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Projectbeschrijving 
 

Introductie 

In deze periode staan de onderwerpen Reacties, Reactorkunde, Milieutechniek en Procesveiligheid (ATEX) op de 

agenda. Voor deze periode zijn Trinseo én de Proeffabriek van Scalda de opdrachtgevers.  

Zoals altijd ga je weer in duo’s aan de slag, maar jullie moeten ook één opdracht in samenwerking met de gehele 

klas uitvoeren. De planning en volgorde van de opdrachten kun je voor een deel zelf bepalen, dus een goede overall 

planning en beheersing is erg belangrijk.  

 

Succes! 

 

 

Inhoud periode 1 

 

Projecttheorie Externe opdrachtgever: 

Trinseo 

Interne 

opdrachtgever: 

Proeffabriek 

Oefenen: Lab (Bedienings)- 

vaardigheden: 

 

1. Reactorkunde  

 

2. Milieutechniek 

 

3. ATEX (Trinseo) 

1. Cumene Reactor 

Trinseo 

 

2. Ontwerp 

waterzuiveringsinstallatie 

Trinseo 

 

 

1. Opdracht 

Reactorvat 

 

 2. ‘Vrije’ 

opdracht: 

Bierbrouwen 

 

3. Opdracht 

Stoomketel en 

utilities 

 

1. Opdrachten 

‘scheikundige 

reacties’ 

1. Simulatie 

opdracht 

Regelingen 

 

2. Instructie ATEX 

geven 

 

6 u/w 

48 lesuren 

8 u/w 

64 lesuren 

6 u/w 

48 lesuren 

2 u/w 

16 lesuren 

2 u/w 

16 lesuren 
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Leerdoelen  

Reactor Trinseo 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 uitleggen hoe Cumeen geproduceerd wordt aan de hand van een flowschema; 
 Een reactievergelijking opstellen voor de productie van Cumeen; 
 De reactiesnelheid berekenen; 
 De grafieken over de runtijd van reactoren verklaren aan de hand van een lineaire regressie analyse; 
 Op basis van een rekenmodel onderzoeken welke stof verantwoordelijk is voor vervuiling van een katalysator; 
 Een onderbouwd voorstel doen voor de verlenging van de runtijd van reactoren. 

 

Waterzuiveringsinstallatie Trinseo 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 Een theoretisch ontwerp maken van een aerobe waterzuiveringsinstallatie; 
 De benodigde inhoud, beluchtingscapaciteit en surplus-slib berekenen en toelichten; 
 Een voorstel voor de opdrachtgever uitwerken. 
 

Reactorvat Proeffabriek 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 een opstartprocedure maken voor een reactor; 
 een reactor opstarten conform de opstartprocedure; 
 een reactor in bedrijf houden conform de productspecificaties; 
 een uit bedrijfname procedure maken voor een reactor; 
 uitleggen hoe de omzetting van zetmeelslurry m.b.v. zure hydrolyse werkt. 
 

Stoomketel en utilities Proeffabriek 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 productie van stoom begrijpen en verklaren; 
 aangeven waarvoor we stoom gebruiken in de proeffabriek; 
 aangeven waar je op moet letten uit het oogpunt van veiligheid en milieu als je moet werken met stoom; 
 onderscheid maken tussen de verschillende soorten stoom; 
 uitleggen wat er in de stoomketel gebeurt; 
 uitleggen wat er gebeurt in de waterkringloop van de stoomketel in de proeffabriek; 
 uitleggen hoe de ontharder werkt; zowel fysisch als chemisch; 
 uitleggen wat de schadelijke stoffen zijn die vrijkomen bij de productie van stoom; 
 uitleggen met welke regelingen en beveiligingen je te maken hebt op de stoomketel in de proeffabriek;  
 de stoomketel opstarten, bedienen en uit bedrijf nemen. 
 

Bierbrouwerij Proeffabriek 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 een volledige procesbeschrijving maken van de bierbrouwinstallatie; 
 een opstartprocedure, een bedieningsprocedure en een schoonmaakprocedure opstellen; 
 een capaciteitsplanning maken voor een productie order; 
 een organisatie en taakverdeling opstellen voor een productieorder; 
 samenwerken en werkzaamheden afstemmen in een groter team; 
 de bierbrouwerij opstarten conform de opstartprocedure; 
 bierbrouwen conform het recept; 
 de installatie schoonmaken volgens de schoonmaakprocedure; 
 resultaten leveren conform de producteisen; 

 uitleggen hoe de brouwinstallatie werkt; 
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Simulatie regelkringen 

Na afronding van deze opdracht kun je in Process Studio: 

 het algemeen blokschema van een regelkring op alle regelkringen toepassen; 
 de functie van de regelkringen uitleggen a.d.h.v. blokschema; 
 de werkingsrichting van de regelaars opzoeken; 
 de settings van de regelaars opzoeken en interpreteren; 
 de regelaarskarateristieken van alle regelaars tekenen a.d.h.v. de regelaarsettings; 
 de fail safe positie van alle regelkleppen aan de hand van de regelaarkarakteristiek bepalen en onderbouwen; 
 alle regelaars instellen m.b.v. de instelmethode van Ziegler-Nicols; 
 een onderbouwd advies geven over de optimale settings van de regelaars in relatie tot de instelmethode 

Ziegler-Nicols. 
 
ATEX instructie geven 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 het ontstaan van explosiegevaar uitleggen; 
 aangeven hoe een explosie kan worden voorkomen; 
 een instructie geven over Atex aan andere medewerkers; 
 toetsvragen en antwoorden uitwerken. 
 
 

Voorkennis 

Projectmatig werken 

Procesbeheersing niveau 4 

Procestechniek niveau 4 

Veiligheid 

Rekenvaardigheden 

Simulatie vaardigheden 

Bedieningsvaardigheden 

 

 

De opdrachtgevers 

 

Trinseo |Terneuzen Site 
Trinseo is een toonaangevende, wereldwijd opererende productie-onderneming gericht op het vinden van 

innovatieve oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen in de wereld van Plastics, ABS, Polystyreen, Styreen 

monomeren en  Latex. Producten die worden gebruikt voor toepassingen zoals verpakkingen, elektronica, 

huishoudelijke apparatuur, papier, tapijt en auto’s. In Terneuzen worden de fabrieken gerund die styreen 

monomeren, plastics en latex maken. Meer info op: www.trinseo.com . 

