
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 22   

Projectbeschrijving 
 

Introductie 

In deze periode staan de onderwerpen Absorptie, Procesveiligheid en Onderzoek op de agenda. Daarnaast besteden 

we veel aandacht aan de werkwijze rondom de Proeve van Bekwaamheid en er is tijd om eerdere 

theorieonderwerpen weer eens op te frissen. Voor deze periode zijn de Proeffabriek van Scalda  en Trinseo de 

opdrachtgevers.  

Ook deze keer ga je veel in duo’s aan de slag, maar je zult ook individueel aan de bak moeten.  

 

Succes! 

 

Inhoud periode 2 

 

Projecttheorie Projecten Praktijkopdrachte

n 

Oefenen: Lab (Bedienings)- 

vaardigheden / 

Simulatie 

 

1. Absorptie 

 

2. Procesveiligheid: 

SIL/SIF 

 

3. Review: 

 massabalans 

 energiebalans 

 stroming 

 warmte-

overdracht 

 destillatie 

 

1. Probleem 

absorptiekolom 

Proeffabriek 

 

1a. Praktijkopdrachten 

absorptiekolom 

 

2. Probleem 

absorptiekolom CT-7 

Trinseo 

 

3. Procesveiligheid: 

Instructie over SIL/SIF 

voorbereiden en 

uitvoeren  

1. ‘Vrije’ 

opdracht: 

Bierbrouwen 

(doorloop uit 

periode 1) 

 

2. Workshop 

Niveautrainer 

 

3. Optioneel: 

Opdracht 

Flowstraat 

 

4. Optioneel: 

opdracht Festo-

straat 

 

 

 

Absorptie in het lab Via 

simulatieomgeving 

Scalda: Synthesis 

and Distillation 

training 

 

 

1. Massabalansen 

 

2. 

Opstartprocedure 

ontwikkelen  

 

3. Optioneel: zelf 

een opdracht 

ontwikkelen voor 

klasgenoten 

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  

 

Onderzoeksopdracht Absorptiekolom 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 de technische en procesmatige werking van de absorptiekolom uitleggen; 

 de drijvende krachten van absorptie benoemen; 

 de wet van Henry en de constante van Henry beschrijven; 

 de factoren benoemen die de absorptiesnelheid beïnvloeden; 

 een onderzoek opzetten conform de PvB werkwijze (BPV werkboek 3-4); 

 een onderzoek uitvoeren en de resultaten interpreteren; 

 een onderzoeksverslag schrijven conform de PvB werkwijze (BPV werkboek 3-4); 

 het onderzoek verdedigen en je inhoudelijke kennis aantonen  tijdens een CGI. 

 

Absorptiekolom CT-7 Trinseo 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 een complex probleem uit de praktijk onderzoeken d.m.v. een root cause analysis  

 een beargumenteerd advies geven aan de opdrachtgever op basis van onderzoek 

 

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. 

 

Instructie SIL/ SIF geven 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 de begrippen rondom SIL/SIF uitleggen; 

 toepassingen van SIl /SIF uit de praktijk toelichten (praktische voorbeelden); 

 een instructie geven over SIL/ SIF  aan andere medewerkers; 

 toetsvragen en antwoorden over SIL/SIF ontwikkelen. 

 

Simulatie opdracht 

Na afronding van deze opdracht kun je: 

 aantonen inzicht te hebben in de processen en werking van een complexe installatie; 

 meerdere massabalansen opstellen vanuit een complexe situatie; 

 een opstartprocedure ontwikkelen binnen gestelde specificaties (nominaal bedrijf )vanuit een complexe 

situatie; 

 de volgende competenties toepassen in  complexe situaties: Vakdeskundigheid toepassen,  Analyseren, 

Onderzoeken, Creëren en innoveren, Omgaan met verandering en aanpassen. 
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Voorkennis 

Projectmatig werken 

Procesbeheersing niveau 4 

Procestechniek niveau 4 

Veiligheid 

Rekenvaardigheden 

Simulatie vaardigheden 

Bedieningsvaardigheden 

 

De opdrachtgevers 

 

Proeffabriek Scalda 

De absorptiekolom, de bierbrouwerij, het lab en de simulatieomgeving  van Scalda worden ingezet als leeromgeving 

voor deze periode. 

