
Welkom bij de opleiding Chemische Technologie

Naam: Michael Vlug

Datum: 8 december 2018



Rotterdam Mainport Institute

• Chemische Technologie (CTE)
• Maritiem Officier (MarOff)
• Maritieme Techniek (MTE)
• Logistics Engineering (LEN)



Samenwerking tussen de vier opleidingen

Denk even aan een productieproces waarbij de haven betrokken is

• Aanleveren en vervoeren/transporteren van de grondstoffen/producten/benodigd materiaal en alle 
organisatie daaromheen: opleiding …

• Transport per boot/schip met betrekking tot alle techniek op de boot, onderhoud en het monitoren 
en beheren van de machines en apparatuur: opleiding …

• Het op de goede en juiste manier besturen van de boot, dagelijkse gang van zaken gestroomlijnd 
houden: opleiding …

• Het uiteindelijke productieproces van beginproduct tot eindproduct, optimaliseren van het 
productieproces, efficiënte verwerking van het materiaal: opleiding …



Samenwerking tussen de vier opleidingen

Denk even aan een productieproces waarbij de haven betrokken is

• Aanleveren en vervoeren/transporteren van de grondstoffen/producten/benodigd materiaal en alle 
organisatie daaromheen: opleiding LEN

• Transport per boot/schip met betrekking tot alle techniek op de boot, onderhoud en het monitoren 
en beheren van de machines en apparatuur: opleiding MTE

• Het op de goede en juiste manier besturen van de boot, dagelijkse gang van zaken gestroomlijnd 
houden: opleiding MAR

• Het uiteindelijke productieproces van beginproduct tot eindproduct, optimaliseren van het 
productieproces, efficiënte verwerking van het materiaal: opleiding CTE



Chemische Technologie: omschrijving

“Het technisch toepassen van chemische en fysische 
kennis bij ontwikkeling en/of verbetering van 

materialen in (chemische) processen.”

- werken op lab-schaal
(hoeveelheden in grammen)

- nieuwe moleculen maken

- werken in de fabriek
(hoeveelheden in tonnen)

- kennis van heel het proces in 
de fabriek



Chemische Technologie: hoofdleerlijnen

• Procesontwerp/proceskunde
• Reactorkunde
• Chemie
• Processimulatie- en optimalisatie
• Meet- en regeltechniek
• Werktuigbouwkunde

Overkoepelende taal: wiskunde

Daarnaast Nederlands 
(voertaal tijdens colleges)

en technisch Engels (studieboeken)



Waar kom je mogelijk te werken?

• (Leidinggevende) functies in 
de procesindustrie

• Werken bij ingenieursbureaus

• Adviserende functies overheden

• Commerciële functies



Studieduur en algemene indeling voltijd

• Vierjarige opleiding

• Keuzemodules

• Practica en projectonderwijs

• Praktijkopdrachten

• Studieloopbaan Coaching (SLC)



Studieduur en algemene indeling deeltijd

• Vierjarige opleiding

• Projectonderwijs

• Praktijkopdrachten: afstuderen 
binnen eigen bedrijf

• Studieloopbaan Coaching (SLC)



Praktijkonderwijs

Proceshal – Academieplein
(G.J. de Jonghweg)

• Veilig werken aan processen

• Practica algemene chemie

• Meet- en regelsystemen

• Sommige projecten



Vooropleiding

• HAVO met profiel NG of NT

• VWO met profiel NG of NT

• MBO procestechniek

• MLO laboratorium

• VAPRO C, D
• Vergelijkbare buitenlandse diploma’s
• Noodzakelijke voorwaarde: twee jaar 

relevante werkervaring

voltijd

deeltijd



Opbouw voltijd opleiding

Propedeuse (jaar 1)
• Twee semesters op school
• Propedeuse diploma met 

mogelijkheid tot overstap 
naar de universiteit

1 2 3 4 
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 

Stage 
Semester 6 Semester 7 

Minor 
Semester 8 

Afstuderen 

 

Diplomafase (jaar 2 tot en met 4)
• Twee semesters op school
• Eén semester stage
• Eén of twee semesters op school
• Eén semester afstuderen


		1

		2

		3

		4



		Semester 1

		Semester 2

		Semester 3

		Semester 4

		Semester 5

Stage

		Semester 6

		Semester 7


Minor

		Semester 8

Afstuderen







Het curriculum voor jaar 1 (voltijd)
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Algemene chemie - basis

Wiskunde - basis

Statistiek - inleiding

Engels - communicatieve vaardigheden 1

Proceskunde - niet reactieve systemen

Studieloopbaancoaching
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 2

Algemene chemie - organisch

Algemene chemie - practicum basis

Wiskunde - differentiëren

Proceskunde - reactieve systemen

Rapporteren en presenteren - comm. vaardigheden

Het groene project - literatuuronderzoek

Keuzevak

Studieloopbaancoaching
O
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Algemene chemie - kinetiek en evenwichten

Biobased circulaire economie

Wiskunde - integreren

Proceskunde - energiebalansen

Engels - communicatieve vaardigheden 2

Project procestechniek

Keuzevak

Studieloopbaancoaching
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 4

Algemene chemie - thermo- en electrochemie

Algemene chemie - practicum toegepaste analyse

Wiskunde - complexe getallen/matrices

Proceskunde - plantontwerp

Werktuigbouwkunde - mechanica

Praktijkonderzoek

Keuzevak

Studieloopbaancoaching



Het curriculum voor jaar 1 (deeltijd)
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 1 Wiskunde Inleiding

Proceskunde Massabalansen

Engelse Taal

Studieloopbaancoaching
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Toegepaste Statistiek

Algemene Chemie

Literatuurstudie

Studieloopbaancoaching
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 3

Proceskunde Energiebalansen

Organische Chemie

Differentiëren & Integreren (zie OP4)

Praktijk Onderzoek (zie OP4)

Studieloopbaancoaching (zie OP4)

O
nd

er
w

ijs
pe

rio
de

 4

Fysische Chemie

Differentiëren & Integreren

Praktijk Onderzoek

Studieloopbaancoaching



Zijn er nog vragen?

Neem contact op met 
mevrouw Verbrugge
E-mail: g.verbrugge@hr.nl

Telefonisch contact kan
ook: 010 794 7700

mailto:g.verbrugge@hr.nl


Bedankt voor uw aandacht.

Graag tot een volgende keer!
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