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Samenvatting 

 

Dit project heeft het doel de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt in de food 

sector in de Metropoolregio Amsterdam te herstellen. De food sector is een grote speler in de regio, 

met name in de Zaanstreek. Het gaat om vele tientallen bedrijven, van grootschalig en industrieel tot 

kleinschalig en ambachtelijk, die samen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van de 

regio. De food sector kampt echter met een probleem met het vinden van goed opgeleid personeel, 

met name proces operators. Dit heeft enerzijds te maken met onbekendheid van de sector onder 

jongeren en hun ouders. Anderzijds zijn er problemen met het inrichten van kwalitatief hoogwaardig 

beroepsonderwijs door het ontbreken van voldoende stageplaatsen, in verband met de strenge eisen 

op het gebied van voedselveiligheid, milieu en werktijden voor minderjarige leerlingen. Hierdoor is in 

de loop van de jaren een patstelling ontstaan, waardoor de food sector nauwelijks meer in beeld is 

bij vmbo-leerlingen. Deze situatie wordt jaarlijks nijpender door de vervangingsvraag in de sector ten 

gevolge van vergrijzing. 

In 2013 heeft een aantal bedrijven uit de Zaanstreek de handen in elkaar geslagen in de Stichting 

Food & Proces Tech Campus. Deze heeft het initiatief genomen een state of the art praktijk-

voorziening in te richten, waar minderjarige leerlingen in een realistische omgeving kunnen werken 

aan het praktijkdeel van hun opleiding. Hiermee wordt het tekort aan stageplaatsen ondervangen. 

Tegelijkertijd is het Regio College begonnen met het opzetten van opleidingen tot proces operator 

food. Met de vmbo-scholen van OVO Zaanstad is gestart aan de verbetering van het imago van de 

food sector onder jongeren. Deze initiatieven worden financieel ondersteund door de Amsterdam 

Economic Board en de gemeente Zaanstad. Hiermee is een begin gemaakt met de inrichting van een 

adequate onderwijsinfrastructuur voor de food sector in de metropoolregio.  

In dit voorstel wordt steun gevraagd om de samenwerking tussen de food sector en het beroeps-

onderwijs in de komende jaren verder uit te bouwen. Het gaat om de ontwikkeling van doorlopende 

leerlijnen vmbo-mbo, het inrichten van een samenhangend portfolio aan mbo-opleidingen, de voor 

deze opleidingen benodigde aanvullende investeringen in apparatuur in de praktijkfaciliteit, en last 

but not least een pakket aan pr-activiteiten om jongeren in contact te brengen met de food sector. 

Dit voorstel wordt ondersteund door financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de 

stadsregio Amsterdam.     
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1. Regionale arbeidsmarkt  Food sector 

 

1. De food sector in de Metropoolregio Amsterdam 

De food sector is een grote speler in de Metropoolregio Amsterdam, met een zwaartepunt in de 

Zaanstreek. De sector kampt echter met een groot probleem met het vinden van goed opgeleid 

personeel. De instroom vanuit het onderwijs is in de achterliggende jaren steeds verder 

teruggelopen, want vmbo- en mbo-leerlingen hebben weinig belangstelling voor deze industrietak. 

Bij een regionale inventarisatie in de Zaanstreek in 2007 was de verwachting dat de structurele vraag 

naar personeel zou aanhouden en nauwelijks door de recessie zou worden beïnvloed. Deze gaf voor 

de periode 2009 tot en met 2013 een vervangings- en uitbreidingsvraag van 30 tot 40 geschoolde 

operators per jaar. Vanuit de bedrijven is recent aangegeven dat deze vraag de komende tien jaar zal 

aanhouden. Hierbij speelt de vervangingsvraag door vergrijzing de grootste rol. Naast de vraag uit de 

Zaanstreek is er ook een groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

In het Sectorplan Procesindustrie van november 2013 wordt het beeld bevestigd dat de proces-

industrie een kansrijke sector is met 2.200 landelijke vacatures in 2013. Tegelijk is de procesindustrie 

een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland, met een gemiddelde leeftijd van 42,6 jaar in 

2011. Ook wordt geconstateerd dat het aandeel jongeren binnen deze sector erg laag is, slechts 7%, 

ondanks de groeiende jeugdwerkeloosheid.  Er wordt landelijk een tekort verwacht van 900 

operators in de periode tot 2020.  

 

In 2007 startten een groot aantal foodbedrijven uit de regio Zaanstreek-Waterland, het regionaal 

onderwijs en de gemeente Zaanstad het platform Zaanstreek First in Food.  De missie was de 

Zaanstreek landelijk op de kaart te zetten als toonaangevende regio binnen de food sector. Om deze 

missie te realiseren, werd een aantal concrete doelen benoemd op vier deelgebieden: Kennis en 

Innovatie, Onderwijs, Imago, Dienstverlening. Hiermee lag er een stevig fundament om verdere 

samenwerking tussen de bedrijven, onderwijs en overheid verder vorm te geven.   

