Chemische
technologie

De opleiding CHEMISCHE TECHNOLOGIE leidt professionals op die betrokken zijn bij het productieproces in de
procesindustrie, waarbij de nadruk ligt op de chemische industrie. Afgestudeerden houden zich bezig met het
ontwerp, de ontwikkeling, verbetering, implementatie en evaluatie van geïntegreerde systemen van uitrusting, energie, materialen, grondstoffen en processen in de procesindustrie.

D

e doelstellingen van de chemisch
technoloog zijn het optimaliseren van
betrouwbaarheid, het waarborgen van
veiligheid en het behalen van productiespecificaties, en het elimineren van verspilling van
materialen, energie, tijd en andere resources. De
chemisch technoloog heeft kennis van fysische
en chemische processen, producteigenschappen
en processtappen, en kan dit alles plaatsen in het
kader van abstractere theoretische modellen.
De bachelor is betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van
(een deel van) het productieproces. In teamverband
ontwikkelt of past hij nieuwe processen toe of
verbetert bestaande processen, producten of
materialen. Hiertoe overlegt hij zowel met operators als (hoger) management en externe partijen,
neemt beslissingen over procesveranderingen, of
bereidt deze beslissingen voor en rapporteert over
het normale en het afwijkende procesverloop, aangepaste procesomstandigheden en het resultaat.
Vanwege de sterke focus op de procesindustrie zijn
afgestudeerden ook breder inzetbaar in de gehele
procesindustrie, zoals de levensmiddelen- of

papierindustrie, afvalverwerking, bij drinkwater
bedrijven en in de bio-procesindustrie.

WERKVELDILLUSTRATIE
Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn
met name in de volgende beroepsdomeinen te
vinden (zie voor een volledige omschrijving van de
beroepsdomeinen Hoofdstuk 2). Per domein zijn
enkele voorbeelden gegeven.
Engineering en fabricage
– Procestechnoloog
– Projectleider opschaling
– Ontwerper productieprocessen
– Kwaliteitsmanager productie
– Veiligheidsfunctionaris productie
– Process-engineer en troubleshooter
– Productiechef en bedrijfsleider
– Manager pilot plant
– Manager van een productielijn

Instellingen die de opleiding aanbieden
Avans Hogeschool Breda
De Haagse Hogeschool, Den Haag
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Rotterdam
NHL Stenden Hogeschool | Hogeschool
Van Hall Larenstein, Leeuwarden
: Saxion Enschede
:
:
:
:
:
:

Research en development
– Productontwikkelaar chemische producten
– Productontwikkelaar productiemiddelen zoals
reactoren en scheidingstechnologie

Landelijk opleidingsprofiel

Minimum landelijk vastgesteld
eindniveau van de opleiding

II*

II

II*

I

I

**

–

I

* ten minste één van deze competenties moet met één niveau worden verhoogd
** Studenten kunnen ervoor kiezen om het niveau van deze competenties op te hogen door bepaalde
keuzes te maken in hun vakkenpakket, stage en afstuderen tijdens de laatste twee jaar van hun studie
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Commercie, service en dienstverlening
– Veiligheids- en milieuadviseur
– Brandweerofficier
zelfsturing

leidinggeven

instrueren

adviseren

beheren

ontwikkelen

experimenteren

onderzoeken

Competentie

II

KENMERKENDE STUDIEBOEKEN
– Chemistry, J.E. McMurry. R.C. Fay e.a.
– Shreve’s Chemical Process Industries, G.T. Austin
– Elements of Physical Chemistry, P. Atkins,
J. de Paula
– From Polymers to Plastics, A.K. van der Vegt
– Exact communiceren, R. van der Laan
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KNOWLEDGE
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:

Veiligheid*: persoonlijke veiligheid, procesveiligheid (bijvoorbeeld HAZOP) en milieuaspecten
Unit operations: warmtewisselaars, scheidingstechnieken (bijvoorbeeld destillatie en
membraantechnologie)
Thermodynamica: 1e en 2e hoofdwet, fasenleer, chemische thermodynamica
Statistiek en wiskunde: chemisch rekenen, differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen, betrouwbaarheid van metingen, dataverwerking en data-analyse (bijvoorbeeld
statistische toetsen, statistische programmatuur)
Reactorkunde: modelreactoren (batch, CSTR, PFR), kinetiek (bijvoorbeeld reactiemechanismen,
katalyse, enzymkinetiek)
Procestechniek: procesontwerp (bijvoorbeeld BFD, PFD, P&ID), meet- en regeltechniek,
procesbeheersing
Procesmodellering: simuleren, modelleren (bijvoorbeeld stationair, niet-stationair), experimenteel ontwerpen, optimaliseren
Materiaalkunde: materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld metalen, kunststoffen) en toepassingen van materialen (bijvoorbeeld verwerkingstechnieken)
Fysische transportverschijnselen: stromingsleer, massa- en energiebalansen, stationaire en
niet-stationaire modellen
Chemie: basis ( atoom- en molecuulbouw, reacties in water, chemisch evenwicht), analytisch
(zoals spectroscopie, chromatografie), organische en polymeerchemie (zoals synthese, functionele groepen, reactiemechanismen)
Bedrijfseconomische aspecten: bijvoorbeeld kostprijscalculaties, operationele en investeringskosten, haalbaarheidsstudies

De Body of Knowledge and
Skills geeft de gemeenschappelijke basis van de opleiding bij
de verschillende hogescholen
weer. Studenten leren deze kennis en vaardigheden in de eerste
twee jaar van hun opleiding. In
de laatste twee jaar specialiseren zij zich.

