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1 Introductie 
1.1 Achtergrond 
Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving is een topprioriteit voor bedrijven die met 
gevaarlijke stoffen werken. Op initiatief van de branches in de chemieketen is daarom het 
programma Veiligheid Voorop ontwikkeld. 
 
Het doel van het Veiligheid Voorop programma is om gezamenlijk de veiligheidscultuur en de 
veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren en naar een hoger 
niveau te brengen. 
 
Om de ambities van Veiligheid Voorop te realiseren is het Meerjarenplan 2017-2019 van 
Veiligheid Voorop vastgesteld. In dit plan worden de doelstellingen en plannen van Veiligheid 
Voorop voor de komende jaren duidelijk gemaakt. De uitvoering van het Veiligheid Voorop 
programma wordt ondersteund door het afsluiten van Safety Deals, waarbij de branches, 
bedrijven en overheid gezamenlijk investeren in de verdere verbetering van veiligheid in de 
chemieketen.  
 
Eén van de projecten in dit kader was het ontwikkelen van een curriculum veiligheid voor het 
(chemisch)technisch HBO onderwijs. Dit project is inmiddels succesvol afgerond. 
 
Vanuit het werkveld zijn er signalen gekomen dat er ook voor het MBO behoefte zou kunnen 
zijn aan een apart curriculum veiligheid voor de technische MBO domeinen die vakmensen 
leveren aan de (proces)industrie. Om de behoefte te duiden, is dit project uitgevoerd in de 
vorm van een vooronderzoek. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het vooronderzoek. Op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek wordt besloten of er voldoende draagvlak is om te komen tot een curriculum 
veiligheid binnen de technische MBO domeinen.  

1.2 Doel  
In dit vooronderzoek worden de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden in 
kaart gebracht. Het vooronderzoek dient twee doelen: 

1. Toetsen of er draagvlak is om te komen tot één landelijk curriculum op het gebied van 
veiligheid binnen de relevante technische MBO opleidingen.  

2. Input geven voor de eventuele vervolgstap waarin het curriculum ontwikkeld wordt. 
 
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
1. Welke relevante technische MBO opleidingen leveren aan de (proces)industrie, hun 

logistieke dienstverleners en contractors? 
2. In hoeverre is er behoefte aan een landelijk curriculum veiligheid voor relevante MBO 

opleidingen? 
3. Wat zou de inhoud van dit curriculum moeten zijn volgens de werkgevers (bedrijven en 

contractors) en het onderwijs? 
a. Wat zijn de reeds bestaande initiatieven binnen het MBO onderwijs? 
b. Welk doel dient het curriculum na te streven? 
c. Welke inhoud dient het curriculum te hebben?  

1.3 Afbakening 
Met betrekking tot de doelgroep gaan we uit van een curriculum dat wordt ontwikkeld voor MBO 
studenten binnen de techniek. In een later stadium wordt beoordeeld of dit curriculum mogelijk 
ook breder ingezet kan worden binnen andere relevante vakgebieden zoals de (service)logistiek. 
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Het onderzoek richt zich specifiek op deze doelgroep die als beginnend beroepsbeoefenaar 
instroomt en die op het moment dat de opleiding wordt doorlopen nog geen werkervaring heeft. 
Als deze studenten gaan werken, is het waarschijnlijk dat ze in eerste instantie gaan werken als 
analist of als maintenanceprofessional in de industrie. 
 
De intentie is een curriculum te ontwikkelen binnen een brede technische opleiding. Het gaat 
hier dus nadrukkelijk niet om een curriculum voor een complete (nieuwe) MBO opleiding. 

1.4 Organisatie en stakeholders 
Er is gekozen voor een projectmatige aanpak en organisatie. De organisatie bestaat uit een 
stuurgroep en een projectgroep. Voor de samenstelling van de projectorganisatie zie bijlage 2.  
 
In dit vooronderzoek zijn twee stakeholders te onderscheiden: 
 Onderwijs: zij zal het curriculum moeten inbedden in het onderwijs en deze uitvoeren. 
 Bedrijven: hiermee worden de bedrijven in de industrie bedoeld die belangrijke 

(toekomstige) werkgevers zijn voor de MBO studenten. Deze zijn onder te verdelen in: 
o Een groep bedrijven die producten maken en/of verwerken. Te denken valt aan 

de chemische industrie, petrochemische industrie, tankopslagbedrijven, de 
verpakkingsindustrie en de rubber- en kunststofindustrie. We noemen deze groep 
in dit rapport verder “productiebedrijven”. 

o Een groep bedrijven die toeleverancier van diensten en/of producten zijn aan de 
industrie. Te denken valt aan onderhoudsbedrijven, elektrotechnische 
dienstverleners en logistieke dienstverleners. We noemen deze groep in dit 
rapport verder “contractors”. 

 
De functies van de respondenten van de deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijven aan 
het vooronderzoek zijn weergegeven in bijlage 3. 
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1.5 Aanpak 
Het vooronderzoek is uitgevoerd door middel van een getrapte aanpak en inventarisaties bij 
vertegenwoordigers van de twee betrokken stakeholders: Onderwijs en bedrijven.  
 
