
Operator A
niveau 2

Verstand van 
techniek, proces en 

product afgestemd op 
de werkplek en 

doelen van jouw 
organisatie



1 jaar

Mbo niveau 2

Bbl-opleiding

€2.990,- per jaar

Erkend mbo niveau 2 diploma
De opleiding wordt in samenwerking met 

ROC Midden Nederland aangeboden.

Genoemde prijs is inclusief lesgeld, 
leermiddelen en examenkosten.



www.cbtresultaatuitopleiden.nl     |      info@resultaatuitopleiden.nl      |      0800 228 72 46

Inhoud en opzet
Bekijk de schema’s op de volgende pagina voor 
de inhoud en opzet van de opleiding.

Blended learning
De opleiding is volgens een blended learning 
methodiek opgezet. De opleiding is 
praktijkgericht en stimuleert leren op de 
werkplek door praktijkopdrachten en 
begeleiding door een trainer, maar biedt de 
kandidaat concrete handvatten vanuit de 
theorie. Centraal staat het geleerde direct op 
de werkvloer toegepast kan worden, zodat jouw 
medewerkers écht verschil maken.

In-company en maatwerk
Cbt biedt de opleiding niet alleen aan op haar 
eigen locaties, maar ook in-company. Dankzij 
in-company, kunnen medewerkers groepsgewijs 
deelnemen aan één opleiding en kan de 
opleiding specifiek op de productieomgeving van 
jouw organisatie worden toegespitst. 
In-company kan op ieder moment starten!

Medewerkers direct inschrijven! 
Je kunt een medewerker individueel aanmelden 
voor de opleiding op één van onze locaties via 
de website. Liever een groep medewerkers 
aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op door te bellen naar  0800 – 228 72 46 of 
te mailen naar info@resultaatuitopleiden.nl.

Een Operator A werkt in ploeg- of teamverband 
aan (een onderdeel van) een  
productieproductieproces. De operator werkt in 
de procesindustrie of maakindustrie en beschikt 
over basiskennis, ervaring en inzicht om 
geautomatiseerde processen te kunnen 
monitoren. De bbl-opleiding is geschikt voor het 
opleiden of omscholen van medewerkers tot 
Operator A. Cbt bekwaamt en professionaliseert 
jouw medewerkers middels een anderhalf jaar 
durende opleiding tot volwaardig Operator A. 
Door de praktijkgerichte insteek zijn jouw 
medewerkers direct in staat het geleerde toe te 
passen op de werkvloer.

Voor wie?
De bbl-opleiding Operator A is bestemd voor 
medewerkers die binnen operations de 
productielijnen bedienen en beheersen. De 
opleiding Operator A sluit aan op het werkveld 
van operators, meewerkend voorman en
 technisch personeel. 

Waarom deze opleiding?
Cbt is een dienstverlenende businesspartner,
gespecialiseerd in het opleiden van de totale 
organisatie binnen de industrie. Met meer dan 
20 jaar ervaring in het opleiden van operators op 
alle niveaus, ben je verzekerd van een waardige 
opleiding. De opleiding is tevens uitgeroepen tot 
de top 3 van de beste opleidingen op het gebied 
van procestechniek door De Keuzegids 2018. Cbt 
heeft in samenwerking met ROC Midden 
Nederland de kwaliteitszegel topopleiding in 
ontvangst mogen nemen. Na het afronden van 
deze opleiding, kunnen de deelnemers 
doorstuderen met de versnelde opleiding 
Operator B.
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Keuzedeel 1

BP0 - Operator als ondernemer

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde

BP1 - Operator als werkvoorbereider

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Wiskunde | Natuurkunde | Bedrijfs- en 
organisatiekunde

BP2 - Operator als bediender van apparatuur

BPV

Theorie - Procestechnologie | Milieuzorg | Veiligheid | Wiskunde

BP3 - Operator als procesbewaker

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Natuurkunde | Utilities

BP4 - Operator als kwaliteitscontroleur

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde | Wiskunde | Productkwaliteit

