
Het is aan jou, het is jouw toekomst!

Voor meer info: 

Mail 

info@technicampus.nl

Adres

Schonenvaardersstraat 6

7418 CC  Deventer

Telefoon

088 - 035 13 10 

technicampus.nl

Je bent welkom bij de Technicampus, het opleidings- en innovatiecentrum in de Stedendriehoek 
(Deventer, Apeldoorn, Zutphen) en Salland. In onze ruime en moderne werkplaatsen leiden we mbo-
studenten op in de procestechniek, bouw, metaal, elektro- en installatietechniek. Wij combineren 
theorie en praktijk op onze locatie aan de Schonenvaardersstraat in Deventer. Ervaren opleiders 
kennen de kneepjes van het technische vak.

Voor wie een vak wil leren 
Op de Technicampus word jij als aankomend 
vakman of -vrouw  opgeleid voor een technisch 
beroep. Daar volg je theorie- en praktijklessen. 
Je leert de technische vakvaardigheden van 
ervaren opleiders. 

We gebruiken een technisch hoogwaardig, ge-
automatiseerde ‘leerfabriek’. Daar leer je op een 
interactieve manier alle aspecten van productie-
processen. Theorie en praktijk vloeien in elkaar 
over.

Wij kennen iedereen bij naam 
Door de kleinschalige opzet kennen wij iedereen 
persoonlijk en kunnen we snel schakelen. 

Studenten zijn onze aankomend vaklieden. 
Ouders vinden in ons een partner voor informa-
tie en overleg. Ondernemers zijn de werkgevers 
van onze studenten en partners in innovatie. 
Voor opleiden in de techniek hoef je nog maar 
één naam te kennen.

Te  mooi om waar te zijn 
Bij de Technicampus leer je een vak dat toekomst 
heeft. 

Aan werk geen gebrek 
Veel procesbedrijven zijn op zoek naar jonge me-
chanisch- of procesoperators. Daarom investeren 
overheid en bedrijfsleven graag in jouw technisch 
talent.

Het begint met techniek!

PROCESTECHNIEK

Ik kies

Onze BBL studenten hebben een baan met salaris. Onze BOL studenten bieden we meer begeleide theorie en interes-

sante stageplaatsen. BBL en BOL sluiten af met een MBO diploma van Aventus.



Procestechniek
´Bijna alles om ons heen wordt gemaakt in de procestechniek.’

Wat je eet, drinkt, draagt en gebruikt....de medicijnen die je slikt, het brood dat je eet, de melk die je drinkt of de jas die je 
draagt... Alles geproduceerd in een procestechnische omgeving. Stap voor stap wordt van één of meerdere grondstoffen 
een product gemaakt.. Het product, de grondstof en de verpakking worden in verschillende bedrijven gefabriceerd en ieder 
bedrijf is onderdeel van de keten  in de procesindustrie. Het  produceren gebeurt in moderne, geautomatiseerde bedrijven 
waar grondstoffen verwerkt worden tot een halffabricaat of eindproduct. De operator bestuurt het proces bijvoorbeeld 
vanuit de controlekamer. Hij bedient de diverse machines en apparaten. 

In de regio Stedendriehoek zijn er diverse procesbedrijven.

Denk aan Abbott, Ardagh, Smurfit Kappa, Auping, Nefit, Continental Bakeries, Krehalon, Byk Cera, Beaphar. Duurzaam 
produceren wordt steeds belangrijker. Als operator A/B ben je de onmisbare schakel in het productieproces.

Mechanisch- of Procesoperator A/B 
Je bestuurt het proces, bewaakt de kwaliteit en voert onder-
houd uit. Daarbij gebruik je allerlei controle- en bedieningsap-
paratuur. Je werkt meestal met collega operators in een team, 
waarbinnen je verantwoordelijk bent voor je eigen werk. Waar 
nodig overleg je met collega’s, productieleiding of technische 
dienst. Je werkt volgens procedures, bent waakzaam en je 
weet het juiste moment voor actie te bepalen. Jij bent diegene 
die de beslissing neemt bij (dreigende) storingen of afwijkin-
gen. Je hebt namelijk een verantwoordelijk beroep. Hoe com-
plex je werk is, hangt af van de complexiteit van het proces en 
de machine en bewakingsapparatuur.Daarom gebruiken we 
op de Technicampus tijdens de opleiding een hoogwaardig 
geautomatiseerde productielijn. Hierin vind je veel technieken 
terug die je in het bedrijf waar je werkt ook tegen zal komen. 
Met deze productielijn kunnen we levensechte  situaties simu-
leren. Trainen op deze productielijn zorgt ervoor dat je voor je 
toekomstige werkgever beter voorbereid bent op de functie 
van mechanisch- of procesoperator.

Lijkt het je wat? 
Onze website, Technicampus.nl, wordt nog aangepast. 
Geen ramp! De Technicampus leidt je op in nauwe samen-
werking met Aventus. Ga naar de website van Aventus voor 
meer informatie over de opleidingen mechanisch-  
of procesoperator.

Wil je persoonlijk contact. Stuur dan een mail naar:  
info@technicampus.nl

Technicampus 
Schonenvaardersstraat 6  
7418 CC Deventer 
 
Email info@technicampus.nl 
Telefoon  088 - 035 13 30
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Het is aan jou, het is jouw toekomst!
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