De volgende getrapte aanpak is gevolgd;  

 
 [1] Afgestemd plan van aanpak met 
de stuurgroep; 
 
[2] Afstemming met de stuurgroep 
over de te benaderen bedrijven en 
contractors voor de eerste uitvraag 
naar relevante opleidingen en de te 
benaderen onderwijsinstellingen en 
bedrijven en contractors voor het 
vooronderzoek; 
 
[3] Geselecteerde bedrijven leveren 
input voor de relevante beroepen en 
opleidingen; 
 
[4] Stuurgroep accordeert de omvang 
van de te onderzoeken opleidingen; 
 
[5], [6] Samenstelen van een 
vragenlijst voor onderwijsinstellingen 
en de vragenlijst voor bedrijven; 
 
[7], [8] Afname vragenlijst in de vorm 
van een interview bij 
onderwijsinstellingen en bedrijven; 
 
[9] Rapportage van eerste resultaten 
aan de stuurgroep; 
 
[10] Opleveren concept rapportage; 
 
[11] Accorderen concept rapportage 
door stuurgroep; 
 
[12] Eindrapportage opleveren aan 
stuurgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 1: Stroomschema aanpak vooronderzoek

[1] Afgestemd 
plan van aanpak

[2] Lijst met te benaderen 
onderwijsinstellingen en 

bedrijven

[3] Uitvraag relevante 
beroepen/opleidingen

[4] Accorderen te 
onderzoeken opleidingen

[5] Samenstellen 
vragenlijst

[6] Samenstellen 
vragenlijst

[7] Afname 
vragenlijst

[8] Afname 
vragenlijst

[9] Rapportage 
initiële resultaten

[10] Concept 
rapportage

[11] Accorderen 
concept 

rapportage

[12] 
Eindrapportage

StuurgroepOnderwijs Bedrijven
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1.6 Respondenten 
De respons in de verschillende fasen van het onderzoek is voldoende representatief voor het 
doel van dit onderzoek. 
 
Onderwijs 
Voor de vragenlijst zijn elf onderwijsinstellingen die relevante technische MBO opleidingen 
aanbieden benaderd. De deelnemende onderwijsinstellingen hebben een landelijke spreiding. 
 
Van de elf respondenten zijn vijf deelnemers docent. De overige zes respondenten hebben een 
andere functie als directeur, opleidingsmanager, domeinleider of coördinator. 
 
Voor meer informatie over de respondenten uit het onderwijs zie bijlage 3. 
 
Bedrijven 
Voor een eerste uitvraag naar technische beroepen binnen de bedrijven en de technische MBO 
opleidingen die (toekomstige) medewerkers leveren voor de bedrijven, zijn in totaal dertig 
bedrijven benaderd. Van de dertig bedrijven is de helft producent en de helft contractor. 
Uiteindelijk hebben zes respondenten gereageerd, waarvan twee producenten en vier 
contractors. Deze respondenten gaven een eenduidig beeld over de relevante opleidingen. 
 
Voor de vragenlijst zijn veertien bedrijven benaderd. Dit zijn andere bedrijven dan de bedrijven 
die hebben gereageerd op de eerste uitvraag naar technische beroepen. De deelnemende 
bedrijven aan de vragenlijst hebben een landelijke spreiding en zijn verschillend qua aard en 
omvang. 
 
Tien respondenten van de bedrijven hebben de verantwoordelijkheid over een cluster waar 
veiligheid en gezondheid onderdeel van uitmaken, zoals manager SHEQ of KAM manager. De 
overige vier respondenten hebben een functie als manager HR of productiemanager. 
 
Voor meer informatie over de respondenten van de bedrijven die mee hebben gewerkt aan de 
vragenlijst zie bijlage 3. 
 
In de antwoorden zijn geen opvallende verschillen tussen de verschillende functiegroepen 
geconstateerd. Subcategorieën zijn klein. De resultaten zijn daarom niet verder uitgesplitst per 
functiegroep. 
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2 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden alle resultaten uit het vooronderzoek besproken. 
Allereerst wordt de selectie van relevante opleidingen beschreven. Deze selectie is als basis 
gebruikt voor de vragenlijst die vervolgens aan de onderwijsinstellingen en bedrijven is 
voorgelegd. 

2.1 Selectie relevante opleidingen 
In een eerste uitvraag is bij de bedrijven nagegaan welke technische MBO beroepen er binnen 
de bedrijven zijn en welke technische MBO opleidingen (toekomstige) medewerkers leveren aan 
de bedrijven. Bij de selectie van opleidingen is de keus gemaakt om dit te beperken tot de 
sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving. 
 
Dit heeft geleid tot de volgende onderverdeling in beroepen: 
 Analist/laborant 
 E&I monteur 
 Mechatronica 
 Operationeel technicus 
 Operator 
 Technicus 
 Werktuigbouwkunde 
 Werkvoorbereider 

 
De volledige koppeling van deze beroepen met de kwalificatiedossiers, is opgenomen in bijlage 
4. 
 
Het voorkomen van de verschillende beroepen in de bedrijven is als volgt: 

 
Afbeelding 2: Aanwezigheid relevante technische MBO beroepen/opleidingen in percentages 
 
Alle acht beroepen zijn meegenomen in de vragenlijst die vervolgens aan de 
onderwijsinstellingen en bedrijven is voorgelegd. Voor de vragenlijst is de onderstaande 
vierdeling gebruikt: 
 Laboratorium 
 Mechanische en elektrotechnische monteurs 
 Productiepersoneel/operator 
 Werkvoorbereider 
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2.2 Onderwijs 

2.2.1 Relevante opleidingen 
Op basis van de selectie van opleidingen zien de onderwijsinstellingen de volgende relevante 
opleidingen binnen hun onderwijsinstelling: 
 63% van de onderwijsinstellingen heeft mechanische en elektrotechnische opleidingen; 
 55% van de onderwijsinstellingen heeft productiepersoneel en operator opleidingen; 
 36% van de onderwijsinstellingen heeft lab opleidingen; 
 36% van de onderwijsinstellingen heeft opleidingen op het gebied van Werkvoorbereider. 