BP5 - Operator als storingzoeker / uitvoerder van onderhoud

BPV

Theorie - Tekening lezen | Onderhoud | Productbeheersing | Werktuigbouwkunde

BP6 - Operator als afronder van het productieproces

BPV

Theorie - Procestechnologie | Milieuzorg | Veiligheid | Wiskunde

Weegmoment: diplomeren niveau 2 of doorstroom niveau 3

BP10 - Operator als assembleerder 
mechanische onderdelen

BPV

Theorie
Werktuigbouwkunde | Onderhoud

Mechanisch operator niveau 2

Keuzedeel 2

Proeve van bekwaamheid

Diploma mechanisch operator niveau 2

BP8 - Operator als specialist

BPV

Theorie
Verdieping voorgaande lesstof | Bedrijfsorganisatie

Mechanisch operator niveau 3

Keuzedeel 2

BP13 - Operator als assembleerder
mechanische- en besturingcomponenten

BPV

Theorie
Tekening lezen | Werktuigbouwkunde | 

Operationele techniek

BP14 - Operator als begeleider van 
productie en medewerkers

BPV

Begeleidings- en instructievaardigheden

Keuzedeel 3

Proeve van bekwaamheid

Diploma mechanisch operator niveau 3

Keuze: uitstroom mechanisch of procesoperator

BP = Beroepspakketten = modules

BPV = Beroeps praktijk vorming = opdrachten op/aan de werkplek

Mechanisch operator



Keuzedeel 1

BP0 - Operator als ondernemer

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde

BP1 - Operator als werkvoorbereider

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Wiskunde | Natuurkunde | Bedrijfs- en 
organisatiekunde

BP2 - Operator als bediender van apparatuur

BPV

Theorie - Procestechnologie | Milieuzorg | Veiligheid | Wiskunde

BP3 - Operator als procesbewaker

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Natuurkunde | Utilities

BP4 - Operator als kwaliteitscontroleur

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde | Wiskunde Productkwaliteit

BP5 - Operator als storingzoeker / uitvoerder van onderhoud

BPV

Theorie - Tekening lezen | Onderhoud | Productbeheersing Werktuigbouwkunde

BP6 - Operator als afronder van het productieproces

BPV

Theorie - Procestechnologie | Milieuzorg | Veiligheid | Wiskunde

Weegmoment: diplomeren niveau 2 of doorstroom niveau 3

BP9 - Operator als bewaker van het 
geautomatiseerde proces

BPV

Theorie
Anorganische chemie | Organische chemie | Wiskunde 

Procesbeheersing

Procesoperator niveau 2

Keuzedeel 2

Proeve van bekwaamheid

Diploma procesoperator niveau 2

BP7 - Operator als specialist

BPV

Theorie
Bedrijfsorganisatie | Verdieping voorgaande lesstof

Procesoperator niveau 3

Keuzedeel 2

BP11 - Operator als bewaker van het 
geautomatiseerde proces

BPV

Theorie
Proces beheersing | Anorganische chemie | Wiskunde

BP12 - Operator als begeleider van 
productiewerkzaamheden

BPV

Begeleidings- en instructievaardigheden

Keuzedeel 3

Proeve van bekwaamheid

Diploma procesoperator niveau 3

Keuze: uitstroom mechanisch of procesoperator

BP = Beroepspakketten = modules

BPV = Beroeps praktijk vorming = opdrachten op/aan de werkplek
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Procesoperator



Keuzedeel 2

BP0 en BP15 - Operator als verantwoordelijke werknemer | Keuze voeding

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde | Veilige en schone werkomgeving | 

BP1 - Operator als werkvoorbereider

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Wiskunde | Natuurkunde | Bedrijfs- en 
organisatiekunde | Tekening lezen

BP2 - Operator als bediender van apparatuur

BPV

Theorie - Procestechnologie | Milieuzorg | Veiligheid | Wiskunde | Procesbeheersing

BP3 - Operator als procesbewaker

BPV

Theorie - Procestechnologie | Veiligheid | Natuurkunde | Utilities

BP4 - Operator als kwaliteitscontroleur

BPV

Theorie - Kwaliteit, jouw zorg | Productkwaliteit

BP5 - Operator als storingzoeker / uitvoerder van onderhoud

BPV

Theorie - Onderhoud | Procesbeheersing

BP6 - Operator als afronder van het productieproces

BPV

Theorie - Productkwaliteit | Milieuzorg | Wiskunde | Natuurkunde
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Diploma procesoperator gericht op de voedingsindusdtrie niveau 3 

BP = Beroepspakketten = modules

BPV = Beroeps praktijk vorming = opdrachten op/aan de werkplek

BP0 en BP15 - Operator als verantwoordelijke werknemer | Keuze voeding

grondstoffen en eindproducten

BP11 - Operator als bewaker van het geautomatiseerde proces 

BPV

Theorie - Bedrijfs- en organisatiekunde | Wiskunde | Procesbeheersing | 

BP12 - Operator als begeleider van productiewerkzaamheden

BPV

Keuzedeel 3

Proeve van bekwaamheid

Anorganische chemie | Organische chemie

Theorie - Anorganische chemie | Samenwerken en instrueren |
Bedrijfs- en organisatiekunde

Procesoperator - Voeding