*Speciaal voor de opleidingen
Chemische technologie is, in samenwerking met het werkveld, het
Curriculum Veiligheid Chemische
Technologie ontwikkeld. Dit is een
compleet onderwijsprogramma dat
aansluit bij deze BoKS en door een

SKILLS

aantal opleidingen in het
curriculum is opgenomen.

:
:
:

:
:
:
:
:

Onderzoeksvaardigheden en systematische probleemaanpak: probleemanalyse, opstellen van
onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, onderzoekplanning en -uitvoering
Ontwerpvaardigheden/opschalen: vertalen van labschaal/pilotschaal-experimenten naar
productieschaal, opstellen van procesmodel
ICT-vaardigheden: gebruik en inzet van state-of-the-art digitale hulpmiddelen/software
(bijvoorbeeld simulatie-, ontwerp-, rapportage- en presentatie-, data-analyse- en
verwerkingssoftware)
Experimenteren met pilot opstellingen: scheidingsapparatuur (bijvoorbeeld destillatie, extractie, membranen), stromingsapparatuur (bijvoorbeeld warmtewisselaar, pomp) of reactoren
Moreel verantwoord handelen: verantwoorde keuzes maken op basis van veiligheids-, duurzaamheids-, technologische en economische criteria
Veilig werken in laboratorium- en industriële omgeving
Sociale en communicatieve vaardigheden: samenwerken, rapporteren en presenteren (internationaal in elk geval in het Engels, lokaal bijvoorbeeld in het Nederlands), projectmatig werken
Algemene laboratoriumvaardigheden en chemische analysemethoden: experimenteren op
laboratoriumschaal, uitvoeren chemische analyses (bijvoorbeeld titratie, spectrometrie,
chromatografie)

De lijst met kenmerkende

– Wiskunde voor hoger onderwijs, S. Kemme,
W. Groen e.a.
– Procestechnologie, VAPRO
– Chemical Engineering Volume 1: Fluid Flow,
Heat Transfer and Mass Transfer, J.R. Backhurst,

J.H. Harker e.a.
– Elements of reaction engineering, H.S. Fogler
– Statistiek om mee te werken, A. Buijs
– Curriculum Veiligheid Chemische Technologie, zie
https://appliedscience.nl/ veiligheidsonderwijs
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studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van
het niveau waarop binnen de
opleiding wordt gewerkt.
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Chemisch technoloog Hanneke Bukkems:

‘Sociale vaardigheden zijn
heel belangrijk’
‘I

n het eerste jaar van mijn studie koos ik voor
de richting Chemistry, en later specifieker nog
voor Chemical Engineering. Dat leek mij het beste
bij mij passen – abstract, veel met getallen werken,
mannenwereld, goede toekomstperspectieven.
Tijdens mijn afstudeerstage merkte ik dat ik helemaal de juiste keuze had gemaakt. Ik wilde mijn
afstudeerstage heel graag in het buitenland doen
en belandde bij Nyrstar Hobart in Australië, waar
ik aan allerlei eigen opdrachten mocht werken. Ik
deed de ideeën daarvoor op door te praten met
operators, afdelingshoofden, monteurs, laboranten, etcetera. Ook keek ik goed om me heen,
bijvoorbeeld naar mogelijke verbeterpunten in
het proces en het bedrijf (kunnen er handelingen
vereenvoudigd worden, kunnen testresultaten
verbeterd worden door andere analysemethodes,
etcetera).

Naam: Hanneke Bukkems
Leeftijd: 28
Studie: Chemische
technologie
Werkplek: Nyrstar Budel
Functie: Chemisch
technoloog

Als chemisch technoloog ben ik verantwoordelijk
voor een van de vier productieafdelingen van
Nyrstar Budel. Ik kijk hoe we het huidige proces
kunnen verbeteren, kosten besparen, meer productie kunnen draaien, het proces stabieler kunnen
laten verlopen of bijvoorbeeld de levensduur van

