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De Techniekopleider van Noord-Holland, van en voor bedrijven.

Tetrix is dé techniekopleider in Noord-Holland  
met vestigingen in Amsterdam, Den Helder, 
Heerhugowaard en Zaandam. Naast BBL-
opleidingen in de techniek verzorgen we 
cursussen en trainingen. Met ons aanbod sluiten 
we steeds aan op de veranderende markt. 

Je kunt je inschrijven op ons standaard cursus-
aanbod, maar we denken ook graag mee in 
maatwerktrajecten. Tetrix is de grootste aanbieder 
van technische opleidingen, cursussen en 
trainingen op het gebied van werktuigbouwkunde, 
mechatronica, verspanen en service & onderhoud 
in Noord-Holland. Onze techniekopleiders komen 
uit de praktijk. Zij dragen op begrijpelijke wijze 
hun kennis over aan deelnemers en maken de 
vertaalslag naar het bedrijfsleven. 

Bij Tetrix heb je altijd een vaste contactpersoon. 
We geloven in het bouwen van partnerships met 
onze klanten, zodat we weten wat er bij de ander 
speelt en we elkaar verder kunnen helpen.

Tetrix is gecertificeerd door de volgende 
organisaties:

Tetrix is dé partner in innovatieve en kwalitatieve 
technische om-, her- en bijscholing.

Wil je de mogelijkheden met ons bespreken?  
Wij gaan graag met je om tafel op een van onze 
locaties of in je bedrijf. 

David Frederiks
Accountmanager cursussen en trainingen 

Meer informatie?
Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact  
met ons op via 072-727 1030 of stuur een mail 
naar cursus@tetrixtechniek.nl. 
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techniek
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Een high tea, maar dan anders. In kleine groepjes worden deelnemers in een dagdeel  
op de hoogte gebracht van de basisprincipes van pneumatiek, hydrauliek, verspanen, lassen  
en PLC-techniek. Na het informatieve deel met allerlei lekkernijen, start het praktijkgedeelte.

NIVEAU Meet & Greet

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 1 dagdeel van 16:00 tot 19:00 uur

AFRONDING Niet van toepassing

Voor wie is de Tech Tea?
Voor medewerkers die wel met de techniek te 
maken hebben, maar deze niet zelf hoeven uit  
te voeren. Bijvoorbeeld intercedenten die 
kandidaten plaatsen bij technische bedrijven, 
HR-medewerkers en ander kantoorpersoneel. 

Wat houdt de Tech Tea in?
Tijdens de Tech Tea wordt de kenniscarrousel 
ingezet: een afwisselende werkvorm om 
deelnemers kennis te laten maken met de 
belangrijkste technieken. Ook maken deelnemers 
zelf een eenvoudige lasverbinding. Na afloop kan 
de deelnemer:
•  de verschillende disciplines (pneumatiek, 

hydrauliek, verspanen, lassen en PLC-techniek) 
in de praktijk herkennen.

•  kort uitleggen waar en wanneer deze disciplines 
worden toegepast. 

•  uitleggen wat er nodig is om een eenvoudige 
lasverbinding te maken.

Praktische informatie 
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen 
mee. Indien niet beschikbaar, worden deze 
beschikbaar gesteld.

TECH TEA 1.11 KENNISMAKEN 
MET TECHNIEK
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1.31.2 INTRODUCTIECURSUS LASSEN

Voor deelnemers die de basisbeginselen van het lassen willen leren of eenvoudige reparatie-  
en onderhoudswerkzaamheden willen oppakken. Na het volgen van de cursus kan de deelnemer 
eenvoudige lasverbindingen maken. Tijdens deze introductiecursus wordt er gelast met MAG of 
BMBE. MAG lassen is door zijn veelzijdigheid en snelheid een van de meest gebruikte technieken. 
Deze techniek wordt vooral in de werkplaats toegepast. BMBE lassen wordt met name buiten en  
bij reparatiewerkzaamheden toegepast.

NIVEAU Meet & Greet

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 2 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is de Introductiecursus Lassen?
Voor deelnemers die zich nog oriënteren en graag 
kennis willen maken met lassen. Voor de 
introductiecursus is geen voorkennis vereist. 
Besluit de deelnemer om na de introductiecursus 
toch een volledige lasopleiding te volgen, inclusief 
een erkend NIL-diploma, dan worden de kosten 
van de introductiecursus in mindering gebracht op 
de kosten van de lasopleiding.

Wat houdt de Introductiecursus Lassen in?
De nadruk ligt op het opdoen van ervaring in de 
praktijk. Na een korte uitleg van de basisbeginselen 
gaan de deelnemers vooral in de praktijk aan de 
slag met het lassen. Na afloop kan de deelnemer:
•  de kenmerken van verschillende lastechnieken 

uitleggen. 
•  uitleggen wanneer je welke lastechniek toepast.
•  toelichten hoe je het lasapparaat bedient.
•  uitleggen hoe je de draadgeleiding kan wisselen.