 

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 . 

 

 

1. Werkprocessen en competenties in dit project: 
 

 

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 (capaciteiten)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 

   S: Kwaliteit leveren 

   T: Instructies en procedures 

    V: Met druk en tegenslag omgaan 

 

  

http://www.trinseo.com/
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Werkwijze 

In dit project werk je als duo of groep op twee manieren:  

 Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten. 

 Praktijkopdrachten: werken aan praktijkopdrachten in de Proeffabriek, Lab en Simulatieomgeving van Scalda. 

 

Tips en begeleiding krijg je van je docent of begeleider. 

 

 

Nieuw deze periode: CGI, Proeve van Bekwaamheid 

Deze periode word je ook beoordeeld door middel van een individueel Criterium Gericht Interview (CGI). Het CGI 

heeft de volgende onderwerpen onderwerpen: 

 Het onderzoek naar het rendement Absorptiekolom in de Proeffabriek 

 De simulatie opdracht ‘Synthesis & Distillation’ 

 De capaciteitsplanning van de praktijkopdracht Bierbrouwen (Indien niet voltooid in periode 1) 

 

Het CGI volgt de opzet en werkwijze van de Proeve van Bekwaamheid voor de opleiding Operator C en dient 

daarmee als voorbereiding op je eindexamen later dit jaar. 
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De opdrachten 
Hieronder vind je de opdrachten voor dit project. 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. 
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1. Onderzoeksopdracht rendement Absorptiekolom in de proeffabriek  

 

Situatie 

Absorptie is een belangrijk principe binnen de Procesindustrie. Het  absorptieproces kan bijvoorbeeld worden 

ingezet om CO2 af te vangen in rookgas door middel van uitwassen met Natronloog.  

 

Het probleem 

In de Proeffabriek wordt het afvangen van CO2 d.m.v. Natronloog regelmatig gesimuleerd op de Absorptiekolom. 

De reactie die dan plaats vindt, heeft in de praktijk een te lage reactiesnelheid waardoor het daadwerkelijk 

rendement achterblijft bij het theoretische rendement.  

 

Jullie opdracht 

Onderzoek dit probleem en gebruik hiervoor de onderzoeksaanpak die ook toegepast wordt bij de PvB (Proeve van 

Bekwaamheid). Deze aanpak vind je in BPV werkboek 3-4. Je docent zal dit werkboek aan het begin van deze 

periode aan jullie verstrekken. Het onderzoek moet bestaan uit een theoretische verkenning en een 

praktijkonderzoek. 

 

Deelopdracht 1. Installatiekennis 

Voer in duo’s de praktijkopdrachten voor de absorptiekolom uit bijlage 2, zodat je de installatie goed leert kennen. 

Je kunt jullie bevindingen uit de praktijk waar mogelijk gebruiken bij je onderzoek. 

 

Deelopdracht 2.  Maak een plan van aanpak (onderzoeksopzet) 

Beschrijf hoe je het onderzoek gaat uitvoeren. Bedenk welke informatie je nodig hebt en hoe je aan deze informatie 

komt.  Zie BPV werkboek 3-4. 

 

Deelopdracht 3. Maak een planning [werkproces 2.1]  

Maak een planning voor de onderzoekswerkzaamheden. Hiervoor gebruik je het plan van aanpak.  

 

Deelopdracht 4. Voer de onderzoekswerkzaamheden uit [werkproces 3.3] 

 Volg het plan van aanpak en de planning. Verzamel de informatie. Het verzamelen van informatie bevat in elk geval 

het (laten) doen van metingen. Denk na over hoe je de gegevens vastlegt.  

 

Deelopdracht 5. Verwerk de gegevens van het onderzoek [werkproces 3.3]  

Kies geschikte vormen om de gegevens helder weer te geven, bijvoorbeeld een diagram of een grafiek. Vat de 

gegevens samen, voer de berekeningen e.d. uit, etc.  

 

 

Deelopdracht 6. Schrijf het onderzoeksverslag 

Schrijf het verslag volgens de instructies. Zie wederom BPV werkboek 3-4. 