2.2.2 Behoefte aan een curriculum 
Op de stelling dat veiligheid onderdeel moet zijn van het curriculum van de MBO opleiding, 
antwoordt 100% van de onderwijsinstellingen dat ze het helemaal eens zijn met deze stelling. 
Sommige onderwijsinstellingen geven aan dat veiligheid al onderdeel is van de opleiding. 
 
Op de stelling in hoeverre er behoefte is aan een landelijk curriculum, zijn de meningen 
verdeeld. Gemiddeld gezien is het antwoord neutraal. 27% antwoordt dat ze het helemaal 
oneens zijn met de stelling. 27% antwoordt ook dat ze het helemaal eens zijn met de stelling. 
Onderwijsinstellingen geven aan dat het belangrijk is dat er een landelijke standaard is. Wel 
moet er ruimte blijven voor regionale verschillen. Veiligheid is al wel onderdeel van de 
opleiding, bijvoorbeeld door het VCA-certificaat dat vaak verplicht is om te halen. 
 
Op de vraag of de onderwijsinstellingen signalen vanuit de bedrijven ontvangen dat de huidige 
opleiding tekort schiet op het gebied van veiligheid, antwoordt 18% ja en 73% nee. 
 
Verder geeft 64% van de onderwijsinstellingen aan dat veiligheid een duidelijke plek heeft in 
het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding. Wat nu in het kwalificatiedossier staat is 
voor de onderwijsinstellingen echter niet duidelijk genoeg benoemd. Zo wordt ook aangegeven 
dat veiligheid geen duidelijke vaste plek heeft in het kwalificatiedossier, maar wel daarbuiten. In 
het kwalificatiedossier worden de gedragscomponenten op het gebied van veiligheid niet 
voldoende benoemd.  
 
Volgens 64% zou veiligheid in het basisdeel van het kwalificatiedossier een duidelijke plek 
moeten hebben. In het basisdeel moet de nadruk liggen op algemene veiligheidskennis, terwijl 
in het profieldeel aandacht moet zijn voor analyses en veilig werken. 
Er zou sprake moeten zijn van een integrale leerlijn met theorie en competenties/vaardigheden 
en het werken volgens veiligheidseisen.  

2.2.3 Bestaande initiatieven 
Onderwijsinstellingen zijn gevraagd naar initiatieven op het gebied van veiligheid in het MBO 
onderwijs. Onderwijsinstellingen geven aan dat veiligheid nu al een plek in de opleiding heeft. 
73% van de onderwijsinstellingen biedt leerlingen een VCA diploma. 
 
Op het gebied van veiligheid maken onderwijsinstellingen gebruik van de leermiddelen van 
VAPRO en WLP. 
 
Andere initiatieven nemen de onderwijsinstellingen voornamelijk zelf. Zo wordt bij ROC Midden 
Nederland in onder andere de lab opleiding aandacht besteed aan veiligheid (veilig werken en 
gevaarlijke stoffen). Ook het vak Loopbaan & Burgerschap gaat in op veiligheid, waar op de 
Techcampus van ROC Midden Nederland werknemersvaardigheden worden behandeld. Te 
denken valt aan: samenwerken, communicatie, onderneming en juiste beroepshouding op het 
gebied van arbo/veiligheid. Dit is breder dan alleen veiligheid. Vaak is VCA verplicht bij de 
stage. 
 
Het Deltion College heeft tijdens practica extra aandacht voor veiligheid. Daarnaast krijgen 
leerlingen, voordat ze VCA hebben en ze met practica bezig gaan, eerst een toets over 
veiligheid binnen de school (waar brandblussers staan, waar is het verzamelpunt). 
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2.2.4 Doel van de opleiding 
Onderwijsinstellingen zijn bevraagd naar het doel dat veiligheid in het MBO onderwijs zou 
moeten nastreven. Onderwijsinstellingen zijn het erover eens dat een te ontwikkelen curriculum 
zich moet richten op zowel kennis, het toepassen in de praktijk als een houding waarin men 
veiligheidsbewust is. De attitude is het belangrijkst. Het moet een automatisme worden om 
veilig te werken. Alleen moet alles wel gezien worden in de context van kennis en vaardigheden 
samen. Ook is het signaleren van gevaren en ernaar handelen een belangrijk doel om na te 
streven. 

2.2.5 Welke focus en inhoud? 
Met betrekking tot de gewenste diepgang van het onderwerp veiligheid geeft 81% van de 
deelnemende onderwijsinstellingen aan diepte te willen in kennis en inzicht. De diepte is wel 
afhankelijk van het mbo-niveau. Van MBO niveau 2 wordt minder verwacht dan van MBO niveau 
4. 
 
Verder heeft 72% van de onderwijsinstellingen aan de inhoud voornamelijk in de vorm van 
attitude te willen hebben. Wel is kennis nodig om de attitude te ontwikkelen. Attitude is houding 
en gedrag waaraan kennis ten grondslag ligt. 
 
Aan de onderwijsinstellingen is gevraagd in hoeverre zij bepaalde domeinen en onderwerpen 
relevant achten voor het curriculum. 
 
