Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding
“Chemische Procestechnieken 7de jaar Se-n-Se Duaal”
Sectoraal Partnerschap Chemie, Kunststoffen en Life Sciences
Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van
de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde
tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en
afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften
(kwaliteit, kosten, termijn, …) teneinde grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte
producten.

Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding Chemische Procestechnieken 7de jaar
Se-n-Se Duaal op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze
opleiding.

Klik of tik om tekst in te voeren.
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Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt minder frequent door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt niet of sporadisch uitgevoerd

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN

In welke mate wordt de
activiteit bij het LEERBEDRIJF
uitgevoerd

Algemene activiteiten
o

Werken in teamverband

1 2 3

o

Registreren en rapporteren van het verloop van het productieproces

1 2 3

o

Veilig, ordelijk en milieubewust organiseren van de werkplek

1 2 3

o

Verzamelen en kennis nemen van productiefiches en - voorschriften

1 2 3

Veiligheid en milieu en kwaliteitscontrole
o

Rekening houden met veiligheids- en milieuaspecten eigen aan de chemische
industrie

1 2 3

o

Kwaliteitscontroles uitvoeren

1 2 3

Procestechnologie
o

Instellen van de procesinstallatie door het manueel of computergestuurd
instellen/selecteren van een programma

1 2 3

o

Manueel of computergestuurd omstellen van de procesinstallatie

1 2 3

o

Sturen van de procesinstallatie

1 2 3

Procescontrole
o

Controleren van de voorraad grondstoffen en materialen
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1 2 3

o

Controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie

1 2 3

o

Bewaken van het (geautomatiseerde) proces en bijsturen indien nodig

1 2 3

o

Sturen van preventief of correctief onderhoud aan de procesinstallatie

1 2 3
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