
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Module 2. Technische Operator 
 
 
Inhoud: 
In deze opleiding staat de techniek centraal! In 9 dagen leer je technische componenten kennen, krijg je veel praktijkopdrachten 
en weet je hoe eerstelijns onderhoudstaken veilig moet uitvoeren. Dit is de ideale tweede stap voor een toekomstige carrière als 
onderhoudsmonteur in de glastuinbouw. 
 
Inhoud van de opleiding: 
• Verliesreductie door proces en machinekennis 
• Vaststellen van kritische procesinstellingen en kwaliteitsgegevens en deze vastleggen op functiekaarten 
 
Techniek: 
• Inspecties en eerstelijnsonderhoud uitvoeren aan o.a. mechanische aandrijvingen, hydrauliek, pneumatiek  

en motoren 
• Eerstelijnsstoringen verhelpen aan industriële automatiseringscomponenten, sensoren, opnemers,  

schakelingen, besturingen en regelingen 
 
Veiligheid: 
• Veilig werken aan elektrotechnische componenten als voldoende onderricht persoon (NEN 3140)  
  

Leerlijn Techniek Glastuinbouw 
Wil je aan de slag als onderhoudsmonteur in de glastuinbouw? Kasgroeit heeft in samenwerking met ROVC een 
opleidingstraject ontwikkeld speciaal voor toekomstige onderhoudsmonteurs. De module 'Technisch Operator' is een 
vervolg op de module 'Basisoperator'. Na het afronden van deze module kun je de technische conditie van de machines 
bewaken en optimaal in stand houden. Dit doe je door het uitvoeren van inspecties en het uitvoeren van 
eerstelijnsonderhoud. 

 
Kosten   € 1.905,= (Incompany Traject Kasgroeit) 
Subsidie   Colland subsidie 60% 
Opleidingsniveau  MBO 
Duur    9 dagen  
Locatie   Sheffieldstraat 29-31 

3047 AN Rotterdam 
Route 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/
https://www.google.com/maps/place/Sheffieldstraat+29,+3047+AN+Rotterdam/@51.9433078,4.4088572,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5cacc140b8d0d:0xc3e0546e5b3bb5c4!8m2!3d51.9433078!4d4.4110459?hl=nl-NL
https://www.google.com/maps/place/Sheffieldstraat+29,+3047+AN+Rotterdam/@51.9433078,4.4088572,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5cacc140b8d0d:0xc3e0546e5b3bb5c4!8m2!3d51.9433078!4d4.4110459?hl=nl-NL
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