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Enkele observaties (i) 

Het belang van opleiding en training mbt 

veiligheidskunde en procesveiligheid is reeds 

lang gekend 

 

“Large accidents get much publicity and wake up different responsible 
actors, but we learn too little and soon we are asleep again. This is 
very worrying because of the increased potential for disasters with 
ever increasing consequences due to rapid changes  (of information 
technology within large complex systems)” (Jönsson and Lundin, 

2001) 

 

Citaat uit een artikel gepresenteerd op de LP 2001 conferentie in 

Stockholm, geschreven om aan te kondigen en uit te leggen dat er 

een “Master of Safety Science in Risk Management and Safety 

Engineering at Lund University, Sweden” zou worden georganiseerd. 
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Enkele observaties (ii)  

Veiligheid in (chemische) bedrijven: steeds meer 

professionalisering op de traditionele/gekende 

domeinen 
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Enkele observaties (iii) 

• Mensen uit de industrie vinden opleiding en vorming rond 

(proces)veiligheid erg belangrijk als hun opinie wordt gevraagd, over 

heel Europa; er is soms wel verdeeldheid over op welke manier die 

opleiding moet worden gegeven (voortgezet of universitair) 

• Af en toe worden er in Europa aan universiteiten cursussen of 

programma’s opgericht rond risicomanagement en procesveiligheid 

• Af en toe verdwijnen er in Europa aan universiteiten cursussen of 

programma’s rond risicomanagement en procesveiligheid 

• Academische opleiding rond procesveiligheid is een eerder ad hoc 

gebeuren, en niet (overheids-gedreven) structureel, niet academisch 

lange-termijn geëngageerd, en niet (voldoende) gezien/erkend als 

bedrijfsnoodzakelijk 

 

• Er is geen eensgezinde visie en doel rond leerinhouden van 

procesveiligheid (Bv. UK versus Duitsland) 

• Er is geen accreditatie-mechanisme/instelling rond procesveiligheid 

• Harmonisatie in Europa rond procesveiligheid is daarom afwezig 
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Enkele observaties (iv) 

• Link met industrie is heel belangrijk voor onderwijs rond 

procesveiligheid  

• Er bestaat sinds 1985 een comité van CCPS (US) rond “Safety and 

Chemical Engineering Education” (SACHE) (commercieel!) – er 

bestaat niets soortgelijks in Europa  

• Doel van SACHE: 

• “develop safety materials for professors and encourage them to use 

these materials in their courses” 

• Werken sterk samen met bedrijfswereld 

 

• Chemische plants en hun installaties verouderen in Europa 

• Steeds complexere processen, steeds meer chemische stoffen 

• Steeds hogere bevolkingsdichtheden in Europa 

• Er blijven (procesveiligheid-gerelateerde) ongevallen gebeuren 
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Uitdagingen en bedenkingen (i) 

Uitdagingen in academische opleidingen in 

plant en procesveiligheid 

Geciteerd vanuit een artikel uit het LP 2016 conferentieboek 

(Krause, 2016 – gebaseerd op een 2012 artikel vanuit industrie): 

 

• Most incidents or accidents happen because necessary knowledge or 

competence was not available at the right time in the right place. 

Increased automation and its improved reliability would not necessarily 

support the presence of PPS competence, especially when it is needed in 

abnormal operations. 

 

• Todays level of safety benefits from extensive basic research in the past 

decades and from continuous learning from incidents and near misses. 

Currently the development of process safety relies to a far extend on the 

initiatives by a very few remaining academic or research institutions, on 

industry funded expert organisations, relevant associations and on a few 

leading companies. 
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Uitdagingen en bedenkingen (ii) 

Uitdagingen in academische opleidingen in 

plant en procesveiligheid 

Geciteerd vanuit een artikel uit het LP 2016 conferentieboek 

(Krause, 2016 – gebaseerd op een 2012 artikel vanuit industrie): 

 

• Process and plant safety competence requires specific knowledge and 

skills beyond what can be expected of graduates having successfully 

passed a standard curriculum in chemistry or chemical engineering. 

However – a sound basic knowledge in process and plant safety has to 

come with every relevant bachelor or master degree. 

 

• Obviously this is only rarely the case. Furthermore, to achieve student’s 

necessary awareness of safety needs as a first step from knowledge to 

competence, academic teaching must be complemented by industrial 

traineeships. 
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Uitdagingen en bedenkingen (iii) 

Uitdagingen in academische opleidingen in 

plant en procesveiligheid 

Geciteerd vanuit een artikel uit het LP 2016 conferentieboek 

(Krause, 2016 – gebaseerd op een 2012 artikel vanuit industrie): 

 

• Therefore, both universities and the individual professors need to be 

encouraged – or even urged – and enabled to ensure this necessary 

basic knowledge. A better European or even worldwide understanding on 

what this knowledge for the relevant bachelor and master degrees 

comprises would help. 