Proeffabriek Scalda 
Het reactorvat, de stoomketel, de bierbrouwerij, het lab en de simulatieomgeving Process Studio worden ingezet als 

leeromgeving voor deze periode. 

  

http://www.trinseo.com/
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Werkprocessen en competenties in dit project: 

 

 

 

And the winner is?! 

Trinseo beoordeelt aan het einde van het project de adviezen en  kiest uiteindelijk het beste voorstel. Naast 

eeuwige roem wordt de winnende projectgroep beloond met 1 extra bonuspunt! 

 

Werkwijze 

In dit project werk je als duo op twee manieren:  

 Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten 

 Praktijkopdrachten: werken aan praktijkopdrachten in de Proeffabriek, lab en Process studio 
Tips en begeleiding krijg je van je docent of begeleider. 

 

  

Werkprocessen Competenties 

KT 1 1.1 Voorbereiden productieproces A:Beslissen en activiteiten initiëren 

  1.2 Bedienen apparatuur C:Begeleiden 

  
1.3 Bewaken procesverloop 

    1.4 Uitvoeren kwaliteitscontroles 
E: Samenwerken en overleggen 

  1.5 Onderhouden apparatuur J: Formuleren en rapporteren 

  
    1.6 Bewaken en bijsturen geautomatiseerde 

           processen (gesimuleerd) 
K: Vakdeskundigheid toepassen 

KT 2 2.1 Maken planning L: Materialen en middelen inzetten 

  2.2 Bewaken planning M/N: Analyseren/ Onderzoeken 

  2.3 Instrueren en begeleiden medewerkers P: Leren 

KT 3 3.1 Leveren input vanuit de werkvloer Q: Plannen en organiseren 

  3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer S: Kwaliteit leveren 

  3.3 Uitvoeren onderzoekwerkzaamheden T: Instructies en procedures 

    V: Met druk en tegenslag omgaan 
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De opdrachten 
 

Hieronder vind je de projectopdrachten voor deze periode. Zorg zelf voor een goede planning! 

Algemeen 

• Maak een Plan van Aanpak voor alle projecten en opdrachten in deze periode. Gebruik het format uit de bijlage.   
• Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel of Visio.   
• Let op: Je mag pas aan de slag met het project als het Plan van Aanpak én de planning goedgekeurd zijn door de 

projectbegeleider. 
 

Projectopdracht Cumene Reactor Trinseo 

Inleiding 

Cumeen is een belangrijke bouwstof voor de productie van organische peroxiden. Hier kan vervolgens fenol en 

aceton van worden gemaakt. Voor de productie van Cumeen beschikt Trinseo over twee ‘alkylation reactors’ (en 

één transalkylator). Cumeen ontstaat door een reactie van Benzeen met Propyleen, met Zeoliet als katalysator. In 

het productieproces treedt vervuiling op van de katalysator, waardoor het rendement vermindert. Trinseo vraagt 

jullie daarom onderzoek te doen naar de vervuiling en een voorstel aan te dragen voor een oplossing. 

NB: Speciaal voor deze opdracht heeft Trinseo een uitgebreide Engelstalige casebeschrijving (Cumene Reactor Case) 

aangeleverd die jullie kunnen gebruiken bij deze opdracht. De casebeschrijving krijg je van je docent. 

Jullie opdracht 

1. Onderzoek welke stof verantwoordelijk is voor de meeste vervuiling op de ‘guardbeds’. Onderbouw dit met een 
helder rekenmodel.  

2. Doe op basis van jullie analyses en opgedane kennis een out-of-the-box voorstel voor het verlengen van de 
runtijd van de alkylation reactors. Zorg wel voor een stevige onderbouwing! 

 

Let op: Voordat je deze vragen kunt beantwoorden dien je eerst de onderstaande deelopdrachten uit te werken. De 

uitwerkingen moet je straks verwerken in het inleidende deel van het voorstel voor de opdrachtgever. 

 

Deelopdrachten 

 Hoe ziet de reactievergelijking van de productie van Cumeen eruit? 
 Is de reactie exotherm of endotherm? Waarom? 
 Wat is de orde van de reactie? Voer hiervoor deskresearch (Google…) uit en gebruik minimaal drie verschillende 

bronnen. 
 Geef in formulevorm de reactiesnelheid weer. Leg uit wat deze formule voorstelt. 
 Wat is het doel van de katalysator die gebruikt wordt? 
 Achterhaal welke stoffen de katalysator vervuilen. Gebruik hiervoor de informatie uit de case! 
 De runtijd van de alkylation reactors neemt af als er te veel N en/of S in de voeding zit naar de reactoren. 

Verklaar de bijbehorende grafieken uit de case met behulp van een lineaire regressie analyse. 
 Ga nu aan de slag met de twee hoofdvragen. 
 

Afronding Cumeen  

 Verwerk de deelopdrachten en de uitwerking van de hoofdopdrachten in een helder voorstel (8-10 A4) voor de 
opdrachtgever. 

 Bereid een posterpresentatie voor om te kunnen presenteren aan de opdrachtgever. 
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Projectopdracht Waterzuiveringsinstallatie Trinseo 

 

Inleiding 

Dow beschikt over een geavanceerde  Biox-plant voor de verwerking en het hergebruik van het afvalwater uit de 

plants op het Dow- terrein, waaronder Trinseo. Trinseo denkt er nu ook over om zelf een aerobe 

waterzuiveringsinstallatie voor de zuivering van het eigen terreinwater te installeren.  

 

Jullie opdracht 

Maak een ontwerp voor een aerobe zuiveringsinstallatie voor het verwerken van het rioolwater afkomstig van het 

terrein van Trinseo. Het rioolwater bestaat voornamelijk uit regenwater en een klein deel fecaliën. Het water moet 

na zuivering weer gebruikt kunnen worden als proceswater in de plant. 