 

In 2008  zijn door Zaanstreek First in Food beroepsprofielen voor de functie van procesoperator en 

voor de functie van kwaliteitsmedewerker opgesteld en zijn beroepseisen geformuleerd. De urgentie 

vanuit de personeelsvraag is voor 16 bedrijven uit Zaanstreek First in Food aanleiding geweest tot de 

oprichting van de stichting Food & Proces Tech Campus (FPTC) in 2013. Deze stichting stelt zich ten 

doel om jongeren te interesseren voor de bedrijfstak, een praktijkvoorziening voor de opleiding food-

procesoperator BOL-2, BOL-3 en BOL-4 te ontwikkelen, en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo te 

helpen realiseren. Hierbij werkt de stichting FPTC samen met het Regio College Zaanstreek-

Waterland, de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en de gemeente Zaanstad.  

 

Vanuit de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board wordt ingezet op de 

versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio. Deze inzet loopt via de lijnen van 

de zeven AEB top-clusters welke gerelateerd zijn aan de topsectoren van de rijksoverheid. Het top-

cluster Food en Flowers heeft, vanwege het belang voor de regio, het initiatief van de stichting FPTC 

tot ontwikkeling van de opleiding, ook in zijn Human Capital Agenda opgenomen. 

 



4 

Met haar aanpak sluit de stichting  FPTC aan bij de doelstelling van de Human Capital Agenda van het 

topsectorenbeleid. Deze doelstellingen zijn: 

- Het verbeteren van de aansluiting (kwalitatief en kwantitatief) tussen onderwijs en bedrijfsleven

ten behoeve van topsector Agri & Food

- Het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op werknemers door het verbeteren van

het beroepsperspectief (employability en leven lang leren)

Beide doelstellingen worden geconcretiseerd in dit projectplan voor de verdere uitbouw van de 

opleidingen food-procesoperator. 

2. Vraag van de regionale arbeidsmarkt

Deze aanvraag richt zich op de Metropool Regio Amsterdam. In de bijgevoegde regionale visie 
“Toekomstbestendig mbo in de MRA” wordt de arbeidsmarktsituatie beschreven. Een belangrijk 
gegeven voor dit projectvoorstel is dat gemiddeld 35% van de populatie procesoperators in de regio 
ouder dan 50 jaar is en 6% ouder dan 60 jaar. Volgens de demografische gegevens van de regio zet 
de vergrijzing door tot 2037. De uitstroom per jaar is rond de 125 personen.

Op dit moment wordt de behoefte van de food- en procesbedrijven in de regio zoveel mogelijk 

ingevuld door zittende werknemers en zij-instromers via BBL-trajecten te scholen bij het Regio 

College. Het betreft hier voornamelijk oudere werknemers. In schooljaar 2011-2012 ging het om 284 

werknemers, in 2012-2013 om 323 werknemers en in 2013-2014 om 300 werknemers in alle 

leerjaren van de opleidingen assistent operator, operator A, operator B, operator C. Dit is het 

maximale aantal BBL-deelnemers dat bedrijven op deze wijze kunnen opleiden, omdat de 

begeleidingscapaciteit voor deze deelnemers op de werkvloer beperkt is. Daarnaast is er bij het Regio 

College een BOL-4 opleiding operator C (nog niet specifiek gericht op food) waarvan de instroom er 

de afgelopen jaren als volgt uit zag: in schooljaar 2011-2012 10 leerlingen, in 2012-2013 11 

leerlingen, in 2013-2014 12 leerlingen. 

Om aan de vraag te voldoen is een continue instroom van goed opgeleide jongeren door middel van 

BOL-opleidingen die zich richten op 16-18-jarigen noodzakelijk. Vanwege de beperkingen door de 

Wet Arbeid Jeugdigen is het voor bedrijven in de food sector echter vaak niet mogelijk invulling te 

geven aan een volwaardige praktijkstage, die zoals bekend een onmisbaar onderdeel vormt van elke 

BOL-opleiding.  Voor een opleiding in de food sector is de stage essentieel om het belang van 

hygiëne, voedselveiligheid en dergelijke aan te leren. Door het ontbreken van stagemogelijkheden in 

het mbo was aansluiting op en instroom vanuit vmbo ook niet goed mogelijk. Een separate praktijk-

voorziening, waar het stagedeel van de BOL-opleiding in een realistische omgeving wordt vorm 

gegeven, is daarom noodzakelijk (net als in sectoren als de bouw, metaaltechniek of installatie-

techniek). 

http://www.pmlf.nl/.../278/versie-3-leren-en-werken-in-de-industrie-16-18.pdf
http://www.pmlf.nl/downloads/470/sectorplan-procesindustrie.pdf
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3. Stakeholders en samenwerkingsrelaties 