•  de verschillende lasposities (PA, PB en PG)  
en lasvormen (rond, hoek en strip) toepassen 
tijdens het lassen met MAG/ BMBE.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen 
mee. Indien niet beschikbaar, worden deze 
beschikbaar gesteld. Laskappen en handschoenen 
worden door Tetrix beschikbaar gesteld.

 

WORKSHOP TECHNIEK

Hoe is het om te lassen en te verspanen? Hoe werkt een eenvoudige hydraulische besturing?  
Hoe werkt pneumatiek? In deze workshop zullen de deelnemers zelf ervaren wat er allemaal 
mogelijk is met techniek. De technieken uit de diverse disciplines worden eerst kort behandeld, 
daarna gaan deelnemers er zelf mee aan de slag. 

NIVEAU Meet & Greet

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 1 dag van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is de Workshop Techniek bedoeld?  
Voor medewerkers die wel met de techniek te 
maken hebben, maar deze niet zelf hoeven uit  
te voeren. Denk hierbij aan intercedenten die 
kandidaten plaatsen bij technische bedrijven, 
HR-medewerkers of ander kantoorpersoneel.

Wat houdt de Workshop Techniek in?
Deelnemers gaan vrijwel direct in groepjes van 
drie in de praktijk aan de slag. Ze doen 
verschillende oefeningen per discipline, met iedere 
discipline gaan ze 1,5 uur aan de slag. Alle 
oefeningen worden uitgevoerd onder begeleiding 
van een vakdocent. Na afloop kan de deelnemer:
•  uitleggen wanneer pneumatiek, hydrauliek, 

verspanen, lassen en PLC-techniek in de 
praktijk worden toegepast.

•  uitleggen wat de belangrijkste technieken zijn 
die binnen de disciplines worden ingezet. 

•  uitleggen welke voorbereidingen in de praktijk 
nodig zijn om met de techniek aan de slag te gaan.

•  enkele eenvoudige handelingen per discipline 
verrichten.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de workshop zijn 
persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.  
De deelnemer neemt zelf een overall en 
veiligheidsschoenen mee. Indien niet beschikbaar, 
worden deze beschikbaar gesteld.
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2 VEILIGHEID

De NEN 3140 is de Nederlandse norm voor 
veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden 
nabij, aan of met elektrische objecten in het 
laagspanningsgebied. Om duidelijkheid te 
creëren in de wirwar van deze veiligheidsnorm 
voor elektrotechniek volgt hier een korte 
toelichting.

De NEN 3140 
Vanuit de Arbowet is het de verplichting van de 
werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische 
installaties, apparaten en toestellen veilig te 
gebruiken zijn en dat zijn werknemers op de 
hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.  
De eisen zijn uitgewerkt in de NEN 3140. Deze 
norm geeft bepalingen ter voorkoming van 
elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer  
je aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, 
voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid 
ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. Het 
doel is dat hierdoor minder ongelukken gebeuren.

De NEN 3140 bestaat in principe uit  
3 onderwerpen:
1.  Personen die aan en in de omgeving van 

elektrische installaties werken, moeten 
geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.

2.  Elektrische gereedschappen moeten veilig te 
gebruiken zijn.

3.  Elektrische installaties moeten veilig te 
gebruiken zijn.

1.  Personen die aan en in de omgeving van 
elektrische installaties werken, moeten 
geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid

  Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor 
elektrotechnische als niet-elektrotechnische 
personen en dient benoemd te worden. 

Wanneer personen geen formele, schriftelijke 
benoeming hebben, worden zij beschouwd als 
leek en mogen zij volgens de NEN 3140 geen 
handelingen verrichten aan elektrotechnische 
installaties. Het maakt hierbij niet uit welke 
andere opleidingen de persoon heeft gevolgd  
of wat zijn functie is. Zolang er geen formele 
benoeming is, wordt niet voldaan aan de eisen 
van de NEN 3140.

Elektrotechnische personen:
•   Installatieverantwoordelijke
  -  Vaak hoofdmonteur of toezichthouder.  

Heeft minimaal MBO 
  -  Elektrotechniek niveau 4 (door scholing  

of aantoonbare werkervaring).
•  Werkverantwoordelijke      
  -  Vaak werkvoorbereider of projectleider. 

•  Vakbekwaam Persoon 
  -  Dit is een elektricien, storings- of 

servicemonteur met kennis van 
elektrotechniek. Heeft minimaal MBO 
Elektrotechniek niveau 2 (door scholing  
of aantoonbare werkervaring).

Niet-elektrotechnische personen:
•  Voldoende Onderricht Persoon (VOP)  
  -  Deze medewerker heeft geen 

elektrotechnische achtergrond, maar moet 
wel (eens) werkzaamheden uitvoeren met 
een elektrisch risico.