 

Eisen 

 Stel eerst de massabalans op 
 Maak een theoretisch model in Excel 
 Maak een flowschema van de aerobe zuivering 
 Bepaal de benodigde omvang van de installatie in m3 
 Bepaal de beluchtingscapaciteit 
 Bepaal de hoeveelheid surplus-slib 
 Geef een advies over de verwerking van het surplus-slib 
 

Specs 

CZV infl.  10 kg/m3  

N-infl.    3 kg/m3  

Q infl.    300 m3/dag  

K    0,1     

slibconc.   3 kg/m3  

alfa    0,6     

bèta    0,6     

effectieve hoogte 2,5 m 

 

Afronding 

Verwerk jullie rekenwerk en uitwerkingen tot een helder advies voor de opdrachtgever (5 A4). 
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ATEX instructie geven 

 

Inleiding 

Als professioneel procesoperator moet je straks ook laten zien dat je in staat bent om andere medewerkers ( 
collega’s of derden) duidelijke instructie te geven en te begeleiden. Daarom mogen jullie zelf een instructie gaan 
verzorgen over het onderwerp ATEX. 
 
Jullie opdracht 
Werk een instructie uit voor tweedejaars studenten over het onderwerp ATEX. Hiervoor volgen jullie eerst zelf de 
drie gastlessen over ATEX van Trinseo. Daarna is het aan jullie om deze gastlessen te ‘verbouwen’ naar een verkorte 
instructie voor (tweedejaars) studenten. 
 
Eisen 
 Jullie instructie is gebaseerd op de ATEX cursus van Trinseo, aangevuld met minimaal twee andere 

bronnen. 
 De instructie duurt ca. een half uur.  
 De instructie is aantrekkelijk en begrijpelijk voor tweedejaars studenten Procestechniek.  
 De instructie bevat een inleiding-kern-slot. 
 De instructie bevat ter afsluiting minimaal vijf open toetsvragen (inclusief antwoorden).  
 De instructie is uitgewerkt in Powerpoint.  
 
Beoordeling/feedback 
 Je verzorgt de instructie aan je klasgenoten in week 8.  
 Je beantwoordt vijf toetsvragen van een andere groep. 
 Je schrijft na afloop een kort reflectieverslag ( 1 A4) op basis van de feedback van je klasgenoten. (Wat 

ging goed, wat kon beter, twee verbeterpunten)  
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De opdrachten in de proeffabriek 
 

Inleiding 

De Werkgroep Proeffabriek van Scalda heeft de taak de Proeffabriek als moderne leeromgeving in Terneuzen 

verder te verbeteren. Deze werkgroep wil de komende periode drie installaties onder de loep nemen en heeft 

voor jullie drie pittige opdrachten geformuleerd: 

1. Reactorvat: Omzetten van Hydrolyse van zetmeel tot glucose  
2. Stoomketel en Utilities: Inzicht, werking en bediening van de stoomketel en utilities  
3. Bierbrouwerij: Brouwen van vier verschillende biersoorten  

 

Reactorvat: 
Omzetten van Hydrolyse van zetmeel tot glucose  
 

Inleiding 

Zetmeel is een polymeer dat opgebouwd is uit glucose 

eenheden. Door zuur aan het zetmeel toe te voegen valt de 

glucoseketen uiteen in kleinere ketens ( dextrinen ). Deze 

dextrinen hydrolyseren verder tot glucose. Aan de hand van 

deelopdrachten gaan jullie deze reactie onderzoeken; eerst in 

het lab, daarna op de reactor. De laatste opdracht bevat het 

praktijkassessment: het opstarten, bedienen en uit bedrijf 

nemen van de reactor. 

 

Leerdoelen 

Na afronding van deze opdrachten kan de student:  

 een opstartprocedure maken voor de reactor;  
 de reactor opstarten conform de opstartprocedure;  
 de reactor in bedrijf houden conform de 

productspecificaties; 
 een uit bedrijfname procedure maken voor de reactor;  
 uitleggen hoe de omzetting van zetmeelslurry m.b.v. zure hydrolyse werkt. 
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Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt op twee manieren beoordeeld:  

Logboek  

Alle opdrachten worden beoordeeld aan de hand van jullie logboek. Neem alle uitwerkingen van de vragen en 

praktijkopdrachten dus op in het logboek en zorg voor een goed leesbaar geheel!  

Praktijkassessment: 

Als duo dien je de reactor volgens procedure in bedrijf te nemen, te bedienen en weer uit bedrijf te nemen. 

De praktijkbegeleider beoordeelt jullie werkwijze en handelingen. Zie beoordelingsformulier.  

Normering: 

onvoldoende Niet alle leerdoelen behaald, en/of;  
Minder dan 5 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’, en/of; 
Niet veilig gewerkt (criterium 9)  
 

voldoende Alle leerdoelen behaald 
Meer dan 6 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’ 
 

goed Alle leerdoelen behaald 
Alle gedragscriteria beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ 
Meer dan 7 gedragscriteria met beoordeling ‘goed’ 
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Deelopdracht 1: Proef op labschaal 

Oplossingen maken: 

 zetmeeloplossing:  

1. Suspendeer in een reageerbuis ongeveer 1gram aardappelzetmeel in 5ml gedestilleerd water.  

2. Breng 100ml gedestilleerd water in een bekerglas van 150ml aan de kook. Voeg onder roeren de 

zetmeelsuspensie toe aan het kokende water. Kook zolang totdat een helde re oplossing ontstaat. Laat 

deze afkoelen. 

 

 jodiumreagens: 

1. Los 2gram KI op in 5ml gedestilleerd water en los hierin 1gram jodium op.  

2. Verdun met 295ml gedestilleerd water en bewaar in een bruine fles.  

 

Uitvoering: 

1. Breng ongeveer 30ml van de zetmeeloplossing in een erlenmeyer van 100ml en voeg hieraan toe 5ml 1M 

HCl oplossing.  

2. De hydrolyse is nu te volgen door om de 5 à 10 minuten met een pipet een monster uit de kokende 

oplossing te nemen en te testen op aanwezigheid van zetmeel. Breng daartoe op een stuk f iltreer papier 

telkens enkele druppels monsteroplossing en kleur met een druppel jodiumreagens.  

