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Traject: Technischvakkracht Basis Operator

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

De opleiding (voorheen VaPro Basis Operator) biedt de
deelnemer een brede basiskennis van het operatorvak en geeft
inzicht in de meest voorkomende basisprocessen en de
bijbehorende procesbeheersing. De ondersteunende vakken
onderbouwen de werkzaam in de mechanische of proces
industrie zit in dit pakket.
Een basisoperator bedient en onderhoudt de machines en
installaties in een procestechnisch bedrijf. Bijvoorbeeld een
kunststoffenbedrijf, metaalproducent, aardewerkproducent,
glaswerkproducent of papierproducent. Als er een storing is dan
verhelp je deze. Tijdens de opleiding leer je alles over de
apparaten waarmee je werkt en hoe je eventuele reparaties
uitvoert. Bij alles wat je doet staat veiligheid voorop.

Gewenste vooropleiding
Vooropleidng / werkervaring op VMBO niveau met wiskunden
en natuurkunde of Basisoperator Gemotiveerde instelling 

Programma opzetInhoud van deze cursus:

 •  zelfstandig bewaken en regelen 
	Basis Procestechniek; 
 •  Procesonderhoud
	over het procesverloop; 
 •  verrichten van eenvoudig onderhoud; 
 •  assisteren bij complexe onderhouds- 
	en ombouwwerkzaamheden.


Resultaat

Opbouw en begeleiding!<br/>
Bij competentiegerichte trajecten richt BV&T de pijlers op
individuele kennisopname. Deze wordt beoordeeld door vier
objectieve begeleiders, twee binnen de organisatie, een
begeleider van een externe organisatie (assesor) en een
begeleider van BV&T. De trainingsduur is afhandelijk van het
competentie traject van de deelnemer.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


BV&T staat voor:

In de traject vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 8684,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 15 (3 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €3695,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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