Domeinen Vereist Gewenst Niet nodig Geen mening 

Productveiligheid 82% 18%   

Procesveiligheid 73% 18% 9%  

Arboveiligheid 91% 9%   

Persoonlijke integriteit en 
leiderschap/veiligheidsbewustzijn  

64% 18% 18%  

Risico management 45,5% 9% 45,5%  

Wetgeving, Certificering en 
managementsystemen 

27% 18% 55%  

Technische integriteit 46% 27% 27%  

Stakeholder-management 18% 9% 73%  
Afbeelding 3: Mate van relevante domeinen voor curriculum Veiligheid (onderwijsinstellingen) 
 
Onderwerpen Vereist Gewenst Niet nodig Geen mening 

Elektriciteit 82% 9%   

Brand en explosie 82% 9%   

Gevaarlijke stoffen 64% 9% 9%  

Transport en opslag 64% 36%   

Machines en gereedschappen 73% 18%   

Bijzondere werkomstandigheden 64% 9% 18%  

Security 64% 18% 9%  
Afbeelding 4: Mate van relevante onderwerpen voor curriculum Veiligheid (onderwijsinstellingen) 
 
In de diepgang van domeinen en onderwerpen zit verschil tussen niveau 2 en 4 in het MBO. Zo 
zijn de domeinen risico management en stakeholder-management niet zo van toepassing voor 
MBO niveau 2. 
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De meeste domeinen en onderwerpen zijn vereist in een curriculum omtrent veiligheid volgens 
de onderwijsinstellingen. Alleen de domeinen risico management, wetgeving, certificering en 
managementsystemen en stakeholder-management zijn in mindere mate vereist. 
Leerlingen moeten risico management kunnen toepassen en zijn niet zelf verantwoordelijk voor 
het gehele risico management. Op de wetgeving, certificering en managementsystemen moet 
wel worden ingegaan, maar niet te diep. Het domein stakeholder-management is volgens de 
respondenten HBO niveau. MBO leerlingen moeten zich wel bewust zijn van foute resultaten en 
frauderen met resultaten en de gevolgen voor klanten hiervan. 

2.3 Bedrijven 

2.3.1 Relevante technische opleidingen 
Op basis van de selectie van opleidingen zien de bedrijven de volgende relevante 
beroepen/opleidingen binnen hun bedrijf: 
 93% van de bedrijven heeft mechanische en elektrotechnische beroepen; 
 93% van de bedrijven heeft beroepen op het gebied van werkvoorbereider; 
 79% van de bedrijven heeft beroepen op het gebied van lab; 
 64% van de bedrijven heeft productiepersoneel en operator beroepen. 

2.3.2 Behoefte aan een curriculum 
Op de stelling dat veiligheid onderdeel moet zijn van het curriculum van de MBO opleiding, 
antwoordt 86% van de bedrijven dat ze het helemaal eens zijn met deze stelling. Veiligheid zou 
een integraal onderdeel moeten zijn samen met milieu en kwaliteit. Het moet niet alleen over 
veiligheid gaan, maar juist over veiligheidsbewustzijn. 
 
Op de stelling in hoeverre er behoefte is aan een landelijk curriculum, zijn de meningen 
verdeeld. Gemiddeld gezien zijn de bedrijven het eens met de stelling. 71% van de bedrijven 
antwoordt het helemaal eens te zijn met deze stelling. Een standaard is 'handig', maar 
differentiëren per opleiding/branche moet wel mogelijk zijn. 
 
Op de vraag of de MBO opleiding tekort schiet op het gebied van veiligheid, geeft 79% van de 
bedrijven aan dat dit het geval is. 
Theoretische kennis wordt wel meegenomen in de opleiding, maar de toepassing ervan is 
soms/vaak ver te zoeken in de praktijk. Veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheid (gedrag) 
hebben in het algemeen meer aandacht nodig. 

2.3.3 Bestaande initiatieven 
Bedrijven zijn gevraagd naar additionele scholing op het gebied van veiligheid die wordt 
aangeboden voor startende MBO-ers. 86% van de bedrijven geeft aan additionele scholing aan 
te bieden op het gebied van veiligheid. 
Hierbij valt te denken aan het doorlopen van diverse modules voor werkzaamheden waarbij 
veiligheid een belangrijk onderdeel is. Maar ook een veiligheidsintroductie en een interactieve 
training gericht op een actieve bijdrage aan veiligheid. 
 
Of de additionele scholing onderdeel moet zijn van de MBO opleiding, antwoordt 79% van de 
bedrijven met ja en 21% met nee. 
Algemene zaken op het gebied van veiligheid kunnen zeker in een MBO opleiding worden 
verwerkt. Voor bedrijfsspecifieke zaken is dit lastiger en daarom ook niet wenselijk en/of 
mogelijk. In het MBO zou naast technische aspecten meer aandacht gegeven moeten worden 
aan de softere skills zoals communicatie en samenwerken op het gebied van veiligheid.  
 
Initiatieven in het MBO op het gebied van veiligheid kennen de bedrijven niet. Vaak hebben de 
leerlingen wel een VCA diploma. Dit is ook een wens vanuit de bedrijven. 
 
De initiatieven komen vaak niet vanuit de onderwijsinstellingen. Er zijn bijvoorbeeld wel 
oefenplants, vaak in samenwerking met het bedrijfsleven, voor het praktisch aanleren van 
verantwoordelijkheden en veiligheidsaspecten. 
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2.3.4 Doel van de opleiding 
Bedrijven zijn bevraagd naar het doel dat veiligheid in het MBO onderwijs zou moeten 
nastreven. Bedrijven zijn het erover eens dat een te ontwikkelen curriculum zich moet richten 
op zowel kennis, het toepassen in de praktijk als een houding waarin men veiligheidsbewust is. 
Zonder toepassing is de inhoud zinloos. Leerlingen moeten weten hoe ze het kunnen toepassen 
en waarom ze het zo moeten toepassen. Daarnaast moet het veiligheidsbewustzijn in de 
praktijk worden ontwikkeld. Wel wordt aangegeven dat dit lastig is om bij beginnend 
beroepsbeoefenaars te bewerkstelligen. Onderwijsinstellingen kunnen de studenten hier wel 
beter op voorbereiden door gebruik te maken van mogelijkheden om vaardigheden en het 
toepassen van de geleerde door te werken met bijvoorbeeld simulaties, VR en serious gaming. 