3. Blauw duidt op de aanwezigheid van zetmeel, roodbruin op dextrinen en geel op glucose.  

 

Analyse: 

1. Bepaal met behulp van de refractometer de brekingsindex van de glucose. 

2. Bepaal aan de hand van de brekingsindex de glucoseconcentratie in mol/l.  

3. Reken de gevonden glucoseconcentratie om naar gram/l.  

 

Brekingsindex 

refractometer 

Glucoseconcentratie mol/l Glucoseconcentratie 

Gram/l 
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Deelopdracht 2: Opschalen naar het reactorvat  

1. Schaal de laboratoriumproef op naar de inhoud van de reactor. Ga uit van een reactorinhoud van 50l. 

(opschaal factor is 500 ten opzichte van de laboratoriumproef)  

2. Laat je berekening controleren door je docent!  

 

Deelopdracht 3: Opvulprocedure 

1. Maak een opvulprocedure om de reactor te vullen met zetmeeloplossing.  

2. Laat je opvulprocedure controleren door je docent!  

 

Deelopdracht 4: Procedures 

1. Maak een procedure om de reactor in bedrijf te nemen.  

2. Maak een procedure om de reactor uit bedrijf te nemen.  

3. Maak een procedure om de zetmeeloplossing af te koelen via de platenwarmtewisselaar.  

4. Laat je procedures controleren door je docent!  
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Praktijkassessment Reactorvat 

 

Opdracht 1: Opvullen 

1. Vul de reactor op met de zetmeeloplossing volgens de goedgekeurde procedure.  

2. Let op: Alleen onder toezicht van een docent!  

 

Opdracht 2: In bedrijf name 

1. Neem de reactor onder toezicht van je docent in bedrijf volgens de goedgekeurde procedure.  

2. Kook de zetmeeloplossing gedurende twee uur.  

3. Neem daarna de stoomverwarming uit bedrijf.  

 

Opdracht 3: Bedienen, toevoegen  

1. Voeg 0,7l 12M HCL toe onder toezicht van de docent!!!  

2. Controleer de settings. 

 

Opdracht 4: Bedienen, koelen 

1. Na het toevoegen van HCL laat je de zetmeeloplossing een uur koken. 

2. Koel vervolgens de glucose volgens de goedgekeurde koelprocedure.  

 

Opdracht 5: Analyse 

1. Bepaal met behulp van de refractometer de brekingsindex van de glucose.  

2. Bepaal aan de hand van de brekingsindex de glucoseconcentratie in mol/l.  

3. Reken de gevonden glucoseconcentratie om naar gram/l.  

 

Brekingsindex 

refractometer 

Glucoseconcentratie mol/l Glucoseconcentratie 

Gram/l 
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Beoordelingsformulier Praktijkassessment Reactorvat 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum: 

 

Werkprocessen:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
Praktijk 

begeleider 

Student kan de inbedrijfname vakkundig voorbereiden O     V     G 

Student kan de installatie  veilig bedienen  O     V     G 

Student kan de installatie veilig uit bedrijf nemen O     V     G 

Competentie: Materialen en middelen inzetten  

Ik zorg dat de  hulpstoffen en apparatuur klaar zijn voor gebruik O     V     G 

Ik gebruik de juiste materialen O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen  

Ik stem vooraf mijn werkzaamheden af met de leidinggevende en mijn collega O     V     G 

Ik informeer mijn collega over wat ik aan het doen ben O     V     G 

Competentie:  Vakdeskundigheid toepassen  

Ik gebruik de juiste documentatie en informatie O     V     G 

Ik beoordeel de werksituatie en signaleer eventuele gebreken of fouten O     V     G 

Ik gebruik de apparatuur op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Formuleren en rapporteren  

Ik rapporteer de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Instructies en procedures opvolgen  

Ik werk veilig en zorg voor een overzichtelijke en schone werkplek O     V     G 

Ik werk volgens procedures en instructies O     V     G 

Leerpunten, tips: 

 

 

 

Eindbeoordeling                                                                          Paraaf begeleider: 

O    V    G 
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Projectopdracht Stoomketel en Utilities 

 

Inleiding 

In deze projectopdracht leer je alle ins en outs rondom stoom in de proeffabriek.  De opdracht is verdeeld in 

zeven deelopdrachten over stoom en utilities.  De laatste opdracht bevat het praktijkassessment: het 

opstarten, bedienen en uit bedrijf nemen van de stoomketel.  

 

Leerdoelen 

Na afronding van deze opdrachten kan de student:  

 Productie van stoom begrijpen en verklaren;  

 Aangeven waarvoor we stoom gebruiken in de proeffabriek;  

 Aangeven waar je op moet letten uit het oogpunt van veiligheid en milieu als je moet werken met stoom;  

 Onderscheid maken tussen de verschillende soorten stoom;  

 Uitleggen wat er in de stoomketel gebeurt;  

 Uitleggen wat er gebeurt in de waterkringloop van de stoomketel in de proeffabriek;  

 Uitleggen hoe de ontharder werkt; zowel fysisch als chemisch;  

 Uitleggen wat de schadelijke stoffen zijn die vrijkomen bij de productie van stoom; 

 Uitleggen met welke regelingen en beveiligingen je te maken hebt op de stoomketel in de proeffabriek;  

 De stoomketel opstarten, bedienen en uit bedrijf nemen.  

 

 

Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt op twee manieren beoordeeld:  

 

Logboek 

Alle opdrachten worden beoordeeld aan de hand van jullie logboek. Neem alle uitwerkingen van de vragen en 

praktijkopdrachten dus op in het logboek en zorg voor een goed leesbaar geheel!  

 

Praktijkassessment 

Als duo dien je een de stoomketel volgens procedure in bedrijf te nemen, te bedienen en weer uit bedrijf te 

nemen. De praktijkbegeleider beoordeelt jullie werkwijze en handelingen. Zie beoordelingsformulier.  
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Deelopdracht 1: Stoom 

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Wat voor soort stoom produceren wij met de stoomketel in 
de proeffabriek? 

2. Wat gebeurt er met de rookgassen van de stoomketel?  
3. Hoe ziet het blokschema eruit van de stoomketel in de 

proeffabriek? 
4. Wat is de bedrijfsdruk van de stoomketel in de proeffabriek.  
5. Zoek in tabellenboek VaPro B de warmte-inhoud op van de 

stoom bij de behorende bedrijfsdruk. Wat is de eenheid van 
warmte-inhoud?  

 

 

 

Deelopdracht 2: Waterbehandeling 

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Leg uit hoe het ontharden van water plaats vindt. Geef daarbij de juiste reactievergelijkingen en leg deze 
uit. 