2.  Elektrische gereedschappen moeten veilig  
te gebruiken zijn

  Om elektrische apparaten en verlengsnoeren 
etc. veilig te kunnen gebruiken, schrijft de NEN 
3140 een periodieke inspectie van de zogeheten 
elektrische arbeidsmiddelen voor. De inspectie 
omvat een visuele inspectie en een inspectie 
door meting en beproeving. Deze inspectie mag 
worden uitgevoerd door minimaal een 
Voldoende Onderricht Persoon. 

3.  Elektrische installaties moeten veilig  
te gebruiken zijn

  Om veilig gebruik van elektrische installaties zo 
veel mogelijk te waarborgen, schrijft de NEN 3140 
voor dat deze periodiek moeten worden 
geïnspecteerd. De inspectie omvat een visuele 
inspectie en een inspectie door meting en 
beproeving. Deze inspectie mag worden uitge-
voerd door minimaal een Vakbekwaam Persoon.
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Heb je geen elektrotechnische achtergrond? Maar moet je wel (eens) werkzaamheden uitvoeren met 
een elektrisch risico? Dan is het belangrijk om te weten hoe je de theorie toepast in de praktijk. Daarom 
biedt Tetrix de cursus NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) inclusief praktijk aan. De cursus 
geeft inzicht in wie er aan elektrische installaties mogen werken en hoe voor een veilige werkplek 
gezorgd moet worden. Daarnaast leert de deelnemer de basis beginselen van de elektrotechniek van 
bedrijfsinstallaties in de praktijk. Tijdens de cursus komen theorie en praktijk samen.

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Geen specifieke vooropleiding vereist

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat - hiermee wordt voldaan aan de eisen vanuit NEN 3140 VOP

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor deelnemers zonder elektrotechnische 
vooropleiding, die eenvoudige werkzaamheden 
aan elektrische installaties verrichten of die de 
wettelijke erkenning NEN 3140 Voldoende 
Onderricht Persoon (VOP) willen behalen.  
De cursus is geschikt voor iedereen die in 
aanraking komt met elektriciteit.

Wat houdt de cursus in? 
De cursus bestaat globaal uit twee dagen theorie 
en drie dagen praktijk. Theorie en praktijk worden 
afwisselend aangeboden. Na een korte toelichting 
van de theorie wordt het geleerde direct in de 
praktijk toegepast. De invulling van het praktijkdeel 
is in overleg aan te passen aan de bedrijfssituatie. 
Aan het einde van de cursus wordt de 
vrijschakelprocedure in de praktijk getest.  
Na afloop kan de deelnemer:
•  de basisbeginselen van elektrotechniek van 

bedrijfsinstallaties in de praktijk uitleggen.

•  enkele elektrotechnische handelingen  
en voorkomende werkzaamheden in de  
praktijk verrichten. 

•  de belangrijkste wet- en regelgeving op  
het gebied van veiligheid toelichten.

•  de gevaren en risico’s bij elektrotechnische 
werkzaamheden goed inschatten.

•  persoonlijke beschermingsmiddelen op  
de juiste wijze gebruiken.

•  de NEN 3140 vrijschakelprocedure toepassen 
om een veilige werksituatie te creëren. 

•  een installatie onder spanning bedienen en  
er metingen aan verrichten.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee. 

NEN 3140 VOP, INCLUSIEF PRAKTIJK2.1 2.2NEN 3140 KEUREN ELEKTRISCHE 
APPARATUUR

Om elektrische apparatuur veilig te kunnen gebruiken schrijft de NEN 3140 een periodieke inspectie 
van elektrische arbeidsmiddelen voor. Welke apparaten vallen onder deze controle? Hoe moeten 
deze apparaten, zoals elektrische handgereedschappen, verplaatsbare werktuigen, pc’s en haspels, 
visueel geïnspecteerd worden? En hoe zorg je bovendien voor een goede meting en beproeving? 

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING Deze inspectie mag worden uitgevoerd door minimaal een Voldoende Onderricht Persoon.  
Een certificaat NEN 3140 VOP of een elektrotechnische opleiding op minimaal MBO niveau 2 is vereist.

DUUR 2 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat, waarmee wordt voldaan aan de eisen vanuit NEN 3140 Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor medewerkers van technische diensten, 
installateurs, monteurs, adviseurs en andere 
werknemers die regelmatig inspecties aan 
elektrische arbeidsmiddelen moeten gaan 
uitvoeren, beoordelen of hierover adviseren.

Wat houdt deze cursus in?
De theoretisch kennis wordt aangereikt om  
een inspectie in de praktijk uit te oefenen.  
De deelnemer keurt verschillende elektrische 
arbeidsmiddelen. Na afloop kan de deelnemer:
•  de belangrijkste theorie en wettelijke 

achtergrond van het keuren uitleggen.
•  de klasse-indeling van elektrische 

handgereedschappen volgens de NEN 3140 
toelichten.

•  de visuele inspectie van elektrische 
handgereedschappen uitvoeren.

•  de belangrijkste metingen verrichten,  
zoals het meten van beschermingsleiding, 
isolatieweerstand en lekstroom.

•  de registratie van een keuring administratief 
afhandelen.