In 2013 heeft de Stichting FPTC het initiatief genomen een praktijkvoorziening op te richten voor de 

food sector. Deze is in 2014 in basale vorm in gebruik genomen. De bedrijven die deelnemen in het 

FPTC staan garant voor de jaarlijkse exploitatie van de voorziening. Daarnaast wordt er vanuit de 

deelnemende bedrijven veel energie gestoken in wervingsactiviteiten, gastlessen aan vmbo’s en 

mbo, en het mede helpen inrichten van de praktijkopleiding. Om de faciliteit tot stand te brengen 

zijn in de afgelopen twee jaar diverse bezoeken gebracht aan vergelijkbare initiatieven elders in het 

land, te weten het Drenthe College in Emmen, het Proces en Maintenance College in Rotterdam, ROC 

de Leijgraaf in Veghel. De verbouwing en inrichting van de praktijkvoorziening van het FPTC is mede 

gefinancierd door de gemeente Zaanstad en de Amsterdam Economic Board, vanuit de topsector 

Food en Flowers. Het FPTC is gevestigd op de Techniek Campus van Zaandam waar ook de 

praktijkopleiders Tetrix (met opleidingen metalectro) en Bouwmensen gevestigd zijn, hetgeen 

mogelijkheden biedt om een nauwe samenwerking met deze techniekopleidingen op te bouwen. Dit 

is van belang omdat maintenance een steeds grotere rol binnen het beroep  operator gaat spelen. 

 

De stichting FPTC is een succesvolle en unieke samenwerking van 16 bedrijven, voor een groot deel 

behorend tot het mkb.  Er is dus niet sprake van één groot bedrijf dat als trekker fungeert, maar van 

een groep bedrijven die de urgentie voelen om samen hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Daarnaast hebben tien bedrijven recent belangstelling getoond om toe te treden tot FPTC. De 

deelnemende bedrijven in FPTC zijn te vinden in bijlage 1. De Stichting FPTC heeft nauwe contacten 

met gemeentelijke en regionale overheden:  Amsterdam Economic Board, gemeente Zaanstad, 

Metropoolregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland. Bij het vorm geven van het onderwijs wordt 

intensief samengewerkt met het Regio College en met de vmbo-scholen van OVO Zaanstad. 

 

Het Regio College onderhoudt nauwe banden met het AOC Clusius College. Binnen deze 

samenwerking zijn diverse projecten ontwikkeld t.b.v. vmbo-leerlingen, gericht op het kennismaken 

met food- en procestechniek . Daarnaast is samengewerkt aan gezamenlijke marketing, gezamenlijk 

gebruik van onderwijsfaciliteiten en uitwisseling van expertise en docenten.  Hierbij was de RAP 

Noord-Holland eveneens betrokken, waarin 200 food- en procesbedrijven zijn vertegenwoordigd. Dit 

werd onder meer gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Chemie. Daarnaast maakt het Regio 

College deel uit van de Innovatieklas Food, Commerce and Technology van de Hogeschool Inholland. 

In de nabije toekomst zullen ook samenwerkingsrelaties gezocht worden met het foodinitiatief van 

Friesland Campina in Friesland en het Wellant College (Food Academie Amsterdam) om de 

doorlopende leerlijn vmbo-mbo verder te kunnen uitbouwen naar het hbo.  

 

Vanuit het landelijke expertise centrum C3 wordt tweejaarlijks het PPN (Promotie Procestechniek 

Netwerk) georganiseerd waar projectleiders van de Week van de Procestechniek elkaar ontmoeten 

en vooral gekeken vooral naar mogelijke succesvolle samenwerkingsvormen en uitwisseling van 

ervaringen op het gebied van werving. Noord-Holland maakt deel uit van dit netwerk en heeft de 

afgelopen twee jaar de Week van de Procestechniek, die vanuit de RAP NH georganiseerd wordt, 

uitgebreid met foodbedrijven. 

 

In bijlage 2 worden de voor dit project belangrijke stakeholders en samenwerkingsrelaties op een 

rijtje gezet. De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie en de Vereniging van de 

Nederlandse Chemische Industrie ondersteunen het project, zie bijlage 3 en 4. 
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II. Plan van aanpak 

 

1. Missie en visie FPTC  

In de zomer van 2013 is de Stichting Food- en Proces Tech Campus (FPTC) opgericht. In de statuten 

van de stichting staat het doel van de stichting als volgt omschreven: 

- Het verbeteren van het imago van de procestechniek en de foodindustrie en het vergroten van 

de in- en uitstroom van de Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)-opleidingen ten behoeve van 

de procestechniek en de foodindustrie in Noord Holland. 

- Het ondersteunen van de opleidingen gericht op de food sector in Noord-HoIIand.  