2. Wat is ketelsteen? Geef minimaal drie voorbeelden van mogelijke problemen die ontstaan door 
ketelsteen. 

3. Wat is de functie van de sulfietdosering bij de stoomketel in de proeffabriek?  
4. Wat wordt verstaan onder spuien? Wat is het doel?  
5. Zoek in tabellenboek VaPro B de warmte-inhoud op van het condensaat bij de behorende bedrijfsdruk. 

Wat is de eenheid van warmte-inhoud? 
6. Wat voor type ketelvoedingswaterpomp wordt er gebruikt bij de stoomketel in de proeffabriek?  
7. Geef d.m.v. een flowschema aan hoe het condensaat systeem is opgebouwd in de proeffabriek.  
 

Praktijkopdracht: 

Meet de pH-waarde en de geleidbaarheid van het ketelvoedingswater. Aan welke eisen moeten deze 
voldoen en waarom? 

 

 

 

Deelopdracht 3: Regelingen en beveiligingen 

Kennis- en inzichtvragen:  

1. Hoe werkt de voedingswaterregeling op de stoomketel in de proeffabriek?  
2. Hoe wordt de stoomketel in de proeffabriek beveiligd tegen te hoge druk?  
3. Wat voor type veiligheidsklep wordt er toegepast op de stoomketel in de proeffabriek?  
4. Hoe wordt de stoomdruk geregeld in het stoomnet in de proeffabriek?  
5. Wat is waterslag? 
6. Wat doet het Stoomwezen? 
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Deelopdracht 4: Oplijnen stoom batch-rectificeerkolom 

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Zoek uit welk type condenspot gemonteerd is en verklaar de werking. Zoek dit uit op d e website van 
Econosto. Leg uit hoe je kan controleren of een condenspot werkt of niet.  

 

Praktijkopdrachten: 

1. Teken de line-up van de stoom toevoer en condensaat afvoer.  
2. Teken alle afsluiters en kleppen in dit systeem en nummer de afsluiters met behulp van VISIO. 
3. Leg uit hoe je de stoom oplijnt ( welke afsluiters in de goede volgorde je open en dicht moet zetten ) Geef 

dit aan met behulp van genummerde afsluiters.  
 
 

Deelopdracht 5: Stoomturbine 

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Bestudeer het open gewerkte model  
2. Wat is het type? 
3. Welk type as afdichting wordt er gebruikt?  
4. Op het turbinehuis zit een afsluiter. Wat is het doel van deze afsluiter?  
5. Er zit een overtoerental beveiliging op de turbine. Hoe werkt deze?  
6. Hoe werkt de regulateur? 
 

Opdracht 6: Koelwatercircuit 

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Welk type koelwaterpomp wordt er gebruikt?  
2. Waar kun je de koelwaterdruk aflezen en hoe hoog is de koelwaterdruk.  
3. Hoe wordt de koelwaterdruk geregeld?  
4. Welke meting is er voorzien op de koelwaterkelder?  
5. Hoe wordt hoog niveau gesignaleerd op de koelwaterkelder?  
6. Op welke installaties is er koelwater voorzien in de proeffabriek en waarom?  
7. Waar is de signalering “Hoog water” voorzien van de koelwaterkelder?  
 

 

Deelopdracht 7: Persluchtvoorziening  

Kennis- en inzichtvragen: 

1. Wat voor type luchtcompressor wordt er gebruikt?  
2. Bij comprimeren van lucht ontstaat condensaat; hoe ontstaat er condensaat?  
3. Het condensaat dient verwijderd te worden. Hoe gebeurt dit en waarom?  
4. In het persluchtcircuit is een droger opgenomen. Wat is de functie van  de droger? 
5. Hoe werkt de persluchtdroger?  
6. Wat is de persluchtdruk naar de proeffabriek, en waar kun je die aflezen?  
 

Praktijkopdracht: 

7. In de werkplaats van de werktuigbouw wordt ook perslucht gebruikt. Zoek uit wat de persluchtdruk is in 
de werkplaats? 
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Praktijkassessment: Stoomketel 

 
Praktijkopdracht: 

1. Maak een opstartprocedure voor de stoomketel in de proeffabriek.  
2. Maak een procedure voor de uitbedrijfname.  
3. Bespreek de procedures met je docent en maak een afspraak voor het praktijkassessment.  
 

Praktijkassessment: 

1. Start de stoomketel onder toezicht van de docent op.  
2. Bedien de stoomketel onder toezicht van de docent:  

 Controleer de stoomdruk van de ketel;  

 Controleer de gereduceerde druk;  

 Controleer het niveau in de condensaattank;  
3. Neem de stoomketel weer veilig uit bedrijf. 
 

Mogelijke bronnen:  

 Productieprocessen B: Productie van stoom; Hst 1, 2, 3  

 Scheikunde 2 voor procesoperator B : semester 3 blok 4  

 Energietechniek B deel 2 Stoomturbines: Hst 1.1 t/m 1.7 ; Hst 2.7 t/m 2.9 ; Hst 3 ; Hst 4  
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Beoordelingsformulier Praktijkassessment stoomketel 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum: 

 

Werkprocessen:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
Praktijk 

begeleider 

Student kan de inbedrijfname vakkundig voorbereiden O     V     G 

Student kan de installatie  veilig bedienen  O     V     G 

Student kan de installatie veilig uit bedrijf nemen O     V     G 

Competentie: Materialen en middelen inzetten  

Ik zorg dat de  hulpstoffen en apparatuur klaar zijn voor gebruik O     V     G 

Ik gebruik de juiste materialen O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen  

Ik stem vooraf mijn werkzaamheden af met de leidinggevende en mijn collega O     V     G 

Ik informeer mijn collega over wat ik aan het doen ben O     V     G 

Competentie:  Vakdeskundigheid toepassen  

Ik gebruik de juiste documentatie en informatie O     V     G 

Ik beoordeel de werksituatie en signaleer eventuele gebreken of fouten O     V     G 

Ik gebruik de apparatuur op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Formuleren en rapporteren  

Ik rapporteer de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Instructies en procedures opvolgen  

Ik werk veilig en zorg voor een overzichtelijke en schone werkplek O     V     G 

Ik werk volgens procedures en instructies O     V     G 

Leerpunten, tips: 

 

 

 

Eindbeoordeling                                                                          Paraaf begeleider: 

O    V    G 
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Projectopdracht Bierbrouwerij 

 

Inleiding 

Scalda wil aan het eind van periode 1 vier verschillende soorten bier geproduceerd hebben, in totaal 200 liter 

bier. Dit bier moet gebrouwen worden door alle 4e jaars studenten Procestechniek. Beschouw je klasgenoten 

dus als collega brouwers.  Zorg als klas voor het behalen van het gewenste eindresultaat! 

