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CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III
OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE
De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente
biedt sinds 1975 de Procestechnologie
cursus aan. Deze cursus is door de
opleiding Scheikundige Technologie in
overleg met het Koninklijk Instituut voor
Ingenieurs, de Vereniging Nederlandse
Chemische Industrie (VNCI) en de commissie Nascholing van de KNCV opgezet.
De cursus kan in deeltijd gevolgd worden
en is bedoeld voor technisch/exact
geschoolde professionals die werkzaam
zijn in het bedrijfsleven en zich verder
willen ontwikkelen in de procestechnologie. De cursus (of delen
daarvan) kan ook voorzien in nascholing,
bijscholing en herscholing voor
ingenieurs (ir., ing.) en chemici (drs., dr.).
Om cursisten een programma te bieden
dat voor hen studeerbaar is, wordt er
steeds meer gewerkt met online colleges
en courses. Dit biedt de mogelijkheid om
onderwijs op afstand te volgen. Het
aanbod van de online te volgen vakken
zal in de komende jaren continu
uitgebreid worden.

De cursus bestaat uit drie hoofddelen.
Het eerste hoofddeel (PT-I) verschaft een
solide theoretische basis voor de procestechnologie. Het tweede en derde
hoofddeel (PT-II en PT-III) bouwt hierop
voort en legt de verbinding naar de
praktijk van de procestechnoloog. Na
succesvolle afronding van alle drie delen,
ontvangt de deelnemer bijbehorende en
door de industrie erkende certificaten.
Met de certificaten PT-I, PT-II en PT-III
op zak kan in veel gevallen het Master
of Science (MSc)-diploma van de track
Procestechnologie (Chemical & Proces
Engineering) van de Masteropleiding
Chemical Engineering worden
verworven.
Sinds 1975 hebben meer dan 460
deelnemers de cursus PT-I en ruim 225
deelnemers PT-II met succes afgerond.
Van deze laatste groep heeft ongeveer
80% het ingenieursdiploma, dat
inmiddels plaats heeft gemaakt voor
het MSc-diploma, verkregen.
A.S. Elbersen-Grote
(cursuscoördinator Procestechnologie)
dr.ir. B.H.L. Betlem
(opleidingsdirecteur Chemical
Engineering)

OPSTAPCURSUS
De opstapcursus wordt jaarlijks gegeven
en gaat vooraf aan de eigenlijke PT-cursus.
Tijdens de opstapcursus komt de nodige
voorkennis in wiskunde en thermodynamica aan bod en wordt er gekeken of
de cursist nog andere noodzakelijke
kennis mist om de PT-cursus succesvol
af te ronden. De aangeboden cursussen
maken deel uit van de reguliere bacheloropleiding Scheikundige Technologie van
de Universiteit Twente. Cursisten krijgen
gedurende het volgen van de opstapcursus een goed beeld van de studeerbaarheid van de PT- cursus als geheel.

HOOFDDELEN PT-I, PT-II EN PT-III
Bij het opzetten van de curricula van
de cursussen PT-I, PT-II en PT-III is het
programma van de mastertrack
Chemical & Proces Engineering van
de opleiding Chemical Engineering als
uitgangspunt genomen.
Dit programma is op de volgende pagina
schematisch weergegeven, met daarnaast - ter vergelijking - het programma
van de PT-cursus. Het MSc onderwijs is
volledig Engelstalig en de MSc-vakken
worden in het Engels gegeven.
De studiebelasting in EC’s (1 EC= 28 uur)
staat achter de vakken aangegeven. Het
is natuurlijk afhankelijk van je voorkennis

of deze tijd ook nodig is bij het
bestuderen van het vak.
De tijd die een cursist nodig heeft voor
het afronden van de verschillende
onderdelen is sterk afhankelijk van de
tijd die een cursist kan besteden aan
het volgen en het bestuderen van de
verschillende vakken. Genoemde
studieduur is een indicatie en dus
afhankelijk van de persoonlijke situatie.

PT-I
PT-I omvat een homologatiedeel
bestaande uit een zestal vakken uit de
modules van de bacheloropleiding
Scheikundige Technologie. De kennis
van deze vakken is noodzakelijk voor
de verplichte MSc-vakken uit de track
Chemical & Proces Engineering.
- Chemische evenwichten
- Fasediagrammen
-	Inleiding Scheidingsmethoden
excl practicum
- Inleiding Chemische Reactorkunde
- Katalyse en Reactiekinetiek
- Fluid Dynamics
- Heat and Mass Transfer
De totale studiebelasting voor de PT-I
cursus is 25 EC. Nadat alle tentamens
en opdrachten met succes zijn afgelegd
wordt het certificaat Procestechnologie I
verstrekt.