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door: 

- het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die de doelstelling ondersteunen;  

- het ondersteunen van het praktijkdeel van de opleidingen;  

- het toezien op de kwaliteit van de opleidingen waaraan zij ondersteuning biedt.  

Om deze doelstellingen te concretiseren is het met de financiële ondersteuning van de gemeente 

Zaanstad en de Amsterdam Economic Board mogelijk gemaakt om de praktijkvoorziening te 

realiseren. De in FPTC deelnemende bedrijven hebben zich met een jaarlijkse bijdrage garant gesteld 

voor de exploitatie van de praktijkvoorziening voor een periode van vijf jaar. Aangezien de 

arbeidsmarktproblematiek en de te verwachten vervangingsvraag over vijf jaar onverminderd hoog 

zal zijn is er de vaste intentie op een duurzame samenwerking. Op 17 april 2014 heeft de opening  

plaatsgevonden. Vooruitlopend hierop is de tweejarige opleiding BOL-2 food-operator A in 

september 2013 van start gegaan bij het Regio College, met 11 deelnemers. 

 

 

2. Doelstellingen project “Op weg naar de Food & Proces Tech Campus” 

Om de mogelijkheden van de Food & Proces Tech Campus volledig te kunnen benutten en de 

doelstellingen van de stichting te helpen realiseren en heeft de Stichting FPTC samen met het Regio 

College en de gemeente Zaanstad een vervolgstap gedefinieerd.  Hiervoor wordt financiering gezocht 

bij de Provincie Noord-Holland (in het kader van de regeling Campusvorming Noord-Holland), bij de 

Stadsregio Amsterdam en bij het Regionaal Investeringsfonds mbo, met cofinanciering van de 

deelnemende bedrijven en deze overheden. De aanvragen bij de Provincie Noord-Holland en de 

Stadsregio Amsterdam zijn inmiddels toegekend.  

Het project “Op weg naar de Food & Proces Tech Campus” heeft de volgende doelstellingen en 

beoogde resultaten: 

Verbeteren imago van de sector bij vmbo-leerlingen 

- Minimaal 10 vmbo-scholen in zuidelijk Noord-Holland hebben een structureel aanbod van 

loopbaanoriëntatieprojecten gericht op food- en procestechniek in jaar 2 en 3 vanaf september 

2015. 

- Minimaal 10 vmbo-scholen bieden een structureel aanbod van gastlessen/excursies aan vanuit 

de betrokken bedrijven vanaf september 2014. 

- Van minimaal 10 vmbo-scholen in zuidelijk Noord-Holland komen de leerlingen van klas 2-4 in 

aanraking met de Food & Proces Tech Campus. 
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Inrichten doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

- Minimaal zeven vmbo’s in zuidelijk Noord-Holland bieden in de bovenbouw van de de 

vernieuwde vmbo basis- en kaderopleidingen structureel het keuzedeel procestechniek aan 

vanaf september 2015. 

Versterking en uitbouw aanbod mbo-opleidingen. 

- Een BOL-2 opleiding food-operator A met een jaarlijkse instroom van 20-25 deelnemers in 

2016/2017. 

- Een BOL-3 opleiding food-operator B met een jaarlijkse instroom van 20-25 deelnemers per 

september 2017. 

- Een BOL-4 opleiding food-operator B met een jaarlijkse instroom van 20-25 deelnemers per 

september 2017. 

- Een structureel aanbod per leerjaar van gastlessen en excursies op thema door betrokken 

bedrijven aan de deelnemers van de BOL-2 en de BOL-3 klassen vanaf september 2014 

respectievelijk september 2015. 

In onderstaande tabel staan deze opleidingen met hun crebocode en in de in de food sector 

gebruikelijke “VAPRO”-benaming. 

 

Naam en niveau opleiding Crebonummer opleiding Benaming VAPRO 

Food-operator BOL-2 90311 Vapro A 

Food-operator BOL- 3 90012 Vapro B 

Food-operator BOL- 4 90240 Vapro C 

 

 

3. Kritische succesfactoren 

De voor de hand liggende kritieke succesfactor van dit project is voldoende groei van de aantallen 

deelnemers aan de BOL-opleidingen. Van daaruit is gekozen voor een zware inzet op 

wervingsactiviteiten in het vmbo en ontwikkeling van onderwijsinhoud op het vmbo om de 

onbekendheid met de sector en de bedrijven aan te pakken. De mogelijkheid bestaat eveneens dat 

zich teveel deelnemers aanmelden voor het aantal deelnemende bedrijven waardoor er te weinig 

stageplaatsen beschikbaar zullen zijn in de laatste jaren van de opleidingen. In dat geval zal de 

Stichting FPTC zich middels extra pr richten op bedrijven in de buitenkring van de metropoolregio. 