 

Leerdoelen 

Na afronding van deze opdrachten kan de student:  

 een volledige procesbeschrijving maken van de bierbrouwinstallatie;  
 een opstartprocedure, een bedieningsprocedure en een schoonmaakprocedure opstellen; 
 een capaciteitsplanning maken voor een productie order;  
 een organisatie en taakverdeling opstellen voor een productieorder;  
 samenwerken en werkzaamheden afstemmen in een groter team;  
 de bierbrouwerij opstarten conform de opstartprocedure;  
 bierbrouwen conform het recept; 
 de installatie schoonmaken volgens de schoonmaakprocedure;  
 resultaten leveren conform de producteisen;  
 uitleggen hoe de brouwinstallatie werkt;  
 
 

Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt op drie manieren beoordeeld:  

 

1. Logboek 

Alle opdrachten worden beoordeeld aan de hand van jullie logboek. Neem alle uitwerkingen van de vragen en 

praktijkopdrachten dus op in het logboek en zorg voor een goed leesbaar geheel!  

 

2. Praktijkassessment 

Als duo dien je jullie deel van het brouwproces goed uit te voeren. Daarnaast moet je laten zien dat je goed 

kunt samenwerken met je collega’s. De docent/praktijkbegeleider beoordeelt jullie werkwijze en handelingen. 

Zie beoordelingsformulier in de bijlage.  

 

3. Capaciteitsplanning: let op! 

Als onderdeel van deze projectopdracht moet je ook een capaciteitsplanning maken. Het maken van een 

capaciteitsplanning is een onderdeel dat je aantoonbaar moet beheersen voor je diploma. Het is voor 

studenten om organisatorische redenen vaak moeilijk om dit onderdeel tijdens de BPV of PvB  uit te voeren. 

Vandaar dat we je de kans geven dit examenonderdeel nu al in deze opdracht te behalen.  

 De capaciteitsplanning bij deze opdracht wordt beoordeeld tijdens het CGI aan het einde van deze 
periode.  

 De docent stelt je dus inhoudelijke vragen over aanpak en inhoud van de gemaakte planning.  
 De criteria vind je in het eindexamendossier Operator C.  
 Wanneer je deze opdracht succesvol uitvoert, heb je voldaan aan werkproces 2.1 ‘Maken planning’, 

competentie Q ‘plannen en organiseren’. Lukt het niet, dan zul je dit onderdeel moeten aanpassen of 
later opnieuw uitvoeren.  
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Jullie opdracht: 

Brouw als klas gezamenlijk vier verschillende soorten bier volgens de onderstaande eisen.  

 

Eisen voorbereiding/aanpak: 

 Maak  individueel een capaciteitsplanning. Lever deze in bij je docent.  

 Maak per duo een Plan van Aanpak  

 Maak per duo een kloppende procedurebeschrijving voor de brouwinstallatie:  

 procesbeschrijving, tekeningen  

 opstartprocedure 

 bedieningsprocedure/instructie  

 schoonmaakprocedure 

 Laat alle plannen en procedures goedkeuren door de docent/praktijkbegeleider.  

 

Productie eisen: 

 Het bier is volledig geproduceerd in de PF brouwerij volgens kloppende en goedgekeurde procedures, 

met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften.  

 Elke biersoort is gebrouwen door een team van vier brouwers. Brouwers van een nieuw bier mogen niet 

dezelfde personen zijn. 

 Er is een kloppende capaciteitsplanning en werkverdeling opgesteld.  

 Er zijn duidelijk vastgelegde brouwafspraken, en een kloppende tijdsplanning.  

 Alle procedures, planningen, werkafspraken en brouwactiviteiten worden voorgelegd en afgestemd met 

de meesterbrouwer Paul.  

 Er vinden geen brouwactiviteiten plaats zonder overleg/begeleiding!  

 

Producteisen: 

 Vier soorten bier: twee van hoge gisting, twee van lage gisting  

 50 liter per soort 

 Voldoet aan alle kwaliteitsnormen  

 Smaakvol! 
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Beoordelingsformulier Praktijkassessment stoomketel 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum: 

 

Werkprocessen:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
Praktijk 

begeleider 

Student kan de inbedrijfname vakkundig voorbereiden O     V     G 

Student kan een capaciteitsplanning opstellen* O     V     G 

Student kan een capaciteitsplanning bewaken* O     V     G 

Student kan de installatie veilig bedienen O     V     G 

Student kan de installatie veilig uit bedrijf nemen O     V     G 

Student kan een collega instrueren O     V     G 

Competentie: Materialen en middelen inzetten  

Ik zorg dat de  hulpstoffen en apparatuur klaar zijn voor gebruik O     V     G 

Ik gebruik de juiste materialen O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen  

Ik stem vooraf mijn werkzaamheden af met de leidinggevende en mijn collega O     V     G 

Ik informeer mijn collega over wat ik aan het doen ben O     V     G 

Competentie:  Vakdeskundigheid toepassen  

Ik gebruik de juiste documentatie en informatie O     V     G 

Ik beoordeel de werksituatie en signaleer eventuele gebreken of fouten O     V     G 

Ik gebruik de apparatuur op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Formuleren en rapporteren  

Ik rapporteer de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten op juiste wijze O     V     G 

Competentie: Instructies en procedures opvolgen  

Ik werk veilig en zorg voor een overzichtelijke en schone werkplek O     V     G 

Ik werk volgens procedures en instructies O     V     G 

Leerpunten, tips: 

 

 

 

Eindbeoordeling                                                                          Paraaf begeleider: 

O    V    G 
 

* Dit onderdeel wordt ook als eindexamenonderdeel beoordeeld tijdens het CGI. 
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Labopdrachten 

Practicum opdrachten  

 

Inleiding 

Deze periode staan ‘reacties’ centraal. In de lab opdrachten gaan jullie aan de slag met het verbeteren van je lab 

vaardigheden bij  het onderzoeken van verschillende scheikundige reacties. 

