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Het project ‘Procesoperator van het jaar’ is een online challenge om de beroepen procesoperator, 
maintenance technician en laborant medewerker bij jong talent (scholieren vmbo/havo en mbo) 
onder de aandacht te brengen in Zuid-Limburg. En ook om deze beroepen bij de jeugd vroegtijdig in 
de spotlight te zetten. 
 
In 2020 heeft de online ‘Procesoperator van het Jaar’-verkiezing plaatsgevonden onder medewerkers 
van de aangesloten procestechniekbedrijven van Limburg. In totaal namen 72 procesoperators, 
maintenance technicians en laboranten én 20 coaches van procesoperatorbedrijven deel. De 
challenge was een groot succes! Daarom heeft bureau Soapbox deze challenge doorontwikkeld en in 
2021 uitgerold bij de Zuid-Limburgse vmbo-, havo- en mbo-scholen. 

Tegenwoordig kiezen leerlingen en studenten nog te vaak een opleiding die niet opleidt voor een 
aantrekkelijke carrière. Jongeren hebben geen idee hoe interessant werken in de technische sector 
kan zijn en ze hebben geen weet van de geweldige carrièremogelijkheden hierin. Door vmbo-, havo- 
en mbo-leerlingen (en hun omgeving) de prachtige kansen op een vroeg moment te laten zien, kun je 
ze enthousiasmeren voor een opleiding in de procestechniek, maintenance en laboratoriumtechniek. 

De challenge - opgezet door Soapbox - start met een gastles waarin vmbo-, havo- en mbo-leerlingen 
informatie krijgen over het vak Procestechnologie en de carrièrekansen. De gastles wordt gegeven 
door een ambassadeur uit het werkveld en een gastdocent die leerlingen tijdens de challenge 
begeleidt. Gedurende de challenge worden de leerlingen uitgedaagd om via verschillende 
opdrachten de technische beroepen te leren kennen en dit uit te dragen binnen hun omgeving. Dit 
moet leiden tot een sneeuwbaleffect waarbij ook de omgeving (denk aan belangrijke influencers als 
ouders, broertjes, zusjes, vrienden, sociale contacten, klasgenoten, etc.) in contact komt met het 
beroep en de toekomstmogelijkheden.  

De gastlessen kunnen (ook i.v.m. Corona) op een interactieve manier compleet online aangeboden 
worden via een nieuw ontwikkeld online event platform. De challenge wordt ondersteund met open 
dagen bij de deelnemende partnerbedrijven (kan ook online), een mobiele procesoperator escape 
room en een VR augmented reality game. Bij dit laatste kunnen leerlingen in een virtuele online 
procesoperatorkamer allerlei opdrachten uitvoeren.  

Daarnaast is er een marktwaarde check app geïmplementeerd. Potentiële zij-instromers en 
toekomstige talenten kunnen hiermee zien wat zij in de technische sector kunnen verdienen en hoe 
zij de overstap kunnen maken. 

Juist in deze tijd is het belangrijk jongeren te blijven bereiken. De uitstroom binnen de 
procestechniek en maintenance is de komende jaren groot en het wordt een grote uitdaging om 
genoeg toekomstig talent en zij-instromers aan te trekken. Deze challenge kan, naast het online 
event platform geheel online aangeboden worden. De sector kan zich hiermee op een positieve 
manier presenteren. De challenge is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van Stichting 
Mplooi Foundation. 