Praktische informatie
Indien de deelnemer een voorkeur heeft om met 
eigen testapparatuur te werken, dan kan hij deze 
meenemen naar de cursus.
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Voor een geslaagd project is meer nodig dan technische kennis; ook een goede planning en 
organisatie zijn belangrijk. Het werk wordt vooruit gepland, bijgesteld waar nodig en tijdig afgerond 
en gedurende het hele project is er goed contact met de verschillende stakeholders. Hoe wordt een 
goede projectorganisatie ontworpen? Welke bedrijfsprocessen zijn van belang en hoe zorg je ervoor 
dat deze optimaal verlopen? 

NIVEAU Expert N4

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 10 avonden van 18:00 tot 21:00 uur, aaneensluitend of in delen in te plannen

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor iedereen die meer inzage wil in het 
bedrijfsproces, zoals werkvoorbereiders.  
De opleiding is ook zeer geschikt voor monteurs 
die willen doorgroeien naar een kantoorfunctie. 

Wat houdt de cursus in?
In deze klassikale cursus speelt de interactie 
binnen de groep een belangrijke rol. Er wordt 
theorie behandeld en daarnaast maken 
deelnemers verschillende praktijkopdrachten 
tijdens de les. Deelnemers wisselen onderling 
ervaringen uit en vertalen dit door naar de eigen 
organisatie. Na afloop kan de deelnemer:
•  het belang van essentiële onderdelen van 

projectmanagement (planning, organisatie,  
inzet van bepaalde technieken, documentatie  
en bewaking) toelichten. 

•  uitleggen hoe een project opgebouwd en 
gemanaged kan worden met ERP-software.

•  uitleggen hoe het inkoopproces georganiseerd 
wordt en met welke strategieën en methoden 
(JIT, Kanban) de logistieke keten bestuurd wordt. 

•  uitleggen welke aspecten van belang zijn bij  
het aangaan en beoordelen van een relatie met 
leveranciers, zoals leverbetrouwbaarheid, 
prijsbetrouwbaarheid en communicatie.

•  het belang van een kostprijsberekening en  
voor- en nacalculatie bij een project of product 
toelichten en uitleggen hoe je deze 
berekeningen uitvoert.

•  de betekenis van het begrip kwaliteit uitleggen 
en toelichten hoe de kwaliteit in projecten  
met verschillende technieken beoordeeld en 
geoptimaliseerd kan worden.

 

3.1OPERATIONS MANAGEMENT
(WERKVOORBEREIDER)BEDRIJFSKUNDE3
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MIG is de afkorting voor Metal Inert Gas, dit wordt ook wel inactief gas genoemd. Bij deze 
lastechniek wordt tijdens het lassen continu een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het 
werkstuk wordt een boog gevormd. In deze cursus verdiepen en bekwamen deelnemers zich  
in het lassen met inerte gassen. 

NIVEAU
Niveau 1:  voor iedereen
Niveau 2: diploma niveau  1  is gewenst, maar niet verplicht
Niveau 3:  diploma niveau 2 is verplicht
Niveau 4: diploma niveau 3 is verplicht

VOOROPLEIDING Voor alle opleidingen gaan we ervan uit dat je de lesstof van het onderliggende niveau beheerst.

DUUR Dagopleiding: 10 dagen van 08:30 tot 16:00 uur
Avondopleiding: 20 avonden van 17:30 tot 21:00 uur

AFRONDING
Na afloop van iedere opleiding kan examen worden gedaan voor een erkend NIL-diploma. Om dit lasdiploma  
te behalen, moeten een praktijk- en theorie-examen succesvol worden afgerond. Deelnemers die theoretisch 
minder sterk zijn, kunnen ook alleen een praktijkverklaring halen. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
MIG lassen wordt veel gebruikt in de aluminium 
jacht-, constructie-, kassen-, apparaten- en 
bruggenbouw. De cursus MIG lassen is met name 
geschikt voor medewerkers in deze sectoren. De 
opleiding is ook toegankelijk voor andere 
deelnemers die zich willen verdiepen in lassen 
met inerte gassen.

Wat houdt de cursus in?
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel 
(klassikaal en zelfstudie) en een praktisch deel. 
De nadruk van de opleiding ligt op de 
handvaardigheidstraining, gericht op de praktijk.
•  Niveau 1: voor de beginnende lasser. De nadruk 

ligt op de lasprocessen en apparatuur.
•  Niveau 2: voor de beginnende lasser die zijn 

basisvaardigheden wil uitbreiden. De nadruk  
ligt op materialen en hun gedrag bij het lassen.

•  Niveau 3: voor de gevorderde lasser.  
De nadruk ligt op constructies en ontwerp.

•  Niveau 4: voor de gespecialiseerde lasser.  
De nadruk ligt op fabricage en toepassingen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen mee. 
Laskappen en handschoenen zijn uiteraard aanwezig.