 

!  De lab opdrachten krijg je van je docent tijdens de lessen. 
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Simulatie opdracht 

Simulatie opdracht: Meet & Regeltechniek 

 

Inleiding 

In deze simulatieopdracht gebruiken jullie alle opgedane kennis en ervaringen om uiteindelijk een onderbouwd 

advies te geven over de optimale settings van de regelaars. 

 

Leerdoelen: 

Na deze opdrachten kun je: 

 Het algemeen blokschema van een regelkring op alle regelkringen toepassen; 

 De functie van de regelkringen uitleggen a.d.h.v. blokschema; 

 De werkingsrichting van de regelaars opzoeken 

 De settings van de regelaars opzoeken en interpreteren; 

 De regelaarskarakteristieken van alle regelaars tekenen a.d.h.v. de regelaarsettings; 

 De fail safe positie van alle regelkleppen aan de hand van de regelaarkarakteristiek  bepalen en 

onderbouwen; 

 Alle regelaars  instellen m.b.v. de instelmethode van Ziegler-Nicols; 

 Een onderbouwd advies geven over de optimale settings van de regelaars in relatie tot de instelmethode 

Ziegler-Nicols. 

 

Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt op twee manieren beoordeeld: 

Logboek: 

Alle opdrachten worden beoordeeld aan de hand van jullie logboek. Neem alle relevante screenshots en 

uitwerkingen van de vragen dus op in het logboek en zorg voor een goed leesbaar geheel! 

 

Mini CGI: 

Tijdens het CGI (10 minuten per student) krijg je enkele vragen van je docent. Laat zien dat je beschikt over de juiste 

kennis en inzichten op basis van de leerdoelen. 
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Deelopdracht 1: 

1. Start Process Studio. 

2. Login met je gebruikersnaam (voorletter;naam@student.scalda.nl) en wachtwoord. 

3. Gaan naar “Mijn cursussen” 

4. Open de simulatie (docent geeft aan welke). 

 

Stoomketel:  

1. Hoe word de druk in de steamdrum geregeld? Leg de regeling uit mbv blokschema 

2. Wat is de functie van TIC202? Leg de regeling uit mbv blokschema 

3. Wat gebeurd er als MOV101 dicht gaat door een storing? 

 

 

Stoomdistributiesysteem: 

1. Hoe word de druk in de HD-collector geregeld? Leg de regeling uit mbv blokschema 

2. Wat is de functie van TIC101? Leg de regeling uit mbv blokschema 

3. Wat is de functie van TIC102? Leg de regeling uit mbv blokschema 

4. Wat is de functie van PIC104? Leg de regeling uit mbv blokschema 

5. Wat is de functie van PIC106? Leg de regeling uit mbv blokschema 

6. Wat is de functie van PIC101? Leg de regeling uit mbv blokschema 

7. Wat is de functie van PIC103? Leg de regeling uit mbv blokschema 

8. Wat is de functie van PIC105? Leg de regeling uit mbv blokschema 

9. Wat is de functie van K122? 

 

Opmerking: 

 Teken van iedere regelaar de regelaarkarakteristiek conform de regelaarsettings. 

 Bepaal de fail safe positie van alle regelkleppen aan de hand van de regelaarkarakteristiek  

 

 

Rectificatiekolom: 

1. Wat is de functie van FC301? Leg de regeling uit mbv blokschema 

2. Wat is de functie van FC302? Leg de regeling uit mbv blokschema 

3. Wat is de functie van FC303? Leg de regeling uit mbv blokschema 

4. Wat is de functie van LC301? Leg de regeling uit mbv blokschema 

5. Wat is de functie van LC302? Leg de regeling uit mbv blokschema 

6. Wat is de functie van FC306? Leg de regeling uit mbv blokschema 

7. Wat is de functie van PC313? Leg de regeling uit mbv blokschema 

8. Wat is de functie van PC314? Leg de regeling uit mbv blokschema 

 

Opmerking:  

 Teken van iedere regelaar de regelaarkarakteristiek conform de regelaarsettings 

 Bepaal de fail safe positie van alle regelkleppen aan de hand van de regelaarkarakteristiek  
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Deelopdracht 2: 

 

Zorg ervoor dat de rectificatiekolom in bedrijf is met de volgende spec.: 

Voeding : 20 t/h ; komt op kooktemperatuur in de kolom. 

Top : spec. C6 > 95w%  

Bodem : spec. C6 < 5w% 

 

1. Bepaal met behulp van het T,x,y-diagram hexaan-octaan de toptemperatuur en de bodemtemperatuur van de 

rectificatiekolom als de voeding van de kolom 20 t/h is. 

2. Controleer of de bepaalde temperaturen met behulp van het T,x,y-diagram overeenkomen met de gemeten 

temperaturen in de simulatie. 

3. Laat je berekeningen en temperatuurbepalingen controleren door de begeleidende docent. 

4. Verhoog de voeding van de kolom in kleine stappen (maximaal 1 t/h per stap) naar 25 t/h. De specs dienen 

gehandhaafd te blijven. 

5. Laat je begeleidende docent het rectificatieproces controleren voor je naar de volgende stap gaat. 

6. Verhoog de voeding van de rectificatiekolom in kleine stappen (maximaal 1 t/h per stap) naar 35 t/h. De specs 

dienen gehandhaafd te blijven. 