materiaal kunnen vergroten. De wettelijke milieunormen voor uitstoot, afval en dergelijke worden
ook door mij gemonitord en eventueel bijgestuurd.
Ook bij onderhoud speel ik een rol, bijvoorbeeld
als de katalysator van een reactor moet worden
geïnspecteerd, vervangen, etcetera. Ik duik dan in
de geschiedenis, leg contacten met leveranciers/
specialisten, bekijk wat de voors en tegens zijn
van de verschillende aanbieders, etcetera. En ik
heb allerlei dagelijkse taken; zo worden elke dag
een aantal standaard grafieken (flows, drukken,
temperaturen, etcetera) en testresultaten bekeken,
besproken en eventueel bijgesteld. Ik werk daarvoor veel samen met onder andere laboranten,
werktuigbouwkundigen, monteurs en operators.
Helder advies
De competenties onderzoeken, experimenteren
en ontwikkelen zijn erg belangrijk in mijn werk;
begeleiden, coachen, instrueren en leiding
geven | managen in mindere mate. Ik heb een
heel zelfstandige baan, en het is zaak dat je goed
onderbouwd, helder advies kunt geven zodat ook
een manager die weinig van het probleem afweet,
jou begrijpt en een gedegen beslissing kan nemen.
Ook moet je regelmatig opdrachten verstrekken
aan | informatie inwinnen bij operators, laboranten
en externe specialisten. Communicatie en sociale
vaardigheden zijn dus erg belangrijk.
De theorie die je op de opleiding meekrijgt, is erg
nuttig als basis, en de praktijk geeft je een idee wat
de apparaten doen. Wat ik wel heb gemist in de
opleiding: wat nou als een grafiek niet standaard
verloopt of de analyseresultaten niet binnen de
specificaties liggen? Wat kan er dan mis zijn en
hoe kan ik dat oplossen?
In de toekomst zou ik graag internationaal willen
werken, bijvoorbeeld als specialist in shut downs
(revisies van fabrieken). Gelukkig kan ik bij mijn
huidige werkgever binnen mijn functie goed doorgroeien.’ :
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R&D-engineer Erik Heijkamp:

‘Er zijn altijd processen die
geoptimaliseerd kunnen worden’

‘I

k was op zoek naar een studie waar natuuren scheikunde in voorkwam, en die goede toekomstperspectieven bood. Het werken in projecten
met verschillende bedrijven trok me heel erg en ik
vond het een pre dat mijn opleiding compleet in
het Engels werd verzorgd, want dat is in dit vakgebied bijna onmisbaar. Het werd dus Chemische
technologie. Het pakte nog beter uit dan verwacht:
ik had studiegenoten van over de hele wereld en
leerde veel verschillende culturen kennen. Mijn
afstudeerproject deed ik bij DSM Special Products;
ik maakte een basic engineerings design voor een
extraction/pertraction-systeem. Via een vriend
belandde ik bij DSM en uiteindelijk via Dosign
engineering hier, bij Unilever.
Ik houd me bezig met het testen van wasmiddelen
voor de Europese markt: het opzetten en draaien
van eigen testen, analyses doen en de resultaten
rapporteren en daar eventuele claimsupport uit
halen. Ook zorg ik dat de apparatuur blijft werken
en in orde is, en kijk waar het werk geoptimaliseerd
kan worden.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het
onderhoud van de water-plant – een plant waar
alle soorten water (elk land in de wereld heeft een
ander soort water) met verschillende hardheden
worden gemaakt. Dit systeem bestaat uit allerlei
pompen, tanks en chemicaliën en wordt door
verschillende afdelingen binnen Unilever gebruikt.
Daar komt ook troubleshooting bij kijken: je wordt
geacht je werkzaamheden meteen neer te leggen
zodra er problemen zijn. Voorkomen is natuurlijk

beter dan genezen, maar alles krijgt te maken met
slijtage.
Opleiding en werk sloten voor mijn gevoel goed bij
elkaar aan. Je verwerft toch inzicht in hoe bepaalde
processen werken, waardoor je problemen sneller
ziet. Ook kun je berekeningen sneller doen en kun
je reacties van bepaalde liquids voorspellen. Ik doe
nu alleen minder aan engineering, dat mis ik soms
wel.

Naam: Erik Heijkamp
Leeftijd: 24
Studie: Chemische
technologie
Werkplek: Unilever R&D
Functie: R&D-engineer
laundry

Eigen initiatief
Er zijn altijd processen of werkzaamheden die
geoptimaliseerd kunnen worden. Hoe dat gebeurt,
is een kwestie van onderzoeken en experimenteren. Die twee stappen moeten goed worden
uitgevoerd, zodat je je baas kunt overtuigen van
alle voor- en nadelen. Het wordt altijd gewaardeerd
als je uit eigen initiatief bepaalde ideeën uitwerkt, beheert en plannen maakt die gunstig zijn
voor de toekomst. Ik werk soms met een aantal
mensen samen aan projecten, soms alleen. Het is
belangrijk dat je je werk goed kunt managen en
ook anderen verantwoordelijkheid geeft. Dat vergt
vaak wel een korte coaching, maar als je dat goed
doet, heb je er later meer profijt van en kun je meer
bereiken.
Ik ben ontzettend blij met mijn huidige functie,
waar nog ik veel nieuwe dingen kan leren en opzetten. Uiteindelijk zou ik wel binnen Unilever door
willen groeien. Graag zou ik meer mensen willen
opleiden en adviseren in mijn vakgebied, dat doe
ik nu nog te weinig.’ :
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