 

MIG LASSEN (ALUMINIUM) 4.14 WERKTUIGBOUW

Bij Tetrix kun je binnen het vakgebied 
werktuigbouw een breed aanbod cursussen 
volgen. Zowel cursussen pijpfitten, hydrauliek, 
pneumatiek of stellen en monteren als 
verschillende lasopleidingen: 

•  MAG lassen (staal)
•  MIG lassen (aluminium)
•  TIG lassen (staal | RVS | aluminium)
•   BMBE lassen (staal)
Iedere lasopleiding wordt aangeboden op  
niveau 1 t/m 4. 

0-meting/ opfriscursus lassen
Voor deelnemers die dagelijks te maken hebben 
met het lasproces is in sommige gevallen een 
verkort traject of opfriscursus mogelijk. Op basis 
van de gratis 0-meting wordt een advies gegeven 
over de duur of eventueel het instapniveau van de 
opleiding. 

Examen lassen
De deelnemer kan na afloop van iedere opleiding 
een examen doen voor een erkend NIL-diploma. 
Om dit lasdiploma te behalen, moeten een praktijk- 
en theorie-examen succesvol worden afgerond. 
Deelnemers die theoretisch minder sterk zijn, 
kunnen ook alleen een praktijkverklaring halen.

Certificering lassen
Tetrix werkt samen met een gecertificeerde 
examenorganisatie. Via ons kun je de volgende 
certificaten behalen:
•  Lasserskwalificatie (LK/WPQ)
•  Lasmethodekwalificatie (LMK/PQR)
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4.3BMBE LASSEN 
(STAAL)4.2 MAG LASSEN (STAAL)

BMBE is de afkorting voor booglassen met beklede elektrode. Deze lastechniek hoort bij het elektrisch 
booglassen. Er wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. De kern van de elektrode bestaat uit  
een metalen draad. Deze draad geleidt stroom en wordt tevens gebruikt als toevoegmateriaal. Bij 
deze lasmethode is geen beschermgas nodig, dit wordt namelijk gevormd uit de bekleding van de 
elektrode. BMBE lassen is geschikt om buiten toe te passen en is daarom geliefd bij doe-het-zelvers. 
Ook kleinere professionele maatwerkklussen gebruiken deze methode veel. 

NIVEAU
Niveau 1:  voor iedereen
Niveau 2: diploma niveau  1  is gewenst, maar niet verplicht
Niveau 3:  diploma niveau 2 is verplicht
Niveau 4: diploma niveau 3 is verplicht

VOOROPLEIDING Voor alle opleidingen gaan we ervan uit dat je de lesstof van het onderliggende niveau beheerst. 

DUUR Dagopleiding: 10 dagen van 08:30 tot 16:00 uur
Avondopleiding: 20 avonden van 17:30 tot 21:00 uur

AFRONDING
Na afloop van iedere opleiding kan examen worden gedaan voor een erkend NIL-diploma. Om dit lasdiploma  
te behalen, moeten een praktijk- en theorie-examen succesvol worden afgerond. Deelnemers die theoretisch 
minder sterk zijn, kunnen ook alleen een praktijkverklaring halen. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
BMBE lassen wordt veel gebruikt in de machine-, 
scheeps- en bruggenbouw en in de offshore 
industrie. Het is een methode die buiten en bij 
reparatiewerkzaamheden wordt toegepast. Deze 
cursus is met name geschikt voor medewerkers in 
deze sectoren. De opleiding is ook toegankelijk 
voor andere deelnemers die zich willen verdiepen 
in BMBE lassen.

Wat houdt de cursus in?
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel 
(klassikaal en zelfstudie) en een praktisch deel.  
De nadruk van de opleiding ligt op de 
handvaardigheidstraining, gericht op de praktijk.
•  Niveau 1: voor de beginnende lasser. De nadruk 

ligt op de lasprocessen en apparatuur.
•  Niveau 2: voor de beginnende lasser die zijn 

basisvaardigheden wil uitbreiden. De nadruk  
ligt op materialen en hun gedrag bij het lassen.

•  Niveau 3: voor de gevorderde lasser. 
 De nadruk ligt op constructies en ontwerp.

•  Niveau 4: voor de gespecialiseerde lasser.  
De nadruk ligt op fabricage en toepassingen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen mee. 
Laskappen en handschoenen zijn uiteraard aanwezig.

MAG is de afkorting voor Metal Active Gas. Bij deze lastechniek wordt tijdens het lassen continu  
een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het werkstuk wordt een boog gevormd. Bij MAG lassen 
wordt een gasmengsel van argon, kooldioxide en in sommige gevallen een beetje zuurstof gebruikt. 
In deze opleiding verdiepen en bekwamen deelnemers zich in het lassen met actieve gassen. MAG 
lassen wordt vooral in de werkplaats toegepast, want buiten kan door wind- en weersinvloeden  
het beschermgas wegwaaien. Dit kan voor oxidatie en gaatjes aan de lasnaad zorgen, en heeft dus 
kwaliteitsverlies tot gevolg. 