 

 

4. Kernactiviteiten 

Het project “Op weg naar de Food & Proces Tech Campus” bestaat uit de volgende kernactiviteiten: 

 

Wervingsactiviteiten vmbo 

De food sector is bij het grote publiek onbekend. Leerlingen, ouders, docenten en decanen hebben 

vaak geen weet van de mogelijkheden t.a.v. de beroepen en de carrièremogelijkheden. Vandaar dat 

het van groot belang is om structureel  aandacht te besteden aan deze sector bij de programma’s  

loopbaanoriëntatie in de onder- en bovenbouw van het vmbo. Daartoe zal het project in 

samenspraak met de vijf vmbo-scholen van OVO Zaanstad en andere vmbo-scholen in de regio een 

aanvullend aanbod ontwikkelen van verschillende projecten en activiteiten om op maat per school 
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structureel invulling te kunnen geven aan de loopbaanlessen. Daarbij kan gedacht worden aan 

activiteiten op school of in de praktijkfaciliteit (regionale, herkenbare producten maken als 

chocolade, mayonaise en dergelijke) aangevuld met gastlessen en bijvoorbeeld speeddates met 

beroepsbeoefenaren,  excursies naar bijvoorbeeld de Verkade Experience bij het Zaans Museum of 

naar bedrijven om uitleg te geven over de verschillende processen en de beroepen. Sociale media 

zullen waar mogelijk ingezet worden met onder andere een app in de vorm van een spel met levels 

over de procestechniek. Daarbij gaat het om minimaal tien scholen met gemiddeld vijf klassen per 

cohort met gemiddeld 20 leerlingen (ongeveer 3.000 leerlingen). De ontwikkelde producten zullen in 

pilotvorm worden getest, geëvalueerd en bijgesteld en vervolgens worden geïmplementeerd. 

Daarnaast zullen docenten, decanen en mentoren op regelmatige basis worden geïnformeerd over 

alle aspecten van deze sector door middel van seminars, practica en digitaal via een nieuwsbrief. 

 

Ontwikkeling doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

- Het binnen de nieuwe examenstructuur van het beroepsgerichte vmbo ontwikkelen van de 

invulling van het keuze deel procestechniek met examens food- en procestechniek bij de 

pilotscholen en implementeren bij minimaal 10 vmbo- scholen in Noord-Holland. 

- Het aanschaffen van geschikte opstellingen voor op de deelnemende vmbo’s ten behoeve van de 

uitvoering van dit programma. 

Op dit moment is er een landelijke vernieuwing gaande in het beroepsgerichte deel van het vmbo. 

Binnen deze vernieuwing is het mogelijk geworden om een lesprogramma procestechniek in te 

richten binnen het profieldeel Produceren, Installeren en Energie en voor het keuzedeel 

Procestechniek. Daarmee kan procestechniek een structureel onderdeel gaan uitmaken van het 

curriculum bovenbouw van de vmbo scholen. Om een dergelijk programma op het vmbo te kunnen 

uitvoeren en te voldoen aan de gestelde eisen is een procesinstallatie nodig die geschikt is voor deze 

leeftijdsgroep, met bijbehorende opdrachten. Het is de bedoeling om een onderzoek te doen naar 

ervaringen met deze installaties in het land en op grond van dat onderzoek een keuze te maken voor 

aan te schaffen apparatuur. Deze wordt geplaatst in de praktijkvoorziening van FPTC. Daarbij zal 

lesmateriaal worden ontwikkeld om het lesprogramma voor voldoende uren te kunnen inrichten. 

 

Ontwikkeling mbo opleidingen BOL-2, BOL-3 en BOL-4 

- Het ontwikkelen van het tweede jaar van de BOL-2 opleiding food-operator A 

- Het ontwikkelen van een BOL-3 opleiding food-operator B 

- Het ‘foodgericht’ maken van de BOL-4 opleiding food-operator C 

De vraag naar voldoende beroepsbeoefenaren in de regio beperkt zich niet tot de operator A. Er is 

ook veel vraag naar food-operators B en C in Noord Holland. Om zowel instroom vanuit vmbo-kader 

te genereren voor een BOL-3 opleiding als de mogelijkheid te bieden om met een operator A diploma 

door te stromen, is het doel om de BOL-3 opleiding te ontwikkelen. Gediplomeerden van de BOL-3 

opleiding kunnen doorstromen naar de BOL-4 opleiding. Het Regio College heeft al een opleiding 

BOL-4 operator C. Deze opleiding, die is gericht op algemene procestechniek, zal worden bijgesteld 

en aangevuld zodat de opleiding recht geeft op een diploma food-operator C. Met de realisatie van 

deze opleidingen is het portfolio voor alle niveaus van food-operator in de regio compleet. 
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Investeringen in de praktijkvoorziening 