PT-II
De cursus Procestechnologie II omvat
enkele verplichte vakken van de Chemical
& Proces Engineering specialisatie.
-	Advanced Chemical Reaction
Engineering
- Advanced Molecular Separations
- Advanced Catalysis
- Process Intensification Principles
-	Keuzevak uit de lijst keuzevakken
van de C&PE track
De totale studiebelasting voor de PT-II
cursus is 25 EC. Nadat alle tentamens en
opdrachten met succes zijn afgelegd
wordt het certificaat Procestechnologie II
verstrekt.

werkt uitgevoerd en wordt afgesloten
met een schriftelijke rapportage, die
wordt beoordeeld door een van de
	docenten van de MSc Chemical
Engineering. Vooraf moet een abstract
naar de cursuscoördinator worden
gestuurd en moet de opdracht worden
goedgekeurd door het bedrijf en de
begeleidende docent. Op afspraak
kunnen een aantal contacturen met
de docent/begeleider gepland worden.
De totale studiebelasting voor de PT-III
cursus is 30 EC. Nadat alle tentamens en
opdrachten met succes zijn afgelegd
wordt het certificaat Procestechnologie III
verstrekt.

PT-III
De cursus Procestechnologie III bestaat
uit een verplicht vak, een tweetal
keuzevakken en een individuele design
opdracht.
- Thermodynamics and flowsheeting
-	2 keuzevakken uit de lijst keuzevakken
van de C&PE track. De vakken die je
kiest zijn om je kennis te verbreden en/
of kunnen van nut zijn bij het uitwerken van je individuele opdracht. Bij de
	keuze kun je overleg voeren met de
coördinator van de cursus of
studieadviseur van de MSc Chemical
Engineering.
-	Individuele design opdracht: Deze
opdracht wordt in het bedrijf waar je

MSC-DIPLOMA
Om in aanmerking te komen voor het
MSc-diploma moet er een Final Master
(Company) Assignment gedaan worden.
Dit onderdeel omvat een schriftelijke en
mondelinge rapportage van (een deel
van) de werkzaamheden binnen het
bedrijf waar de cursist werkt, waaruit
duidelijk blijkt dat werkzaamheden op
academisch niveau worden verricht.
De omvang van de te rapporteren werkzaamheden moet vergelijkbaar zijn met
een MSc opdracht van een reguliere MSc
student van de specialisatie Chemical &
Process Engineering en moet onderzoeken/of ontwerpaspecten omvatten.

REGULAIRE MSC PROGRAMMA

C&PE track, 120 EC,
8 kwartielen		 PT cursussen

		

Totaal Onderdeel

										
Stage		
20 EC
Homologatie:				
25 EC
PT-I
				
- Chemische evenwichten		
3 EC		
				
- Fasediagrammen			
2 EC		
				
- Inleiding Scheidingsmethoden
				
excl practicum			
4 EC		
				
- Inleiding Chemische Reactorkunde
4 EC		
				
- Katalyse en REactiekinetiek		
4,5 EC		
				- Fluid Dynamics			3 EC		
				
- Heat and Mass Transfer		
4,5 EC
Verplichte vakken 25 EC
				
				
				
				
				
				
				

Verplichte vakken:				
- Advanced Chemical Reaction
Engineering			
5 EC
- Advanced Molecular Separations
5 EC
- Advanced Catalysis		
5 EC
- Process Intensification Principles
5 EC
- Keuzevak uit de lijst keuzevakken van
de C&PE track 			
5 EC

25 EC

PT-II

Project Plant Design 15 EC

Individuele opdracht (incl. design)

15 EC

PT-III

10 EC

15 EC

PT-III

Masteropdracht		
45 EC
Final Master (Company)
					Assignment		40 EC

40 EC

MSc

3 keuzevakken		
15 EC
					
					
					

Thermodynamics and
flowsheeting		
Twee keuzevakken uit de lijst
van de C&PE track		

15 EC

5 EC

Opzet van de Mastertrack Procestechnologie van de opleiding Chemical Engineering van de UT versus
het reguliere MSc programma van de PT-track.