NIVEAU
Niveau 1:  voor iedereen
Niveau 2: diploma niveau  1  is gewenst, maar niet verplicht
Niveau 3:  diploma niveau 2 is verplicht
Niveau 4: diploma niveau 3 is verplicht

VOOROPLEIDING Voor alle opleidingen gaan we ervan uit dat je de lesstof van het onderliggende niveau beheerst. 

DUUR Dagopleiding: 10 dagen van 08:30 tot 16:00 uur
Avondopleiding: 20 avonden van 17:30 tot 21:00 uur

AFRONDING
Na afloop van iedere opleiding kan examen worden gedaan voor een erkend NIL-diploma. Om dit lasdiploma  
te behalen, moeten een praktijk- en theorie-examen succesvol worden afgerond. Deelnemers die theoretisch 
minder sterk zijn, kunnen ook alleen een praktijkverklaring halen. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
MAG lassen wordt vooral toegepast bij de productie 
van voertuigen, tanks en leidingen in de machine- 
en scheepsbouw en de offshore industrie. Deze 
opleiding is met name geschikt voor medewerkers 
in deze sectoren. De opleiding is ook toegankelijk 
voor andere deelnemers die zich willen verdiepen 
in lassen met actieve gassen.

Wat houdt de cursus in?
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel 
(klassikaal en zelfstudie) en een praktisch deel.  
De nadruk van de opleiding ligt op de 
handvaardigheidstraining, gericht op de praktijk.
•  Niveau 1: voor de beginnende lasser. De nadruk 

ligt op de lasprocessen en apparatuur.

•  Niveau 2: voor de beginnende lasser die zijn 
basisvaardigheden wil uitbreiden. De nadruk  
ligt op materialen en hun gedrag bij het lassen.

•  Niveau 3: voor de gevorderde lasser.  
De nadruk ligt op constructies en ontwerp.

•  Niveau 4: voor de gespecialiseerde lasser.  
De nadruk ligt op fabricage en toepassingen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen mee. 
Laskappen en handschoenen zijn uiteraard aanwezig.
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4.5PIJPFITTEN4.4 TIG LASSEN 
(STAAL/RVS/ALUMINIUM)

Een cursus voor wie aan de slag wil als pijpfitter, of voor wie al werkt als pijpfitter en zijn kennis wil 
verdiepen. In korte tijd leert de deelnemer alle handigheidjes van het pijpfittersvak. Deelnemers krijgen 
inzicht in de gevaarlijke stoffen die voorkomen op petrochemische locaties, leren hoe je veilig en 
nauwkeurig werkt en welke gereedschappen hierbij worden gebruikt. Daarnaast gaan deelnemers 
praktisch aan de slag met het maken van een isometrische tekening en het inmeten en zelf samenstellen 
van leidingen; vaardigheden die van een pijpfitter op een prefab locatie worden verwacht. 

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING Gedegen wiskundekennis, technisch inzicht en een MBO 4 werk- en denkniveau

DUUR 8 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor iedereen geschikt die als pijpfitter wil gaan 
werken of al werkzaam is als pijpfitter. Voor 
deelnemers die al werkzaam zijn als pijpfitter, 
zorgt deze cursus voor opschaling van de  
parate kennis en uitbreiding van de skills. Alle 
deelnemers kunnen na de cursus kwalitatief  
werk afleveren als pijpfitter.

Wat houdt de cursus in?
Theorie en praktijk worden afgewisseld. In de 
middag wordt de theorie die ’s ochtends is 
behandeld in praktijk gebracht. In de ochtend van 
de zesde dag wordt een theorie-examen 
afgenomen. De laatste tweeënhalve dag staan in 
het teken van een praktijkexamen. Hiervoor 
moeten deelnemers een leiding samenstellen op 
een simulatie van een bestaande installatie met 
uitgaande flenzen. Na afloop kan de deelnemer:
•  uitleggen waarmee een pijpfitter rekening moet 

houden om veilig te werken.

•  verschillende onderdelen in het leidingsysteem 
herkennen, fysiek en als P&ID-symbool op  
een schematische tekening.

•  een leiding samenstellen met de daarvoor 
bestemde gereedschappen.

•  met behulp van het VOMI-fitterszakboek  
een leiding inmeten.

•  een isometrische tekening van een leiding maken.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf overall, handschoenen, veiligheidsbril 
en –schoenen mee. Het fitterszakboek wordt bij 
aanvang van de cursus uitgereikt.

TIG is de afkorting voor Tungsten Inert Gas. Bij deze methode wordt een inert (niet-actief) gas 
gebruikt. TIG lassen is een vorm van elektrisch booglassen en wordt als complex ervaren. De reden 
hiervoor is dat het toevoegmateriaal handmatig moet worden toegevoegd. Er zijn dus altijd twee 
handen nodig tijdens het proces. TIG lassen is een nauwkeurige lastechniek waarmee je een zeer 
hoge laskwaliteit kunt bereiken. Je verder verdiepen en bekwamen in deze nauwkeurige lastechniek? 
Dat kan met deze cursus. 

