
Jouw toekomst na TIP

Met het Se-n-Se TIP krijg je een eerste 
waardevolle praktijkervaring, die mooi 
staat op je cv en je helpt bij het zoeken 
naar een job. Maar je kan met dit diploma 
ook een bacheloropleiding volgen in 
het domein van de Elektromechanica 
met afstudeeropties als 
Automatisering, Procesautomatisering, 
Onderhoudstechnologie, etc. 

https://tectura.be/Studieaanbod/industriele-procesautomatisatie-duaal
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Dit is het

Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Elektriciteit

- Diploma vanuit andere studiedomeinen: enkel na een gunstige beslissing van 
de toelatingsklassenraad

Dit doen wij extra voor jou
Samenwerking, innovatieve projecten, 
een breed netwerk en toegang tot het 
nieuwste materiaal: dat is de sterkte van 
het Se-n-Se TIP op Tectura Gent-centrum. 

Programma Het takenpakket en de competenties als technieker 
Industriële Procesautomatisatie zijn divers. Je wordt 
tijdens de opleiding begeleid door een leraar/ 
trajectbegeleider uit de school en een ervaren mentor 
in het bedrijf. Het opleidingsprogramma bestaat uit 
volgende leerdoelstellingen en -activiteiten: 

- Je leest schema’s en voert voorbereidende 
werkzaamheden uit om nieuwe componenten (sensoren, 
actoren, regelcircuits,...) te integreren in het systeem. Je 
gaat daarna ook effectief deze componenten integreren 
en afregelen. 

TECHNIEKER INDUSTRIËLE
PROCESAUTOMATISATIE
(TIP) 

In het Se-n-Se TIP verdiep je je in de werking van 
processorgestuurde procesinstallaties en leer je hoe je 
de continuïteit van de installatie kan verzekeren. Na de 
opleiding weet je alles over het preventief en correctief 
onderhoud van een geautomatiseerde machine- en of 
procesinstallatie. Om de veiligheid en de kwaliteit van het 
product te kunnen garanderen, leer je ook om variabelen 
en parameters optimaal in te stellen. 

In elke fase van de opleiding is er aandacht voor veiligheid. 
Het is belangrijk dat je een risicoanalyse van de eigen 
werkzaamheden correct kan uitvoeren en dat je op de 
hoogte bent van machinerichtlijnen, EMC richtlijnen, 
ATEX richtlijnen en de procedures voor gevaarlijke stoffen. 

Dankzij de duale invulling van de opleiding krijg je een 
realistisch beeld van de job en weet je beter wat je later 
écht wil doen. Je werkt een groot deel van jouw leertijd 
met de nieuwste technologieën en in de modernste 
infrastructuur. Ook mooi meegenomen: je ontvangt een 
leervergoeding. 

Meer info vind je ook op de website van sectorfederatie 
Agoria : http://duaalleren.agoria.be/technieker- industri-
ele-procesautomatisatie-duaal 

Tectura Gent-centrum | Duaal : ja

STE
M

 | lan
d

b
ou

w
 

STE
M

 | op
eratoren

 &
 tech

n
ici 

M
aatsch

ap
p

ij en
 w

elzijn
Veilig

h
eid

Voorb
ereid

en
d

 leerjaar

- Je lokaliseert en diagnosticeert een storing, je vervangt defecte onderdelen van 
de sturing en stelt deze af. Ook het rapporteren en registreren van de technische 
informatie m.b.t. de interventie behoort tot de opleiding. 

- Je voert preventieve en correctieve onderhoudsinterventies uit op installaties, 
controleert en interpreteert instrumentgegevens. 

Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later moet doen 
als technieker industriële procesautomatisatie. Bovendien maak je deel uit van een 
professioneel team. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen, 
zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Ook hier 
heb je een stap voor, als je later solliciteert.

https://tectura.be/Studieaanbod/industriele-procesautomatisatie-duaal