 

Deelopdracht 7. Begeleid medewerkers en stuur ze aan [werkproces 2.3, gesimuleerd]  

Soms moet je als operator samenwerken met een contractor. In deelopdracht 1, praktijkopdracht 7 (zie bijlage 2 van 

deze projectwijzer) heb je gezien dat een onderhoudscontractor werkzaamheden moet uitvoeren aan de 

absorptiekolom.  

 Zorg dat je de SWA met deze persoon goed voorbereidt.  

 Voeg de voorbereiding van de SWA als bijlage toe aan het onderzoeksverslag. 

 

Deelopdracht 8. Afronding 

De onderzoeksopdracht wordt afgerond met een onderzoeksverslag. De beoordeling vindt plaats door middel van 

een individueel CGI gesprek van 1 uur, geheel volgens de werkwijze zoals dat bij de PvB wordt gedaan.  
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2. Onderzoeksopdracht rendement absorptiekolom CT-7 bij Trinseo 
 

Inleiding 

De CT-7 heeft momenteel een probleem. Trinseo vindt DEB (gemiddeld 200 ppm) in het ventgas naar de ring. De 

ring is overigens het stookgas voor de fornuizen.  

   

Jullie opdracht 

Onderzoek het bovenstaande probleem door het uitvoeren van een Root Cause Analysis (RCA) en formuleer een 

onderbouwd verbeteradvies aan Trinseo. 

 

Gegevens: 

 Leermodule CT-7 Trinseo (via docent) 

 Handleiding Root Cause Analysis (via docent) 

 Data (grafieken) CT-7 Trinseo 

 Flowsheet CT-7  

 Werkbezoek CT-7 Trinseo 

 

Werkwijze 

 Voor deze opdracht gaan jullie in teams van 4 personen (RCA team) aan de slag. Kies binnen het team eén 

persoon als RCA leider en één persoon als veiligheidsverantwoordelijke. 

 Achterhaal welke parameters nodig zijn om het bedrijven van de CT-7 in kaart te kunnen brengen (zie bijlage A 

en B). 

 Bestudeer en bespreek de handleiding Root Cause Analysis 

 Voer een (papieren) Root Cause Analysis uit voor het probleem van Trinseo. 

 Maak een afspraak voor een werkbezoek bij Trinseo. Ter plekke voer je een RCA uit in de praktijk onder 

begeleiding van Trinseo. 

 Formuleer ten slotte een onderbouwd advies over de vraag hoe de CT-7 beter kan worden bedreven. 

 

Afronding 

 Verwerk jullie analyse en conclusies in een helder advies (6-8 A4) voor de opdrachtgever. 

 Bereid een posterpresentatie voor om te kunnen presenteren aan de opdrachtgever. 
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Data CT-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 22   

 

Data CT-7  . 
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Flowsheet CT-7 
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3. Instructie geven over Procesveiligheid: SIL / SIF 

 

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 SIL / SIF. 

 

Jullie opdracht 

Werk een instructie uit voor tweedejaars studenten 

over de onderwerpen SIL / SIF. Hiervoor volgen jullie 

eerst zelf de gastlessen over SIL / SIF van een 

medewerker van Dow. Bekijk vervolgens de artikelen 

over deze onderwerpen (via je docent) en zoek 

daarnaast zelf nog een bron via internet. Daarna is 

het aan jullie om de gastlessen te ‘verbouwen’ naar 

een verkorte instructie voor (tweedejaars) studenten. 

 

 

 

 

 

Eisen 

 Jullie instructie is gebaseerd op de SIL/SIF cursus van Trinseo, de twee artikelen en één eigen bron. 
 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 toets vragen (inclusief antwoorden). 
 De instructie is uitgewerkt in Powerpoint. 