NIVEAU
Niveau 1:  voor iedereen
Niveau 2: diploma niveau 1 is gewenst, maar niet verplicht
Niveau 3:  diploma niveau 2 is verplicht
Niveau 4: diploma niveau 3 is verplicht

VOOROPLEIDING Voor alle opleidingen gaan we ervan uit dat je de lesstof van het onderliggende niveau beheerst. 

DUUR Dagopleiding: 10 dagen van 08:30 tot 16:00 uur
Avondopleiding: 20 avonden van 17:30 tot 21:00 uur

AFRONDING
Na afloop van iedere opleiding kan examen worden gedaan voor een erkend NIL-diploma. Om dit lasdiploma te 
behalen, moeten een praktijk- en een theorie-examen succesvol worden afgerond. Deelnemers die theoretisch 
minder sterk zijn, kunnen ook alleen een praktijkverklaring halen. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
TIG lassen wordt veel gebruikt bij specialistisch 
leidingwerk, bijvoorbeeld voor de voedingsindustrie, 
machinebouw en voor projecten waarbij hoge 
eisen worden gesteld aan de laskwaliteit en het 
uiterlijk. Deze opleiding is met name geschikt voor 
medewerkers in deze sectoren. De opleiding is 
ook toegankelijk voor andere deelnemers die zich 
willen verdiepen in TIG lassen.

Wat houdt de cursus in?
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel 
(klassikaal en zelfstudie) en praktisch deel.  
De nadruk van de opleiding ligt op de 
handvaardigheidstraining, gericht op de praktijk.
•  Niveau 1: voor de beginnende lasser. De nadruk 

ligt op de lasprocessen en apparatuur.
•  Niveau 2: voor de beginnende lasser die zijn 

basisvaardigheden wil uitbreiden. De nadruk  
ligt op materialen en hun gedrag bij het lassen.

•  Niveau 3: voor de gevorderde lasser.  
De nadruk ligt op constructies en ontwerp.

•  Niveau 4: voor de gespecialiseerde lasser.  
De nadruk ligt op fabricage en toepassingen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf een overall en veiligheidsschoenen mee. 
Laskappen en handschoenen zijn uiteraard aanwezig.
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4.7PNEUMATIEK

In deze cursus maken deelnemers kennis met de basisprincipes van de pneumatiek. Ze herkennen  
de belangrijkste symbolen voor pneumatische onderdelen, zodat ze een pneumatische tekening 
kunnen lezen. Ook gaan deelnemers in de praktijk aan de slag met het bouwen en testen van een 
pneumatische installatie. Het is mogelijk om de cursus uit te breiden met 1 dag elektro-pneumatiek. 

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Een technische vooropleiding is gewenst maar niet noodzakelijk

DUUR 3 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor onderhoudstechnici en bedieners van 
installaties die hun basiskennis van de pneumatiek 
willen verbreden. 

Wat houdt deze cursus in?
De nadruk ligt op de praktijk. De benodigde theorie 
wordt in de praktijk aangereikt. Na afloop kan de 
deelnemer:
•  het basisprincipe, de belangrijkste begrippen  

en theorieën en de belangrijkste toepassingen 
van de pneumatiek uitleggen. 

•  de betekenis van de belangrijkste symbolen  
op een pneumatisch schema toelichten en een 
eenvoudig schema lezen.

•  de functie en de werking van de belangrijkste 
componenten in de pneumatiek (ventielen, 
luchtcilinders en afdichtingen, compressoren) 
uitleggen.

•  aan de hand van een beschrijving een 
pneumatische schakeling bouwen en testen.

•  aan de hand van een schema een storing 
opsporen en verhelpen.

•  eerstelijns onderhoud aan pneumatische 
schakelingen uitvoeren.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee. 

4.6 FLENSMONTAGE

Flenzen zorgen voor een veilige verbinding van leidingen en apparaten en komen voor in veel 
industrieën. Het is van belang dat flenzen op een veilige en verantwoorde manier worden 
gemonteerd en gedemonteerd. Tijdens de cursus flensmontage leert de deelnemer veilig werken aan 
flenzen. Hierbij wordt aandacht besteed aan geschikte werkmethoden, de Arbowet, de correcte 
toepassing van veiligheidsregels en onderwerpen als studbolts en flenzen, pakkingen en appendages.

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Een technische vooropleiding (constructie niveau 2) is gewenst maar niet noodzakelijk

DUUR 2 dagen inclusief officieel erkend Wfpr examen (Werken met flensverbindingen volgens protocol).

AFRONDING Deze cursus wordt gegeven volgens de SSVV opleidingsgids gestelde opleidingseisen.  
De cursus is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN 1591-4:2013. Het diploma is 5 jaar geldig.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor deelnemers die werken in de 
petrochemische industrie en te maken hebben of 
krijgen met het openen en sluiten van 
flensverbindingen. 

Wat houdt deze cursus in?
Theorie en praktijk worden afwisselend 
aangeboden. In de middag wordt de theorie die ’s 
ochtends behandeld is in praktijk gebracht.  
De tweede dag staat in het teken van een theorie- 
en praktijkexamen. Na afloop kan de deelnemer:
•  uitleggen wat het belang is van het controleren 

en lezen van de werkvergunning voor aanvang 
van de werkzaamheden.