2.3.5 Welke focus en inhoud? 
Met betrekking tot de gewenste diepgang van het onderwerp veiligheid geeft 65% van de 
deelnemende bedrijven aan een gemiddelde diepte te willen in kennis en inzicht. 
Het moet specifieke kennis zijn die geïntegreerd is in het handelen. 
 
Verder geeft 65% van de bedrijven aan de inhoud voornamelijk in de vorm van praktijk te 
willen hebben. Wel is theorie nodig, maar dit moet in de praktijk zichtbaar zijn. Het moet een 
goede mix zijn, die zich in de praktijk bewijst. 
 
Aan de bedrijven is gevraagd in hoeverre zij bepaalde domeinen en onderwerpen relevant 
achten voor het curriculum. 
 
Domeinen Vereist Gewenst Niet nodig Geen mening 

Productveiligheid 64% 29% 7%  

Procesveiligheid 72% 14% 14%  

Arboveiligheid 93% 7%   

Persoonlijke integriteit en 
leiderschap/veiligheidsbewustzijn  

43% 43% 14%  

Risico management 50% 50%   

Wetgeving, Certificering en 
managementsystemen 

14% 65% 21%  

Technische integriteit 57% 29% 14%  

Stakeholder-management 21% 43% 36%  
Afbeelding 5: Mate van relevante domeinen voor curriculum Veiligheid (bedrijven) 
 
Onderwerpen Vereist Gewenst Niet nodig Geen mening 

Elektriciteit 86% 14%   

Brand en explosie 86% 14%   

Gevaarlijke stoffen 86% 14%   

Transport en opslag 57% 43%   

Machines en gereedschappen 79% 21%   

Bijzondere werkomstandigheden 79% 21%   

Security 29% 64% 7%  
Afbeelding 6: Mate van relevante onderwerpen voor curriculum Veiligheid (bedrijven) 
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De meeste domeinen en onderwerpen zijn vereist in een curriculum omtrent veiligheid volgens 
de bedrijven. Alleen de domeinen wetgeving, certificering en managementsystemen en 
stakeholder-management zijn in mindere mate vereist. En daarnaast is het onderwerp security 
gewenst. 
Het domein wetgeving, certificering en managementsystemen moet in de MBO opleiding wel 
aan bod komen, maar niet in detail. Wat voornamelijk aan bod moet komen, is de wetgeving. 
Het domein stakeholder-management moet praktisch gehouden worden. Stakeholders worden 
primair meegenomen als het gaat over het aspect kwaliteit en niet bij veiligheid. In 
kwaliteitsopzicht zijn de stakeholders vaak in eerste instantie de klanten. Het onderwerp 
security is gewenst, maar beperkt nodig. Het bewustzijn omtrent dit onderwerp is nodig, maar 
geen details. 

2.4 Overig 
Bestaande initiatieven en onderzoeken die aanverwant zijn aan dit vooronderzoek zijn: 
 Responsible care 
 Onderzoek vanuit SZW 
 VOTOB Academy 
 Beroepsprofiel Veiligheidskundige door NVVK 
 VCA 

 
Responsible care 
In het onderzoek Responsible care wordt gekeken naar de aansluiting van het onderwijs en de 
arbeidsmarkt in de bedrijven die lid zijn van VNCI. Er is onderzoek gedaan naar de analyse van 
Human Capital stromen in de Topsector Chemie. In de Human Capital agenda’s geven de 
topsectoren aan hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten zich de komende 
jaren ontwikkelt en hoe de aansluiting van vraag en aanbod eventueel verbeterd kan worden. 
Inzichten uit het onderzoek kunnen worden gebruikt voor eventuele aanscherping, 
herprioritering of bijstelling van Human Capital beleid in de topsector zelf of in afstemming met 
andere topsectoren. 
 
Onderzoek vanuit SZW 
Vanuit SZW wordt een toegepast onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de implementatie van 
het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ in het MBO. In het onderzoek 
wordt gekeken naar de behoeften van studenten met betrekking tot de wijze van leren en het 
type lesmateriaal en de -methodieken. Ook wordt ingegaan op de wensen van docenten en 
praktijkbegeleiders ten aanzien van de inzet en bruikbaarheid van het beschikbare lesmateriaal. 
Als laatste wordt nagegaan in hoeverre het lesmateriaal en methodieken voorziet in de 
studielastverdeling van 240 uur voor school, zelfstudie en leerbedrijf. 
 
VOTOB Academy 
De VOTOB Academy is door de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbederijven gelanceerd. 
De VOTOB Academy omvat zelf ontwikkelde vakopleidingen met een officieel MBO-diploma. Het 
is een brede opleiding voor tankopslag werknemers waar ook aandacht aan veiligheid wordt 
besteed. De VOTOB Academy biedt een goede mix tussen praktijk en theorie. Cursisten kunnen 
een volledige opleiding, een module of losse lessen over tankopslag volgen. 
 