 

Beoordeling/feedback 

 Je verzorgt de instructie aan je klasgenoten in week 8. 
 Je beantwoordt vijf toets vragen 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 praktijkopdrachten 
 

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 de volgende installaties onder de loep nemen en heeft voor 

jullie enkele pittige opdrachten geformuleerd: 

 

1. Bierbrouwerij: Brouwen van vier verschillende biersoorten 
2. Niveautrainer 
3. Optioneel: Flowstraat, Festo-straat 

 

!  Praktijkopdracht 1 vind je in de projectwijzer van periode 1.  
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Labopdrachten 

 
Inleiding 
Deze periode staat het onderwerp absorptie centraal. In de labopdrachten gaan jullie aan de slag met het 
verbeteren van je labvaardigheden bij  het onderzoeken van verschillende scheikundige reacties rondom absorptie. 

 

!  De labopdrachten krijg je van je docent tijdens de lessen. 
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Simulatie: Synthesis and Distillation 

 

Inleiding 

In deze simulatieopdracht mag je laten zien dat jullie voldoende kennis en ervaringen hebben om een complexe 

installatie te doorgronden. 

Leerdoelen 

Na deze opdrachten kun je: 

1. aantonen inzicht te hebben in de processen en werking van de synthesefabriek en scheidingstrein; 

2. meerdere massabalansen opstellen vanuit een complexe situatie; 

3. een opstartprocedure ontwikkelen binnen gestelde specificaties (nominaal bedrijf )vanuit een complexe 

situatie; 

4. de volgende competenties toepassen in  complexe situaties: Vakdeskundigheid toepassen,  Analyseren, 

Onderzoeken, Creëren en innoveren, Omgaan met verandering en aanpassen. 

 

 

Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt beoordeeld op basis van  het Logboek en het CGI. 

Logboek: Neem alle uitwerkingen en relevante screenshots op in het logboek en zorg voor een goed leesbaar 

geheel! 

CGI: Zorg dat je de bovenstaande leerdoelen 1,2 en 3 zodanig beheerst dat je ze mondeling kunt toelichten tijdens 

het CGI. 
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De opdracht 

 

Starten 

 
1. Start de simulatie op aanwijzingen van de docent. 

 

Opdracht 1:  Massabalans 

1. Stel eerst de totaalbalans op over section 1, 2 en 3. 

2. Stel vervolgens de deelbalansen op voor section 1, 2 en 3. 

3. Controleer daarna de massabalans. 

4. Laat de berekeningen zien aan de docent als alles kloppend is. 

5. Zorg voor de juiste bewijsvoering, berekeningen maak je in Excel. 

 

Opdracht 2: Opstartprocedure en uitvoering 

1. Ga met de simulatie aan de slag, zodat je alle processen en parameters goed door hebt. 

2. Stel vervolgens een opstartprocedure op. 

3. Test de procedure net zo lang tot het helemaal klopt. 

4. Laat vervolgens de docent zien dat de procedure werkt. 

5. Geef bij elke stap een mondelinge toelichting, laat zien dat je begrijpt wat er gebeurt. 

6. Maak screenshots voor de bewijsvoering. 

 

Opdracht 3: Do it yourself… 

Als je opdracht 1 en 2 naar tevredenheid hebt doorlopen, mag je de volgende uitdaging oppakken: 

1. Bedenk en ontwikkel binnen deze simulatie een opdracht voor je medestudenten. 

2. De opdracht moet uitvoerbaar zijn binnen twee uur en passen bij het gevorderde niveau van een Operator C. 

3. Maak ook een ‘antwoordmodel’ dat laat zien hoe de opdracht correct uitgevoerd moet worden. 

4. Klaar? Daag dan je medestudenten uit om je opdracht binnen twee uur te voltooien. Succes! 
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Absorptiekolom 

Inleiding 

In deze praktijkopdrachten leer je alle ins en outs van de 

absorptiekolom in de proeffabriek. De opdracht is verdeeld in 

acht deelopdrachten en een praktijkassessment. Veel van deze 

opdrachten kun je gebruiken voor de onderzoeksopdracht van 

de absorptiekolom! 

 

Leerdoelen 

Na afronding van deze opdrachten kan de student: 

 CO2 omzetten naar Soda met behulp van Natronloog; 

 aangeven welke veiligheidsmaatregelen getroffen 

moeten worden bij het gebruik van NaOH;  

 de werking van een absorptiekolom uitleggen; 

 de reactie die plaatsvindt in de kolom uitleggen; 

 het absorptierendement bepalen aan de hand van 

een berekening; 

 conclusies trekken uit een praktijkonderzoek; 

 een spoelprogramma opstellen om de kolom te 

spoelen. 