VEREISTE VOOROPLEIDING
De cursussen PT-I, PT-II en PT-III behoren
tot het reguliere onderwijs van de
opleiding Scheikundige Technologie van
de Universiteit Twente.
Recht op toelating tot de PT-cursus
hebben:
-	Diegenen die één van de volgende
universitaire opleidingen hebben
afgesloten:
- chemie;
- werktuigbouwkunde;
- technische natuurkunde;
- Bezitters van het HTS-diploma
- chemische technologie,
chemische techniek;
- procestechniek;
- chemie;
- fysische techniek
(c.q. technische natuurkunde);
- werktuigbouwkunde.

Professionals die een andere
vooropleiding hebben kunnen ook
toegelaten worden, zij het op
voorwaarde dat het bestuur van de
opleiding toelating toestaat. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met de cursuscoördinator.
Om van een redelijke kans op succes
verzekerd te zijn, moet de kandidaatcursist ook voldoen aan enige
vakinhoudelijke eisen. Deze eisen
betreffen vooral de voorkennis van de
wiskunde en van de chemie.
De wiskundekennis moet tenminste de
volgende onderwerpen omvatten:
- Differentiëren en integreren;
-	Het opstellen en oplossen van eerste
orde differentiaalvergelijkingen;
Wat betreft de chemie dienen de
kandidaten te beschikken over kennis
van de fysische chemie en van de
thermodynamica.

Als een cursist niet over bovengenoemd
voorkennis beschikt kan hij/zij deze
bijspijkeren door eigen voorbereiding of
de speciaal op de PT-cursus gerichte
opstapcursus.
Ter voorbereiding hiervan worden de
volgende boeken aanbevolen voor de
Wiskunde respectievelijk de
Thermodynamica:
- Pelt, Th. M. van e.a., Wiskunde voor het
hoger onderwijs, deel 1, 7e druk,
Wolters-Noordhoff, Groningen 2006,
ISBN: 978-90-01-06745-8
- Pelt, Th. M. van e.a., Wiskunde voor het
hoger onderwijs, uitwerkingen, deel 1,
7e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen
2006, ISBN: 978-90-01-06746-5
- Koolen, C.A.G. e.a., Wiskunde voor het
hoger onderwijs, deel 2, 6e druk,
Wolters-Noordhoff, Groningen 2003,
ISBN: 978-90-01-03340-8
- Koolen, C.A.G. e.a., Wiskunde voor het
hoger onderwijs, uitwerkingen, deel 2,
6e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen
2003, ISBN: 978-90-01-03342-2
- P.W. Atkins and J. de Paula, Physical
Chemistry, Oxford University Press,
10th edition, 2014,
ISBN 9780199697403
- Student’s Solutions Manual to
Accompany Atkins’ Physical Chemistry,
10th edition, 2014,
ISBN 9780198708001

ORGANISATIE
De cursisten volgen samen met de
reguliere bachelor- en masterstudenten
de hoor- en werkcolleges en voeren
samen met hen studieopdrachten uit.
Om de studeerbaarheid voor cursisten
zo hoog mogelijk te houden, wordt er
steeds meer gewerkt met online
colleges en online courses. Dit biedt de
mogelijkheid om onderwijs op afstand
te volgen. Dit zal in de komende jaren
steeds meer uitgebreid worden. Voor
de vakken die nog niet op afstand
aangeboden worden, wordt van de
cursisten verwacht dat ze tijdens de
colleges zoveel mogelijk aanwezig zijn.
Om het voor cursisten mogelijk te
maken deze vakken zo goed mogelijk te
volgen en af te ronden, kunnen er voor
een deel van de vakken persoonlijke
afspraken gemaakt worden met de
docenten van de vakken.

Voor elk vak kan normaliter twee keer
per jaar een tentamen of toets worden
afgelegd, in de regel schriftelijk. Men
dient zich voor elk vak en tentamen
elektronisch in te schrijven via
Blackboard en/of Osiris. Nadat een
cursist zich heeft ingeschreven
ontvangt hij een studentnummer en
krijgt hij toegang tot deze systemen
via my.utwente.nl.
Bij de organisatie van de cursus zijn de
volgende personen betrokken:
-	A.S. Elbersen- Grote,
cursuscoördinator, tel: 053-489 6322
-	Dr.ir. B.H.L Betlem,
opleidingsdirecteur Scheikundige
Technologie, tel: 053-489 3043/2082
De cursuscoördinator is het eerste
aanspreekpunt en vraagbaak voor de
cursisten. Zij is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur en via
e-mail: a.s.grote@utwente.nl.