Beroepsprofiel Veiligheidskundige door NVVK 
NVVK heeft een beroepsprofiel opgesteld voor de veiligheidskundige ter ondersteuning van het 
certificeringstraject voor Hoger Veiligheidskundige. Een beroepsprofiel is een beschrijving van 
de eisen en kwaliteiten waaraan een goede beroepsbeoefenaar tenminste moet voldoen. Het 
beroepsprofiel is in samenwerking met het landelijk werkveld, leden van de NVVK en met 
experts op het gebied van veiligheidskunde opgesteld. 
Het beroepsprofiel beschrijft de kennis, inzichten en vaardigheden die na opleiding opgedaan 
moeten zijn. Het profiel staat kort gezegd voor wat een veiligheidskundige na opleiding moet 
kennen, snappen en kunnen. Het beroepsprofiel fungeert daarmee als een uniforme basis voor 
de verdere inhoudelijke ontwikkeling en afbakening van het onderwijs voor veiligheidskundigen 
en als basis voor een beoordelingskader bij examinering. Het beroepsprofiel is daarnaast 
opgesteld om het register van veiligheidskundigen verder te kunnen ontwikkelen. 
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VCA 
Zoals uit het vooronderzoek blijkt, bieden onderwijsinstellingen vaak het VCA certificaat aan. 
Echter is het VCA niet voldoende voor met name bedrijven, omdat de praktijkcomponent 
ontbreekt. 
VCA is een generieke theoriecursus met veel kenniscomponenten die is opgezet om 
medewerkers van contractors/aannemers enige basiskennis van veiligheid mee te geven. 
VCA is een programma dat bedrijven helpt om veilig en gezond te werken en het aantal 
ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken 
belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die 
risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. 
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3 Conclusies 
Uit de resultaten van de vragenlijst kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden. 
 
1. Welke relevante technische MBO opleidingen leveren aan de (proces)industrie, hun 

logistieke dienstverleners en contractors? 
 

De relevante technische MBO opleidingen die leveren aan de (proces)industrie zijn te 
verdelen in de volgende categorieën: 
 Laboratorium 
 Mechanische en elektrotechnische monteurs 
 Productiepersoneel/operator 
 Werkvoorbereider 

 
Voor een volledig overzicht van alle relevante opleidingen uit de herziene kwalificatiedossiers 
en een koppeling met beroepen, zie bijlage 4. 

 
2. In hoeverre is er behoefte aan een landelijk curriculum veiligheid voor relevante 

MBO opleidingen? 
 
Er is behoefte aan een aanvullend curriculum veiligheid voor relevante MBO opleidingen. 
 
De bedrijven bevestigen dat veiligheid een essentieel onderdeel moet zijn van een 
technische MBO opleiding. De bedrijven zien ruimte voor verbetering van het curriculum op 
het gebied van veiligheid.  
 
Het is opvallend dat onderwijsinstellingen beperkt horen dat de opleiding niet voldoet op het 
gebied van veiligheid, terwijl de meerderheid van de bedrijven in de vragenlijst dat wel 
aangeeft. De oorzaak van dit verschil is niet verder onderzocht. 

 
3. Wat zou de inhoud van dit curriculum moeten zijn volgens de werkgevers 

(bedrijven en contractors) en het onderwijs?  
 

a. Wat zijn de reeds bestaande initiatieven binnen het MBO onderwijs? 
 
Onderwijsinstellingen nemen voornamelijk zelf initiatieven op het gebied van veiligheid. Dit 
doen ze door meer aandacht aan veiligheid te besteden in de opleiding in het vak Loopbaan 
& Burgerschap of door te kijken naar de veiligheid binnen de onderwijsinstelling zoals waar 
het verzamelpunt is. 
 
De bedrijven zijn echter niet op de hoogte van de initiatieven die de onderwijsinstellingen 
nemen. Wel hebben de leerlingen vaak een VCA diploma. Dit is volgens de bedrijven ook 
wenselijk, aangezien het een minimale eis is om op het terrein te mogen werken. 

 
b. Welk doel dient het curriculum na te streven? 
 
Het onderwijs en de bedrijven zijn het erover eens dat het doel van veiligheid in het MBO 
onderwijs moet zitten in basiskennis, toepassen van de basiskennis in de praktijk en 
veiligheidsbewust denken en handelen. Het doel van veiligheid in het MBO onderwijs is de 
student basiskennis bij te brengen in veiligheidsbewust denken en handelen. 

 
c. Welke inhoud dient het curriculum te hebben?  
 
Zowel het onderwijs als de bedrijven zien een uitgebreidere focus met betrekking tot 
domeinen en onderwerpen die zouden moeten terugkomen in het curriculum. 
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In detail betekent dit: 
Domeinen1 Onderwijs Bedrijven 

Productveiligheid Ja Ja 

Procesveiligheid Ja Ja 

Arboveiligheid Ja Ja 

Persoonlijke integriteit en leiderschap  Ja Ja 

Risico management Ja Ja 

Wetgeving, Certificering en management systemen Nee Ja 

Technische integriteit Ja Ja 

Stakeholder-management Nee Nee 
Afbeelding 7: Relevante domeinen voor curriculum Veiligheid (onderwijsinstellingen en bedrijven) 
 
Onderwerpen Onderwijs Bedrijven 

Elektriciteit Ja Ja 

Brand en explosie Ja Ja 

Gevaarlijke stoffen Ja Ja 

Transport en opslag Ja Ja 

Machines en gereedschappen Ja Ja 

Bijzondere werkomstandigheden Ja Ja 

Security Ja Ja 
Afbeelding 8: Relevante onderwerpen voor curriculum Veiligheid (onderwijsinstellingen en bedrijven) 
 

3.1 Eindconclusie 
Uit bovenstaande conclusies op de onderzoeksvragen kan er geconstateerd worden dat er 
behoefte is aan een (uitbreiding van een) curriculum veiligheid als onderdeel van de technische 
MBO opleidingen. 
 
Het advies is om de veiligheidsdomeinen en –onderwerpen, zoals weergegeven in afbeelding 7 
en 8, nadrukkelijker en specifieker op te nemen in het basis- en profieldeel van de 
kwalificatiedossiers, zoals opgenomen in bijlage 4. 
 