 De absorptiekolom opstarten, bedienen en uit bedrijf 

nemen. 

 

 

Beoordeling 

Deze projectopdracht wordt op twee manieren beoordeeld: 

Onderdeel van onderzoek: 

De opgedane kennis en ervaring gebruik je als onderbouwing voor het onderzoek. 

Praktijkassessment: 

Als duo dien je de absorptiekolom 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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De opdrachten absorptiekolom 

De uitwerkingen van deze opdrachten neem je eerst op in je logboek. Daarna kun je ze gebruiken als onderbouwing 

voor het onderzoek. 

Deelopdracht 1: Kennis absorberen 

1. Zoek in het chemiekaartenboek op wat de gevaren zijn van NaOH. 

2. Leg uit wat de gevolgen zijn als je NaOH op je lichaam krijgt. 

3. Leg uit hoe je moet handelen als je NaOH op je huid hebt gekregen. 

4. Welke veiligheidsmaatregelen moet treffen om jezelf te beschermen als je met NaOH werkt? 

5. Hoe moet je gemorste NaOH opruimen? 

 

 
Deelopdracht 2: Kennis absorberen 

1. Teken de line-up van de Absorptiekolom. 

2. Leg uit hoe je het flow kunt regelen van de circulatie. 

3. Leg uit hoe de kolom beveiligd is tegen overdruk. Beschrijf de werking van deze regeling. 

4. Leg uit waar de kolom mee is opgevuld en welke functie dit vulmateriaal heeft. 

5. Leg uit hoe de CO2–dosering werkt. 

6. Welk type pomp zorgt voor de circulatie? Leg uit waar je op moet letten bij het opstarten van deze pomp. 

 

 
Deelopdracht 3: Kennis absorberen 

1. Als je een oplossing van NaOH laat circuleren en je laat CO2 in kolom stromen, welke reactie treedt dan op? 

2. Waarom moet er gekoeld worden? 
 

Deelopdracht 4: Aan de slag 

Uitvoeren onder begeleiding: 

1. Maak in het lab van de stof die ontstaat bij de reactie een oplossing van 100 ml 0,05M. Meet hiervan de pH 

waarde. 

2. Laat de Natronloog oplossing circuleren over de kolom en voeg CO2 toe. 

3. Meet de pH om de 2 minuten tot dat de pH niet meer daalt.  

4. Noteer de tijd wanneer de pH gelijk is aan de pH van 100 ml  0,05M oplossing, bepaald bij opdracht 4.1 

 
Deelopdracht 5: Aanmaken NaOH oplossing en circulatie opstarten. 

Uitvoeren onder begeleiding 

1. Zorg eerst voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 

2. Maak 20 ltr.  0,1M NaOH  en zorg dat alle NaOH is opgelost. En breng dit vervolgens in het voorraadvat.  

3. Voeg hierna fenolftaleïne in ethanol toe. 

4. Lijn de pomp op en start na overleg docent volgens de juiste procedure de pomp. 

5. Regel de flow over de kolom in op 70 ltr/h. 

6. Laat de kolom op circulatie staan en wacht tot het niveau in de kolom gelijk blijft en niet boven de CO2-inlaat 

komt.  
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Deelopdracht 6: CO2 dosering bijzetten. 

1. Controleer of de koeling van de kolom bijstaat. 

2. Controleer of de CO2-flowmeter en slangetjes vloeistofvrij zijn. 

3. Bekijk hoe je op een veilige manier de pH kan bepalen. 

4. Zet reduceer op 1 Bar en regel de flow op ± 5kg/h 

5. Neem de tijd direct op en vul in onderstaande tabel de waarden in. 

 

TIJD ( Om de 2 minuten ) CO2 – FLOW PH 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Deelopdracht 7: Spoelprocedure opstellen 

1. Na het uitvoeren van de proef is de pomp kapot gegaan. 

2. Maak een spoelprogramma voor de kolom en de pomp, zodat de onderhoudsdienst de pomp kan nakijken.  

3. Ga na wat er nodig is om de onderhoudsdienst veilig te kunnen laten werken. 

4. Bespreek het spoelprogramma met de docent, deze heb je nodig voor het praktijkassessment.  

 
Deelopdracht 8: Rekenwerk 

1. Bereken de theoretische hoeveelheid CO2 die is geabsorbeerd door de vloeistof. Geef de reactievergelijking en 

de berekening. 

