEN OMZETSTIJGING

BEHOEFTE AAN TECHNISCHE KENNIS 
EN VAARDIGHEDEN OP NIVEAU:

ORGANISATIEDOELSTELLINGEN 
VAN FOOD PRODUCTIEBEDRIJVEN 
VOOR DE KOMENDE JAREN

IS HET AFGELOPEN 
JAAR GEGROEID IN 
OMZET

TRENDS IN DE FOODINDUSTRIE

NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?

63%

MBO-4
62%

≤MBO-3
62%

HBO
6%

58%

Bekijk alle trends in de foodindustrie 
op www.rovc.nl/foodtrends 

Of vraag het onderzoeksrapport aan op 
www.rovc.nl/techbarometer

TOP
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