                                           
1 Zie bijlage 5 voor een verklarende lijst ten aanzien van deze domeinen. 
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4 Aanbevelingen 
 
De volgende set aan aanbevelingen is essentieel voor de ontwikkeling en inpassing van een 
curriculum Veiligheid in de technische MBO opleidingen. 
 
Samen ontwikkelen 
 In een vervolgtraject is het cruciaal om de connectie tussen bedrijfsleven en onderwijs te 

borgen zodat in de toekomst de opleiding naadloos aansluit op de verwachtingen van het 
bedrijfsleven binnen de haalbare kaders van onderwijs. SBB heeft hier een belangrijke 
rol in met de drie marktsegmenten Metaal en metalelektro, Procesindustrie en 
laboratoria en Technische installaties en systemen. 

 Wij bevelen sterk aan het curriculum Veiligheid vorm te laten geven en (verder) uit laten 
ontwikkelen door vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen; 
ieder met zijn eigen expertise. 1 + 1 = 3, waardoor dit samen tot een optimaal resultaat 
leidt.  

 Tijdens het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers zal steeds in overleg met het 
onderwijsveld afgestemd moeten worden of de vorm en inhoud ook tot daadwerkelijk 
uitvoer in het onderwijs leidt. 

 
Maximale flexibiliteit 
 Gezien het spanningsveld tussen de wens voor uniformiteit versus de behoefte een eigen 

invulling te kunnen geven, dient het curriculum zo vormgegeven te worden dat 
onderwijsinstellingen maximale flexibiliteit hebben om deze in te passen in hun huidige 
technische MBO opleidingen. 

 Het is aan te bevelen zo veel mogelijk aan te sluiten op de reeds bestaande initiatieven, 
zoals bijvoorbeeld het VCA diploma, en deze aan te vullen met de gewenste 
onderwerpen op het gebied van veiligheidsbewustzijn.  

 De behoefte aan veiligheidsdomeinen en –onderwerpen is verschillende voor de 
opleidingen en niveaus. Het advies is om een basisomschrijving te maken en die aan te 
vullen met specifieke omschrijvingen per opleiding en niveau. 

 Wij bevelen aan om in een later stadium te beoordelen of toepassing van de te 
ontwikkelen materialen voor andere opleidingen buiten de sectorkamer Techniek en 
gebouwde omgeving mogelijk is. 

 
Attitude en integratie 
 Veiligheidsattitude moet een duidelijke en herkenbare plek in het kwalificatiedossier 

krijgen. 
 Kennis en vaardigheden zijn nodig om een veiligheidsattitude te ontwikkelen. 
 Veiligheid moet in ieder geval in het basisdeel van het kwalificatiedossier en vervolgens 

bij voorkeur doorlopend naar het profieldeel. 
 Per kwalificatiedossier moet kritisch bekeken worden wat een specifieke uitwerking van 

de domeinen en onderwerpen is.  
 Veiligheid zou een integraal onderdeel moeten zijn in de gehele MBO opleiding en in alle 

onderwerpen moeten terugkomen. Er moet sprake zijn van een integrale leerlijn met 
theorie en competenties/vaardigheden en het werken volgens veiligheidseisen. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
BRZO Besluit risico’s zware ongevallen 

EHS Environment, Health & Safety oftewel Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu  

HBO Hoger beroepsonderwijs 

HES Health, Environment & Safety oftewel Gezondheid, Milieu en 
Veiligheid 

HR Human Resources 

HSEQ Health, Safety, Environment & Quality oftewel Gezondheid, 
Veiligheid, Milieu en Kwaliteit  

KAM Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
NVVK Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde 
OVP Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie 

QESH Quality, Environment, Safety & Health oftewel Kwaliteit, Milieu, 
Veiligheid en Gezondheid 

SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

SHEQ Safety, Health, Environment & Quality oftewel Veiligheid, 
Gezondheid, Milieu en Kwaliteit 

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
VAPRO Vakopleiding Procesindustrie 
VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers 
VGM Veiligheid, gezondheid en milieu 
VNCI Vereniging Nederlandse Chemische Industrie 
VOTOB Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven 
VV Veiligheid Voorop 
WLP Werkend leren in de Procestechniek 
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Bijlage 2: Samenstelling projectorganisatie 
 
Stuurgroep: 
 Veiligheid Voorop (opdrachtgever): Corine Baarends 
 Onderwijsvertegenwoordiger: Gertjan Visse 
 Vertegenwoordiger productiebedrijven: Onno de Vreede 
 Vertegenwoordiger contractors: Ellen den Broeder 
 OVP (projectleider) 

 
Werkgroep 
 Diverse medewerkers van OVP 
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Bijlage 3: Respondenten 
 
deelnemende onderwijsinstellingen en functionarissen 
 
Onderwijsinstelling Functie 

ROC Midden Nederland Afdelingsmanager 

Nova College Opleidingsmanager Laboratorium, techniek en 
procestechniek 

Regio College Directeur MBO College Techniek en ICT 

ROC West Brabant Ontwikkelaar lesmateriaal 

Techniek College 
Rotterdam 

Docent 

Deltion College Docent 

Da Vinci College Domeinleider 

ROC van Amsterdam Coördinator Chemisch fysisch analist 

ROC Tilburg Docent 

Koning Willem I College Docent 

ROC Tilburg Docent en opleidingsontwerper 
 
deelnemende bedrijven en functionarissen  
 

Bedrijf Soort bedrijf Functie 

Akzo Productie QESH manager 

Brenntag Productie Manager HSE 

Elementis Specialities Productie Manager EHS & Compliance 

Synbra Productie Productiemanager 

Vivochem Productie Manager EHS 

VOPAK Productie Manager SHEQ 

BAM Bouw en techniek Contractor Manager HSEQ 

CroonWolterendros Contractor Manager SHE 

Remondis Productie KAM manager 

SPIE Contractor SHEQ officer  

Stork Technical Services Contractor EHS manager 

Wim Bosman Logistiek Contractor Manager BRZO/HR 

BP Raffinaderij Rotterdam Productie Manager HR&O 

YARA Productie HR manager 
 



 