INSCHRIJVING
1 . Voor de opstapcursus kunt u zich
aanmelden per e-mail bij de
cursuscoördinator. Indien gewenst
kunt u in een persoonlijk gesprek uw
(on)mogelijkheden met haar
doorspreken.
2. Voor de PT-I, PT-II en PT-III cursussen
zijn er voorlopig twee manieren om
u aan te melden:
- als cursist via de cursuscoördinator.
U ontvangt een bevestigingsmail van
de cursus coördinator.
- als MSc-student van de opleiding
Chemical Engineering bij de
Universiteit Twente via utwente.nl/
master. Het ‘application form’ moet
u online invullen en de gevraagde
documenten kunt u uploaden.
Admission Office (AO) houdt u per
e-mail op de hoogte van het
aanmeldingsproces.

3. Na inschrijving ontvangt u een studentnummer en een ICT account zodat u
gebruik kunt maken van de elektronische informatiesystemen van
de UT.
4. Nadat aan alle inschrijvingsverplichtingen is voldaan ontvangt
u een verklaring van inschrijving en
uw collegekaart.
5. Als u ingeschreven staat als MScstudent betaalt u jaarlijks het wettelijk
verplichte collegegeld. Als u
ingeschreven staat als cursist betaalt
u per afgerond vak een jaarlijks vast
te stellen bedrag. Als u nomimaal
studeert (= 1 vak per kwartiel) komen
de jaarlijkse kosten ongeveer gelijk uit.

STUDIEKOSTEN EN STUDIEBELASTING
Voor de opstapcursus gelden de
volgende studiekosten en studielasten:
-	Cursusbijdrage € 750,- ; factuur wordt
in maart/april toegestuurd
-	Kosten van boeken en collegedictaten
€ 100,- Reis- en (mogelijk) verblijfkosten
-	Contacttijd: 10-12 collegedagen in
periode april- juni 2017
-	Studiebelasting, afhankelijk per
student, ongeveer 200 uur (inclusief
contacturen)
Voor PT-I, PT-II en PT-III zijn de volgende
studiekosten en studielasten van belang:
-	Collegegeld (onderwijsbijdrage) van
€ 2.006,- per 2016/2017; betaling
via eenmalige machtiging;
-	Kosten per afgerond vak € 750,	(~ € 150,-- per afgerond European
Credit (EC)); betaling 1 keer per jaar
via factuur. Dit bedrag geldt per
seizoen 2016/2017;
-	Kosten van boeken, dictaten, etc.:
PT-I: ca € 200,-; PT-II en PT-III:
ca € 100,-;
- Reis- en (mogelijk) verblijfkosten;
-	Studiebelasting ongeveer 700 uur
per jaar (inclusief contacturen).

TOELATINGSPROCEDURE TOT HET
MASTEREXAMEN CHEMICAL
ENGINEERING (MSC)
In de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is
de nominale studielast voor de opleiding
MSc Chemical Engineering vastgesteld
op 120 EC (3360 uur), oftewel 2 jaar op
fulltime basis. Bezitters van het diploma
HBO-chemie, HBO-chemische
technologie of het MSc-diploma chemie
kunnen tot het MSc-examen Chemical
Engineering worden toegelaten. Een en
ander is vast gelegd in een regeling die
hieronder nader wordt omschreven. Voor
cursisten met een andere vooropleiding
wordt de toelating tot het master
examen individueel geregeld.
De examencommissie van de MScopleiding Chemical Engineering hanteert
een separate toelatingsprocedure voor
HTS-ers en doctorandi Chemie en
Chemische Technologie die de cursus
Procestechnologie I, II en III met succes
hebben gevolgd. Deze staat omschreven
in artikel 6.9, lid 3 van het Studentenstatuut ST, waarin opgenomen de
Onderwijs- en Examenregeling ST en
ChE (OER).

Om toegelaten te worden tot het MScexamen van de opleiding Chemical
Engineering van de Universiteit Twente,
dient een schriftelijk verzoek te worden
gericht aan de secretaris van de
examencommissie van de opleiding ChE.
Een mondelinge aanmelding is niet
voldoende. Het verzoek omvat verder
een uitgebreid CV met een overzicht van
de opleiding(en) en relevante werkervaring.
De examencommissie benoemt een
afstudeercommissie, die minimaal
bestaat uit:
- voorzitter examencommissie
- secretaris examencommissie
-	lid van wetenschappelijk staf die
vakkundig is op het gebied waarover
kandidaat rapporteert.
Deze commissie beoordeelt of een
kandidaat (chemisch technologisch)
onderzoek of ontwerp van voldoende
wetenschappelijk niveau heeft verricht
dat voldoet aan de eindtermen die ook
gelden voor een reguliere afstudeeropdracht.