7. Laat je begeleidende docent het rectificatieproces controleren voor je naar de volgende stap gaat. 

8. Verhoog de voeding van de rectificatiekolom naar maximaal. De specs dienen gehandhaafd te blijven. 

9. Rectificeer met maximale doorzet. De specs dienen gehandhaafd te blijven. 
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Deelopdracht 3: 

 

1. Controleer de schoteltemperaturen d.m.v. T,x,y-diagram bij een belasting van 35 ton/h. 

2. Bepaal de schotelsamenstelling (x en y) m.b.v. T,x,y-diagram bij een belasting van 35 ton/h. 

3. Wat is je conclusie? Zorg voor onderbouwing mbv theorieboek Procestechnologie deel 4. 

 

Deelopdracht 4: 

 

1. Maak een overzicht in tabelvorm hoe de regelaars zo optimaal mogelijk geconfigureerd dienen te worden. 

(P-actie, I-actie, D-actie) 

2. Gebruik de Ziegeler-Nicols methode. (Format tabel zie tabellenboek VaPro A/B) 

 

      PBkr Periodetijd PB Kr τi τd 

P       

PI       

PID       
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Beoordeling: 

 

Logboek: 

Screenshots en uitwerkingen opdrachten 

 

 

O - V - G 

CGI: 

Parate kennis op basis van leerdoelen 

 

 

O - V - G 
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Reflectieformulier 

Naam:                                                                                                  Datum:  

1 Ik vond de 

beroepsopdrachten: 

 Te makkelijk 
 Goed te doen 
 Best wel pittig 
 Te moeilijk 

 

2 Wat vond je van de 

lessen, gastcolleges en 

workshops? Waarom? 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

3 Jouw prestaties: 

 

Wat vond je goed gaan? 

 

 

 

 

 

 

Wat kon beter? 

 

 

 

 

 

Hoe ga je dat de 

volgende keer bereiken? 

 

 

 

 

Noem 2 concrete 

actiepunten: 

 

 

 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

Actiepunt 1: 

 

 

 

Actiepunt 2: 

 

 

 

Akkoord docent: 

 

Akkoord student: 

 

Datum: 

 

Lever dit formulier in bij je docent en stop een kopie in je logboek. Mail een kopie naar je slb coach  

 

  



 

29 30   

Producten en criteria 

Producten Criteria 

Plan van Aanpak  PvA is uitgewerkt volgens format 

PvA bevat goede analyse van de opdrachten 

PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel of Visio) 

Strokenplanning Strokenplanning bevat minimaal: hoofd en 

subactiviteiten/start/einde/duur/speling/relaties  

De strokenplanning is realistisch, wordt regelmatig gecontroleerd en 

bijgesteld 

De controles en bijstellingen zijn vastgelegd in een logboek 

Reactor Trinseo Er is een helder voorstel (8-10 A4) uitgewerkt met de volgende onderdelen: 

 Inleidend deel met onderbouwde uitwerkingen van alle deelopdrachten  

 Rekenmodel en toelichting dat aantoont welke stof verantwoordelijk is 

voor de vervuiling van de katalysator  

 Onderbouwd out-of-the-box voorstel voor het verlengen van de runtijd 

van de alkylation reactors. 

 Heldere posterpresentatie  

Waterzuiveringsinstallatie 

Trinseo 

Er is een helder voorstel (min. 5 A4) uitgewerkt met de volgende onderdelen:  

 Een theoretisch ontwerp (flowschema) van de aerobe zuivering;  
 Kloppend rekenmodel in Excel; 
 Berekening van benodigde inhoud, beluchtingscapaciteit en surplus-slib  
 Voorstel verwerking surplus-slib; 

Reactorvat Proeffabriek In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen van alle vragen en deelopdrachten  
 beoordelingsformulier praktijkassessment met beoordeling en 

handtekening begeleider  

Bierbrouwen Proeffabriek In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen van alle vragen en deelopdrachten  
 beoordelingsformulier praktijkassessment met beoordeling en 

handtekening begeleider  

Bierbrouwen Proeffabriek, 

onderdeel: 

Capaciteitsplanning 

 

 

Let op: Deze beoordeling is onderdeel van je eindexamen. 
Zie Eindexamendossier Operator C  
De capaciteitsplanning voldoet aan de eisen van werkproces 2.1, competentie 
Q (Plannen en Organiseren). 
De capaciteitsplanning wordt beoordeeld d.m.v. vragen tijdens het CGI  

Stoomketel en utilities 

Proeffabriek 

In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen van alle vragen en deelopdrachten  
 beoordelingsformulier praktijkassessment met beoordeling en 

handtekening begeleider  

Simulatie opdracht 

Regelingen 

In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen en screenshots van alle deelopdrachten  
 beoordeling mini CGI 

ATEX instructie geven De studenten hebben een instructie over ATEX verzorgd van 30 minuten.  

De instructie bevat: inleiding-kern-slot, het ontstaan van explosiegevaar, 
het voorkomen van een explosie, vijf toets vragen en antwoorden. De 

student heeft een reflectie van 1A4 geschreven over de gegeven instructie. 

Verslagen en voorstellen Elk verslag of voorstel bevat:  

 Voorblad: Titel; datum; auteur; docent  
 Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en bladzijdeverwijzing  
 Inleiding, Probleemanalyse(s) 
 Oplossingen, Conclusies en Aanbevelingen (advies)  
 Bijlagen en Bronvermelding 
Lettertype: Arial; titels e.d. fonthoogte 16; tekst fonthoogte 12  

 



 

30 30 

Format Plan van Aanpak  

Voorblad 

<titel project, opdracht> 

<namen projectleden> 

 

Opdracht en opdrachtgever 

<omschrijving opdracht> 

<gegevens opdrachtgever> 

<startdatum, einddatum> 

 

Analyse opdrachten 

Per projectopdracht: 

<wat is de situatie of het probleem?>  

<voor wie is het een probleem?>  

<waarom is het een probleem?>  

<wat moet er gebeuren om het probleem op te lossen?>  

 

Op te leveren resultaten 

<beschrijving op te leveren (eind)producten>  

 

Activiteitenplan 

<Beschrijf alle uit te voeren activiteiten>  

<Zet ze in de juiste volgorde>  

<Benoem per activiteit wie het uitvoert>  

<Benoem per activiteit wanneer het uitgevoerd/opgeleverd wordt>  

< Maak een strokenplanning> 

 

Benodigde kennis 

<Bepaal per project welke kennis en vaardigheden (of competenties) nog nodig zijn>  

<Geef aan waar je deze vandaan haalt>  

<Bepaal wie verantwoordelijk is voor elke bron>  

<Vul vervolgens onderstaand schema in>  

 

Kennis/vaardigheid/competentie Informatiebron Verantwoordelijke 

1.   

2.   

Enz.   

 

Afspraken en begeleiding 

<Leg vast wanneer je vaste afspraken hebt met je team, je docent/begeleider>  

<Leg vast welke teamafspraken jullie hebben gemaakt over samenwerken, afspraken nakomen> 

 





 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