21 
 

Bijlage 4: Relevante opleidingen 
 
Opleidingen uit de herziene kwalificatiestructuur gekoppeld aan beroepen 
 
Beroep Kwalificatienaam Crebo Niveau Marktsegment 

Analist/Laborant 
Dossier Analisten 23030  Procesindustrie 

en laboratoria Chemisch-fysisch analist 25046 4 
Allround laborant 25044 3 

E&I monteur 

Dossier Mechatronica 23130  Metaal en 
metalelektro Monteur elektrotechnische systemen 25341 2 

Eerste monteur elektrotechnische 
systemen 

25339 3 

Dossier Mechatronische systemen 23131  
Technicus elektrotechnische systemen 25343 4 
Dossier Elektrotechnische installaties 23127  Technische 

installaties en 
systemen 

Monteur elektrotechnische installaties 25333 2 
Eerste monteur elektrotechnische 
industriële installaties en systemen 

25331 3 

Eerste monteur elektrotechnische 
installaties woning en utiliteit 

25332 3 

Dossier Service- en 
onderhoudstechniek 

23122  Metaal en 
metalelektro 

Eerste monteur service en onderhoud 
elektrotechniek en instrumentatie 

25304 3 Technische 
installaties en 
systemen Technicus service en onderhoud 

elektrotechniek en instrumentatie 
25309 4 

Dossier Elektrotechnische systemen en 
installaties 

23111  

Technicus elektrotechnische industriële 
installaties en systemen 

25262 4 

Mechatronica 

Dossier Mechatronica 23130  Metaal en 
metalelektro Monteur mechatronica 25342 2 

Eerste monteur mechatronica 25340 3 
Dossier Mechatronische systemen 23131  

Operationeel 
technicus 

Dossier Industrieel onderhoud 23128  Procesindustrie 
en laboratoria Medewerker Operationele techniek 25334 2 

Dossier Operationele Techniek 23132  
Operationeel technicus 25346 3 
Allround operationeel technicus 25345 4 

Operator 

Dossier Industriële processen 23129  
Procesoperator A 25337 2 
Mechanisch operator A 25335 2 
Procesoperator B 25338 3 
Mechanisch operator B 25336 3 
Dossier Procestechniek 23121  
Operator C 25303 4 

Technicus 

Dossier Middenkader Engineering 23119  Metaal en 
metalelektro Technicus engineering 25297 4 

Dossier Mechatronische systemen 23131  
Technische mechatronische systemen 25344 4 
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Beroep Kwalificatienaam Crebo Niveau Marktsegment 

Werktuigbouwkunde 

Dossier Service- en 
onderhoudstechniek 

23122  Metaal en 
metalelektro 

Monteur service en onderhoud 
installaties en systemen 

25308 2 Technische 
installaties en 
systemen Eerste monteur service en onderhoud 

werktuigkundige installaties 
25307 3 

Eerste monteur service en onderhoud 
werktuigbouw 

25306 3 Metaal en 
metalelektro 

Technicus service en onderhoud 
werktuigkundige installaties 

25311 4 Technische 
installaties en 
systemen 

Technicus service en onderhoud 
werktuigbouw 

25310 4 Metaal en 
metalelektro 

Dossier Werktuigkundige installaties 
(montage) 

23133  Technische 
installaties en 
systemen Monteur werktuigkundige installaties 25350 2 

Werkvoorbereider 

Dossier Werkvoorbereiden/uitvoeren 23058  
Werkvoorbereider installaties 25124 4 
Werkvoorbereider fabricage 25122 4 Metaal en 

metalelektro 
 
 
 



 

23 
 

Bijlage 5: Toelichting domeinen veiligheid 
 
Domeinen Aanvullende informatie, concretisering 
Productveiligheid Hier komen onderwerpen aan de orde als 

omgaan met en opslag van gevaarlijke stoffen, 
GHS classificatie.  

Procesveiligheid Hierbij kunt u denken aan aspecten van intrinsiek 
veilig ontwerpen (incl. security aspecten), maar 
ook preventieve en repressieve maatregelen. 

Arboveiligheid Ook wel persoonlijke veiligheid genoemd met 
o.a. nut en noodzaak van het gebruik van PBM’s, 
TRA etc.  

Persoonlijke integriteit en 
leiderschap/veiligheidsbewustzijn  

Aspecten te maken met het menselijk gedrag en 
handelen. Zaken als Veiligheidsbewustzijn, effect 
van eigen handelen, cultuur, voorbeeldfunctie, 
kwetsbare opstelling. 

Risico management Risico denken en risico analyses in de brede 
context, inclusief MoC, business continuïteit. 

Wetgeving, Certificering en 
managementsystemen 

Aspecten die we ook wel associëren met de 
“software”. Wet en regelgeving, BRZO, 
brancherichtlijnen maar ook zaken als ISO 
normeringen, kwaliteitsloop/continue verbeteren. 

Technische integriteit Zaken die te maken hebben met de technische 
integriteit van de installatie, corrosie, faalkansen, 
machineveiligheid (hardware), onderhoud. 

Stakeholder-management Begrip stakeholder en belang van stakeholders 
duiden, het beheer van ketenpartners, zowel 
intern als extern.  
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