- Het aanschaffen van modelapparatuur ten behoeve van de opleidingen operator  

- Het uitbouwen van de beschikbare apparatuur voor de praktijkopleiding food- en procestechniek 

bijvoorbeeld met een vul– en verpakkingsmachine en simulatieprogramma’s 

- Laboratoriumapparatuur geschikt voor de opleidingen 

Om de praktijkcomponent van de opleidingen in te kunnen vullen in de praktijkvoorziening van het 

FPTC is aanvullende apparatuur noodzakelijk. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de 

praktijkopleiding van de BOL-2 opleiding is klein-groter-grootst. Met andere woorden: er is een 

proefopstelling (Festo) waarbij in het klein volledige productieprocessen zoals wegen, mengen, 

vullen, verpakken kunnen worden nagebootst. Daarnaast zijn de verschillende componenten waaruit 

de proefopstelling bestaat in een grotere vorm aangeschaft om per eenheid de specificaties te leren 

kennen en te kunnen oefenen met instellen en dergelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

warmtewisselaar, een pompenset, een stoomketel en een kleppensysteem. Vervolgens gaan de 

deelnemers tijdens excursies naar verschillende bedrijven om te zien hoe deze eenheden er in een 

fabrieksomgeving uit zien.  

Dit principe willen we ook bij de BOL-3 en BOL-4 opleiding toepassen. Daartoe zal een onderzoek 

plaatsvinden naar de aanvullende apparatuur die daarvoor nodig is. Bij BOL-3 en BOL-4 is het 

programmeren van PLC’s en de controle vanuit een virtuele regelkamer van belang. Daarvoor zullen 

simulatieprogramma’s worden aangeschaft die in de praktijkvoorziening kunnen worden ingezet. 

Als laatste onderdeel zijn kwaliteitscontroles en laboratoriumwerkzaamheden van een food-operator 

B en C van een andere orde dan die van een operator A. Daarom zal eveneens gekeken worden naar 

de aanvullende laboratoriumfaciliteiten, die aangeschaft moeten worden om deze opleidingen naar 

behoren te kunnen uitvoeren. 

De praktijkvoorziening zal ingezet worden voor projectweken van het vmbo, de Week van de 

Procestechniek en bedrijfstrainingen. De Innovatieklas met het HBO kan er eveneens gebruik van 

maken, even als deelnemers van het Clusius College en het Wellant College. Naast de deelnemers 

van de BOL-2 opleiding food- operator A gaan de deelnemers van de mbo-opleidingen van Tetrix en 

van Bouwmensen er regelmatig projecten uitvoeren. 

 

Training 

- training docenten vmbo 

- training docenten mbo 

- training instructeur FPTC 

- training praktijkbegeleiders bedrijven 

Om de betrokken docenten van het vmbo en het mbo en de instructeur van de praktijkvoorziening 

met de apparatuur te leren omgaan zullen trainingen worden verzorgd. Daarbij zal het train the 

trainer principe worden gehanteerd, zodat docenten deze kennis binnen hun school kunnen 

verspreiden naar andere betrokkenen. Daar waar mogelijk zullen de trainingen gezamenlijk worden 

georganiseerd voor alle betrokkenen. De praktijkbegeleiders binnen de bedrijven zijn betrokken bij 

de planning van de stageperiodes en de ontwikkeling van de stageopdrachten van de BOL-

opleidingen. Er zullen regelmatig workshops met hen worden gehouden om de stageopdrachten 
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door te nemen en bij te stellen en de verwachtingen naar deelnemers en begeleiders voor de stage 

van de betreffende periode te bespreken. 

  

 

5. Planning en mijlpalen 

De planning en mijlpalen binnen projectperiode 2014-2018 zijn als volgt: 

 

2015-2016 

- Wervingsactiviteiten vmbo: pilot promotie- en LOB activiteiten klas 1-4 

- Ontwikkeling doorlopende leerlijn: pilot programma keuzevak procestechniek vmbo, pilot 

programma procesopstelling vmbo, pilot programma jaar 3 

- Investering praktijkvoorziening:  (lab) apparatuur BOL-3/BOL-4 

- Ontwikkeling BOL opleidingen: pilot BOL-3 mbo jaar 1 

- Trainingen: training instructeur FPTC, training docenten vmbo, training praktijkbegeleiders 

 

2016-2017 

- Wervingsactiviteiten vmbo: uitvoeren bijgestelde promotie- en LOB activiteiten klas 1 – 4 en 

uitrol andere vmbo’s 

- Ontwikkeling doorlopende leerlijn: uitvoeren bijgesteld programma keuzevak, proefopstelling en 

jaar 3. Pilot programma jaar 4 

- Ontwikkeling BOL opleidingen: Pilot programma jaar 2 BOL-3, pilot programma jaar 3 BOL-4 

- Trainingen: training instructeur FPTC, training docenten vmbo, training praktijkbegeleiders 

