
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesoperator A 
Specialisatie Poedercoaten 
 

 

 
Inleiding 
Bij de keuze van een poedercoating zijn de ondergrond, constructie, visuele eisen, functionele eisen, 
klimatologische invloeden, mechanische invloeden en de gewenste levensduur van het product van belang. Het 
is duidelijk dat in zo’n gecompliceerd geheel gemakkelijk fouten gemaakt kunnen worden.  
 

Doelstelling 
Poedercoaten is een duurzaam, milieuvriendelijk en efficiënt coatingsproces. Tijdens deze opleiding is er 
aandacht voor het ontwikkelen van technische kennis en praktische vaardigheden. Naast vakinhoudelijke zaken 
zal er ook aandacht worden besteed aan veiligheid en het herkennen van defecten. 

 

Voor wie bestemd 
Een procesoperator A, specialisatie Poedercoaten werkt redelijk zelfstandig in een poedercoatbedrijf. 
Tijdens de opleiding worden de diverse procestechniek- en poedercoataspecten uitgebreid behandeld waardoor 
de student zijn proces beter kan overzien. Hierdoor reduceert de student het aantal verstoringen en klachten 
m.b.t. kwaliteit. De procesoperator A is zich voortdurend bewust van de mogelijke gevolgen van het eigen 
handelen. 
 

Subsidie 
Op deze opleiding zijn de volgende subsidiemogelijkheden van toepassing: 

• Subsidie praktijkleren: maximaal € 2700,-. 

• Subsidie OOM: maximaal € 2300,-. 
 

 
 



 

Kosten en tijdsinvestering 
De prijs van de opleiding hangt af van het aantal studenten. De klassikale variant wordt uitgevoerd in opdracht 
van één of meerdere bedrijven. Indien er studenten van meerdere bedrijven zijn, rouleert de opleidingslocatie 
tussen de participerende bedrijven. 
 
Aantal  
studenten 

Prijs leden Prijs niet leden 

10 € 5182,- € 5573,- 

7 € 5678,- € 6109,- 

4 € 6596, - € 7125,- 

Prijs herexamen Nederlands / rekenen: € 100,-. 
Prijs herexamen Proeve van bekwaamheid: € 350,-. 
 
Wat kun je als werkgever verwachten als je je medewerker klassikaal bij ons laat scholen: 

• 60 uur klassikaal les, bedrijfsintern.  

• Studenten krijgen snel antwoord op vragen die ze stellen via de e-learning. 

• Online classrooms voor studenten op maandagen en vrijdagen van 9:00 - 10:00 uur. 

• Per student 6 wekelijkse voortgangsgesprekken. 

• Praktijkbegeleiders krijgen een gratis account in de e-learning om hun studenten te begeleiden. 

• Uw praktijkbegeleider wordt grotendeels ontlast doordat de docent samen met de studenten aan 
praktijkopdrachten werkt en instructies op de werkvloer geeft. 

• Studenten krijgen een pakket procesoperator A, inclusief Loopbaan & Burgerschap en 2 keuzedelen via de 
e-learning. 

• Studenten maken een niveaubepalende toets Nederlands en rekenen. 

• Studenten krijgen, indien nodig, een pakket Nederlands en/of rekenen via e-learning. 

• Een digitale leeromgeving waarin de student en de praktijkbegeleider worden gewaarschuwd als er een 
achterstand dreigt. 

• Een proeve van bekwaamheid. 
 

Kosten en tijdsinvestering - Individueel 
Indien je als bedrijf een individuele student wilt laten scholen is dat ook mogelijk. De student volgt de opleiding 
dan individueel en geheel via e-learning. Een groot voordeel is dat de student op elk moment kan beginnen en 
zelf het tempo van zijn opleiding bepaalt. 
 
Aantal  
studenten 

Prijs leden Prijs niet leden 

1 € 5245,- € 5695,- 

 
Wat kun je als werkgever verwachten als je je medewerker individueel bij ons laat scholen: 

• Kick off bij u op locatie met uitleg aan de student en de praktijkbegeleider. 

• Studenten krijgen snel antwoord op vragen die ze stellen via de e-learning. 

• Online classrooms voor studenten op maandagen en vrijdagen van 9:00-10:00 uur. 

• Per student 6 wekelijkse voortgangsgesprekken. 

• Praktijkbegeleiders krijgen een gratis account in de e-learning om hun studenten te begeleiden. 

• Studenten krijgen een pakket procesoperator A, inclusief Loopbaan & Burgerschap en 2 keuzedelen via de 
e-learning. 

• Studenten maken een niveaubepalende toets Nederlands en rekenen. 

• Studenten krijgen, indien nodig, een pakket Nederlands en/of rekenen via e-learning. 

• Een digitale leeromgeving waarin de student en de praktijkbegeleider worden gewaarschuwd als er een 
achterstand dreigt. 

• Een proeve van bekwaamheid. 
 

Niveau opleiding 
MBO-2 
 

Meer informatie 
Kijk op onze website www.vereniging-ion.nl voor meer informatie. 

http://www.vereniging-ion.nl/