 

• Industry and industry sponsored associations have practice proven 

concepts how to develop and maintain the new hired or existing 

coworkers to/at the required levels of PPS competence. This for all levels 

of responsibility in a company – from operation to board members. As in 

the past industry continues to offer opportunities to gain practical 

experiences for students also.  
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Uitdagingen en bedenkingen (iv) 

• Geen harmonisatie, geen eensgezindheid tussen bedrijven in 

Europa: probleem van mindset of van belangen, of van beide?  

 

• Geen accreditatie, procesveiligheidsopleidingen afhankelijk van 

‘champions’ aan universiteiten: probleem van gebrek aan interesse 
of van gebrek aan competenties, of van beide?  
 

• Verdere professionalisering rond procesveiligheid vergt ook 

bedrijfswereld die wil investeren in academische opleidingen (cfr. 
essenscia ism KULeuven) en doorgedreven samenwerking tussen 

academici en bedrijfswereld 

 

• Weinig interesse vanuit studenten?  

 

• Kan proces-security ook drijvende kracht zijn voor procesveiligheid-

opleidingen?  
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Discussie en opinie (i) 

 

Citaat uit “Process Safety Research Agenda for the 21st Century” 

(MKOPSC, 2011): 

 

“There is a strong need for research on the pedagogy of process 
safety and the integration of knowledge for both undergraduate 
engineering students and workers in industry. Problem-based 
learning is important in this regard.” 
 

Er is échte verandering nodig om veiligheid nog een stap 

verder te  brengen, niet “nog meer van hetzelfde”. En 

educatie maakt hier een belangrijk deel van uit. 
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Discussie en opinie (ii) 

Revoluties in de Veiligheidskunde 
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Discussie en opinie (iii) 

Een derde Veiligheidsrevolutie:  

Het ‘CHESS’ Paradigma 

Leden van de Triple Helix (Ondernemers, Overheid and 
Onderzoeksinstituten) die veiligheid in de chemische industrie 
écht nog een sprong voorwaarts willen geven, moeten ‘CHESS’ 
spelen: dus focus leggen op ontwikkeling en uitbreiding van: 
 
• Cooperatie en Clustering 

 
• Hoge transparantie en efficiënte inspecties 

 
• Educatie, leren, opleiding en training 

 
• Security ontwikkeling en integratie 

 
• Safety innovatie en dynamische risico assessments 
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• Educatie, leren, opleiding en training 

• Knowledge management systemen moeten aanwezig zijn in iedere 

onderneming 

• Er dienen training sessies te zijn waarop bedrijfsveiligheids- management 

en inspectiediensten allebei aanwezig zijn 

• Een vak rond ‘omgaan met onzekerheden en onveiligheid’ zou moeten 

gegeven worden aan kinderen in de basisonderwijs 

• ‘Risico management’ zou in het middelbaar onderwijs moeten 

aangeboden worden, als aparte cursus (te verkiezen, want structureel), 

of binnen de leerinhouden van bestaande vakken 

• ‘Procesveiligheid’ (en inherente veiligheid) zou moeten deel uitmaken 

van het curriculum van alle chemiestudenten, en chemical engineering 

studenten 

• Er moeten convenanten worden afgesproken tussen bedrijven en 

universiteiten rond procesveiligheid-samenwerking voor onderwijsdoelen 

Discussie en opinie (iv) 

Een derde Veiligheidsrevolutie:  

Het ‘CHESS’ Paradigma 
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Besluiten en aanbevelingen (i) 

Citaat uit de “Strategie in de 

kennisinfrastructuur voor veilige chemie en 

energie” (AGS, 2009) 

“Tevens adviseert de AGS om te onderzoeken of er binnen 

Nederland ruimte is voor een afstudeerrichting voor hen die 

werkzaam willen zijn in specifieke aspecten van veiligheid in de 

proceschemie, externe veiligheid en rampenbestrijding. Hieruit 

komen ook opleiders voort. 

 

Daarnaast zal de behoefte blijven bestaan aan post-academische 

opleidingen zoals MOSHE […] voor hen die leidinggevende functies 

zullen bekleden in de interne bedrijfsveiligheid en in externe, 

publieke veiligheid.” 
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Besluiten en aanbevelingen (ii) 

• Noodzaak aan én academische opleiding rond procesveiligheid én 

training en/of bijscholing in process safety van bedrijfsmensen, dus 

mix is nodig (deels zelfde inhoud, deels andere inhoud) 

 

• Noodzaak aan accreditatie binnen Europa 

 

• Noodzaak aan harmonisatie en eensgezindheid in bedrijfswereld 

(en ism academische wereld) rond leerinhouden 

 

• Noodzaak aan industrie-involvement en engagementen bij 

uitwerken concrete/stage aspecten procesveiligheid opleiding 

 

Hopelijk geen noodzaak aan een “Europees Bhopal” om derde 

veiligheidsrevolutie in gang te zetten 
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Hartelijke dank voor uw aandacht! 

G.L.L.M.E.RENIERS@TUDELFT.NL 