 

2017-2018 

- Wervingsactiviteiten vmbo: uitvoeren bijgestelde promotie en LOB activiteiten klas 1 – 4 en 

uitvoeren alle vmbo’s 

- Ontwikkeling doorlopende leerlijn: Uitvoeren bijgestelde programma’s en uitrol andere vmbo’s 

- Ontwikkeling BOL opleidingen: Uitvoeren bijgestelde programma’s 

 

 

6. Macrodoelmatigheid 

Met ROC Nova College in de IJmond zijn in het kader van macrodoelmatigheid afspraken gemaakt 

over het onderwijs in de procestechniek. Dit betekent dat het Nova College dergelijke opleidingen 

alleen aanbiedt ten behoeve van Tata Steel. Het ROC van Amsterdam, het ROC Horizon College in 

Alkmaar en ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder bieden deze opleidingen niet aan en zullen 

dat in de toekomst ook niet gaan doen. Het AOC Clusius College in Alkmaar biedt wel opleidingen 

levensmiddelentechnologie aan, maar deze zijn meer gericht op ambachtelijke, “groene” productie 

van levensmiddelen. De opleidingen bij het Regio College zijn in feite “grijze” opleidingen in een 

“groene” context, door de industriële wijze van produceren. Dit betekent dat er geen sprake is van 

ondoelmatige concurrentie tussen de onderwijsinstellingen in de regio. Zoals eerder genoemd zal de 

zeer gewaardeerde samenwerking met het Clusius College worden voortgezet. 
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7. Business Model 

Met behulp van de verschillende subsidiegevers ( Amsterdam Economic Board, gemeente Zaanstad, 

Technocentrum Noord-Holland Noord) zijn de investeringen gedaan, die nodig waren om de 

praktijkvoorziening te verbouwen en in te richten. De leden van de stichting FPTC hebben een 

steunovereenkomst getekend waarin ze zich committeren aan de stichting in financiële zin en met 

personele inzet. De stichting FPTC financiert de exploitatie van de praktijkvoorziening en de 

praktijkinstructeur in de periode 2013-2018 uit de financiële bijdragen van deze bedrijven. Het Regio 

College verzorgt de ontwikkeling en uitvoering van de mbo-opleidingen. Beide partijen dragen samen 

met OVO Zaanstad zorg voor activiteiten ten behoeve van instroom van leerlingen met de juiste 

vooropleiding.  

 

 

8. Partners 

De partners in dit project zijn:  

- het Regio College 

- de stichting FPTC  

- de stichting OVO Zaanstad 

Na de ontwikkeling, uitvoering van pilots en evaluatie van de producten van het project zal de uitrol 

plaatsvinden naar het Regius College Schagen, Triade Edam en de vmbo scholen van het Clusius 

College in Noord –Holland. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bedrijven die deelnemen in FPTC 

en bijlage 2 voor de andere samenwerkingsrelaties. 

 

 

9. Organisatie 

De triple helix partijen FPTC, Regio College en gemeente Zaanstad hebben sinds twee jaar een 

structureel overleg met elkaar. OVO Zaanstad zal bij dit overleg aansluiten. Hiermee is de stuurgroep 

voor het project gevormd, zie de samenwerkingsovereenkomst. De stuurgroep geeft richting aan het 

project, monitort de voortgang en is verantwoordelijk voor de rapportage aan stakeholders. Er zal 

een projectleider worden aangesteld die rapporteert aan de stuurgroep. Verder zullen de volgende 

werkgroepen worden ingesteld: 

- werkgroep werving met klankbordgroep 

- werkgroep ontwikkeling vmbo met klankbordgroep 

- werkgroep ontwikkeling mbo met klankbordgroep 

- werkgroep apparatuur met klankbordgroep 

- werkgroep training 

De projectleider zal met de voorzitters van de werkgroepen het kernteam vormen voor de dagelijkse 

aansturing van het project. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de bij dat 

onderwerp betrokken partijen. De werkgroep ontwikkeling vmbo zal de ontwikkelde concepten 

voorleggen aan een klankbordgroep waarin ook de buitenkring van vmbo-scholen zitting hebben 

(Triade, Regius, Clusius vmbo’s). De werkgroep ontwikkeling mbo zal zijn concepten voorleggen aan 

een klankbordgroep “inhoud praktijk” vanuit de bedrijven, mede om de praktijkopdrachten voor de 

praktijkvoorziening aan het programma te kunnen koppelen. De werkgroep apparatuur legt zijn 

voorstellen voor aan de klankbordgroep van alle deelnemende  bedrijven in FPTC. 
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De projectorganisatie wordt in augustus 2014 ingericht zodat het project in september van start kan 

gaan. In het eerste jaar van het project zullen de werkgroep werving, de werkgroep onderwijsinhoud 

vmbo, de werkgroep MBO (BOL-2 en BOL-3) en de werkgroep apparatuur van start gaan met hun 

opdrachten met een doorloop naar jaar 2, 3 en 4. In de begroting is de planning van de activiteiten 

over de vier projectjaren te zien. 