2. Bereken de hoeveelheid ( in liter ) CO2 die in totaal toegevoegd is. Dus tot het moment waarop de vloeistof 

ontkleurd is. 

3. Bepaal door het maken van een massabalans hoeveel CO2 als restgas verloren is gegaan. Maak je berekening in 

Excel. 

4. Bepaal het rendement van de absorptie. 

5. Hoe zou het rendement van de absorptie kolom verbeterd kunnen worden? 

6. Welke fysische grootheden spelen hierbij een rol? 
 

 
Praktijkassessment: Absorptiekolom 

 
In dit assessment ga je de spoelprocedure uitvoeren. Bekijk vooraf het beoordelingsformulier, zodat je weet waar je 

op moet letten. 

Praktijkassessment (onder toezicht van de docent): 

1. Start de kolom op. 
2. Voer de spoelprocedure uit. 
3. Neem de kolom weer uit bedrijf. 
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Beoordelingsformulier Praktijkassessment spoelprocedure absorptiekolom 

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 spoelprocedure veilig uitvoeren 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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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> 
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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  
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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 

Onderzoeksopdracht 

absorptiekolom 

= onderdeel CGI 

Het onderzoeksverslag voldoet aan de eisen uit het BPV werkboek 3-4 

Tijdens het CGI laat je zien dat je over voldoende inhoudelijke kennis beschikt op 

basis van de leerdoelen 

Praktijkopdrachten 

absorptiekolom 

In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen van alle vragen en deelopdrachten  

 beoordelingsformulier praktijkassessment met beoordeling en 

handtekening begeleider 
Opdracht CT-7 Trinseo Er is een helder advies (min. 6 A4) uitgewerkt met de volgende onderdelen:  

 Een goed uitgewerkte Root Cause Analysis  
 Een verslag van de Root Cause Analysis in de praktijk (CT-7 Trinseo) 
 Onderbouwde conclusies en advies 
 Posterpresentatie over aanpak en resultaat  

Instructie SIL/SIF De studenten hebben een instructie over SIL/SIF verzorgd van 30 minuten.  
De instructie bevat:  
 inleiding-kern-slot 
 het ontstaan van explosiegevaar;  
 het voorkomen van een explosie; 
 vijf toetsvragen en antwoorden. 
De student heeft een reflectie van 1A4 geschreven over de gegeven instructie.  

Bierbrouwen Proeffabriek In het logboek zijn opgenomen:  

 uitwerkingen van alle vragen en deelopdrachten  
 beoordelingsformulier praktijkassessment met beoordeling en 

handtekening begeleider  
Bierbrouwen Proeffabriek, 

onderdeel: 

Capaciteitsplanning 

= onderdeel CGI 

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  

Simulatie opdracht Synthesis 

& Distillation 

= onderdeel CGI 

Het logboek bevat alle uitgewerkte opdrachten 

Tijdens het CGI laat je zien dat je over voldoende inhoudelijke kennis beschikt 

over: 

 de processen en werking van de synthesefabriek en scheidingstrein;  

 opstellen massabalansen vanuit een complexe situatie;  

 ontwikkelen opstartprocedure voor een complexe installatie.  
Verslagen en voorstellen Elk verslag of voorstel bevat:  

1. Voorblad: Titel; datum; auteur; docent  
2. Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en bladzijdeverwijzing  
3. Inleiding 
4. Probleemanalyse(s) 
5. Oplossingen 
6. Conclusies en Aanbevelingen (advies)  
7. Bijlagen 
8. Bronvermelding 
9. Lettertype: Arial; titels e.d. fonthoogte 16; tekst fonthoogte 12  

 

 





 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


