
Procesoperator B via e-learning (BBL) 

 

Je kan beginnen wanneer jij dat wilt en bepaalt je eigen 

studietijden. 
 

 
Waarom een procesoperator opleiding bij Litop? 
Litop is dé specialist voor wat betreft MBO opleidingen voor operators die werkzaam zijn in de food 
of industrie. Denk hierbij aan assistent procestechniek, procesoperator A, procesoperator B, 

mechanisch operator A, mechanisch operator B, medewerker voeding & technologie, vakbekwaam 
medewerker voeding & technologie en technisch leidinggevende. 
 

Wat krijg je voor je geld? 
LET OP: Deze opleiding is alleen mogelijk als je werkzaam bent bij een leerbedrijf met goed 
opgeleide en ervaren praktijkopleiders. Bij twijfel over de begeleiding gaan we met je leerbedrijf in 

gesprek. Als jouw werkgever meer mensen wil opleiden kan deze opleiding gecombineerd worden 
met een aantal lessen op locatie zodat de docent instructie kan geven op de werkvloer! 
 
• Je krijgt een uitgebreid intakegesprek. 
• Een intredetoets. 
• Een volledig e-learning pakket procesoperator B, inclusief Loopbaan en burgerschap en 3 

keuzedelen. 

• Bij de start bezoeken we je bedrijf en lopen we een ronde door het bedrijf om te kijken wat je 
al weet. We praten dan ook je praktijkopleider bij. De praktijkopleider krijgt een gratis account 
om jou te begeleiden. 

• Een niveaubepalende toets Nederlands en rekenen. 
• Indien nodig een e-learningpakket Nederlands en/of rekenen. 

• Op afspraak privéles via ons virtuele klaslokaal. 
• 24/7 kun je onder elke e-learning pagina vragen stellen aan docent of medestudenten. 

• Je hebt iedere 6-8 weken een voortgangsgesprek met Litop en je praktijkopleider. 
• Een leersysteem dat jou en je begeleider waarschuwt als je achterloopt. 
• Alle examens en een Proeve van bekwaamheid. 
 
Prijs 
De opleiding duurt over het algemeen 1 tot 2 jaar, afhankelijk van je voorkennis, inzet en 

motivatie. De prijs van de opleiding bedraagt € 4395.- (ex BTW). Dat is dus het totale bedrag 
waarvoor je het diploma kan halen. Op deze opleiding is de subsidie praktijkleren van toepassing 
van maximaal €2700,-. 
 
Meer weten? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Huub van Strien (huub@litop.nl of 06-21196019) of John 
Bode (john@litop.nl of 06-12444566). Of maak hier met één klik vrijblijvend een demoaccount 

aan. 
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