 

 

10. Financiering 

Om dit plan te realiseren is een budget van € 1.526.000 nodig. Aan het Regionaal Investeringsfonds 

MBO wordt een bijdrage van € 509.000 gevraagd. De cofinanciering van € 1.017.000 is opgebouwd 

uit een bijdrage van € 100.000 van de Stadsregio Amsterdam, € 65.000 van de Provincie Noord-

Holland en € 852.000 van de partners FPTC en OVO Zaanstad. Laatstgenoemde bevat een financiële 

bijdrage van € 185.000 en een personele inzet van € 667.000, zie bijlage 5. Het Regio College draagt 

daarnaast € 100.000 aan personele inzet bij voor de ontwikkeling van de opleidingen. Dit bedrag is 

niet als cofinanciering opgevoerd in verband met de bepalingen van het Regionaal Investeringsfonds. 

Inmiddels zijn de toekenningen voor de subsidies vanuit de provincie Noord –Holland en de stadregio 

Amsterdam ontvangen.  

 

 

11. Exploitatie na 2018 

Na 2018 zijn de ontwikkelde resultaten en producten geïmplementeerd in de reguliere curricula van 

de deelnemende vmbo-scholen en in die van het Regio College. De programma’s voor sector en 

beroepenoriëntatie zullen evenals de doorlopende leerlijn jaarlijks worden uitgevoerd door de vmbo- 

scholen. Het Regio College zal de opleidingen BOL-2 food-operator A, BOL-3 food-operator B en BOL-

4 food operator C als reguliere opleidingen blijven uitvoeren, in samenwerking met de stichting FPTC 

die de praktijkopleiding in de praktijkvoorziening zal verzorgen. De praktijkvoorziening FPTC wordt 

geëxploiteerd door de Stichting FPTC die ook de kosten draagt voor het onderhoud van de 

apparatuur, de praktijkinstructeur en de pr activiteiten die jaarlijks worden uitgevoerd.  
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BIJLAGE 1 – Deelnemende bedrijven Stichting Food & Proces Tech Campus 

 

De volgende bedrijven nemen deel aan de Stichting FPTC en geven daarmee een financiële bijdrage 

aan de praktijkvoorziening: 

  

1.  Zaanlandse Olie Raffinaderij 

2. Loders Croklaan 

3. Buteressence 

4. Tate & Lyle 

5. Van Wijngaarden 

6. Exter aroma 

7. Sanquin 

8. Hilton meats 

9. Cargill cocoa 

10. ADM 

11. Enci 

12. Forbo 

13. Randstad techniek 

14. SWA 

15. PDZ 

16. Cargill grain- en oilseed supply 

 

Met de volgende bedrijven wordt gesproken over toetreden tot FPTC: 

 

17. Lassie 

18. Special Refining Company 

19. Ruig 

20. Pieter Bon 

21. Jan Schoemaker 

22. Ahold Coffee Company 

23. Verkade 

24. AAK  

25. ICL fertilizer 

26. Chemtura 
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BIJLAGE 2 – Stakeholders en Samenwerkingsrelaties 

In deze bijlage staat een niet-limitatief overzicht van het regionale “ecosysteem”’ waarbinnen het 

project zal worden uitgevoerd. De partners FPTC, Regio College en OVO Zaanstad hebben relaties 

met: 

 

Samenwerkingsverbanden 

 Stichting Zaanstreek First in Food 

 RAP Noord-Holland. Voorzitter de heer Van Dijk van Forbo. Forbo neemt deel aan FPTC. 

 SAR (bedrijfsoverleg Clusius College) 

 PPN netwerk van C3 

 HCA Chemie 

 HCA Food 

 FNLI 

 VNCI 

 

Overheid 

 Amsterdam Economic Board  

 Gemeente Zaanstad 

 Metropoolregio Amsterdam 

 Provincie Noord-Holland 

 

Mbo’s 

 Drenthe College 

 ROC Midden Brabant 

 Proces- en Maintenance College 

 Clusius College 

 

Vmbo’s 

 Pascal Zuid 

 Regius College Schagen 

 Triade Edam 

 Clusius College Castricum 

 Clusius College Heerhugowaard 

 Clusius College Alkmaar 

 Clusius College Hoorn 

 

Opleidingsbedrijven 

 Tetrix 

 Bouwmensen 

 Installatiewerk 

 Talent voor Techniek  



15 
 

BIJLAGE 3 
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BIJLAGE 4 
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BIJLAGE 5 -  Cofinanciering door een financiele bijdrage en personele inzet   

  