•  uitleggen welke veiligheidsmaatregelen van 
belang zijn om veilig te kunnen werken aan 
flenzen. 

•  flenzen op de juiste wijze openen en sluiten.
•  de functie en eigenschappen van de 

verschillende pakkingmaterialen herkennen  
en op de juiste wijze toepassen in de praktijk.

•  de verschillende soorten flenzen inclusief  
hun drukklassen en toepassingen herkennen.

•  de bouten volgens het flensprotocol vastzetten.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee. 
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4.9STELLEN EN MONTEREN

Bijna elke machine wordt aangedreven door een elektro- of verbrandingsmotor. In deze cursus 
worden deelnemers opgeleid om deze motoren te onderhouden. Het afstellen van de lagers is daarbij 
een essentiële vaardigheid, want een goed afgestelde lager vermindert het benodigde onderhoud 
aanzienlijk. Na afloop kunnen de deelnemers zelfstandig machines stellen, uitlijnen en monteren. 

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Geen specifieke vooropleiding, maar enige kennis van de mechanische techniek is gewenst

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Onderhouds- en storingsmonteurs, 
machinemonteurs en andere werknemers die met 
de aandrijfsystemen, reparatie of opbouw van 
installaties te maken hebben.

Wat houdt deze cursus in?
Theorie en praktijk worden afgewisseld. Na afloop 
kan de deelnemer:
•  de functie, werking en toepassing van de 

lagertechniek uitleggen.
•  verschillende soorten lagers van elkaar 

onderscheiden.
•  de belangrijkste (meet)gereedschappen, 

hulpmiddelen en laserapparatuur op de juiste 
wijze gebruiken.

•  de verschillende soorten lagers, 
aandrijfkoppelingen, tandwielen, kettingen en 
riemoverbrengingen monteren, stellen en 
uitlijnen.

•  diverse controles uitvoeren, zoals controle op 
maatvoering en visuele controle van 
overbrenging. 

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.

4.8 HYDRAULIEK

In deze cursus staan de basisprincipes en componenten van de hydrauliek centraal. Deelnemers 
maken kennis met onderwerpen als drukverhoging, regeneratie, cavitatie en energiebesparing. 
Verschillende basisschakelingen worden behandeld en deelnemers gaan deze ook zelf testen en 
bouwen. Het is mogelijk om de cursus uit te breiden met 1 dag elektro-hydrauliek. 

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Een technische vooropleiding is gewenst maar niet noodzakelijk

DUUR 3 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor onderhoudstechnici en bedieners van 
installaties die te maken krijgen met hydraulische 
installaties en hun basiskennis van de hydrauliek 
willen vergroten.

Wat houdt deze cursus in?
De nadruk ligt op de praktijk. De benodigde theorie 
wordt in de praktijk aangereikt. Na afloop kan de 
deelnemer:
•  de opbouw en principewerking van een 

hydraulisch systeem en de belangrijkste 
begrippen en theorieën rondom hydrauliek 
uitleggen.

•  een eenvoudig hydraulisch schema lezen en 
tekenen met bijbehorende symbolen.

•  de belangrijkste hydraulische onderdelen en 
componenten (pompen, schuiven, kleppen, 
motoren) herkennen en de functie en werking 
ervan toelichten.

•  een eenvoudige basisschakeling bouwen en 
testen.

•  met behulp van een hydraulisch schema een 
storing opsporen en verhelpen.

•  eerstelijns onderhoud aan een hydraulische 
installatie uitvoeren.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.
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5 VERSPANEN

Een van de belangrijkste technieken die bij het verspanen wordt gebruikt, is draaien. Hiervoor wordt 
een conventionele draaibank gebruikt. Het product wordt in een klem geplaatst, die vervolgens met 
hoge snelheid ronddraait. Met een beitel worden spanen van het product afgedraaid om het de 
gewenste vorm te geven. In deze training leert de deelnemer diverse bewerkingen uitvoeren op een 
conventionele draaibank. 

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Ervaring in de techniek is gewenst, maar niet noodzakelijk

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor deelnemers voor wie verspanen een 
belangrijk deel van hun huidige of toekomstige 
werk is. 

Wat houdt de cursus in?
De nadruk ligt op de uitvoering in de praktijk. De 
belangrijkste theoretische basisbeginselen worden 
tijdens het werken aan de draaibank toegelicht. De 
deelnemers werken op basis van drie tekeningen 
aan drie verschillende eindproducten. Deze 
opdrachten nemen toe in complexiteit. Na afloop 
kan de deelnemer:
•  de belangrijkste technieken en bewerkingen van 

conventioneel draaien uitvoeren.
•  draaien: langs, dwars, uitwendig, inwendig, 

conisch en boren.
•  afsteken en insteken.
•  de schroefdraad snijden.
•  op basis van een werktekening de 

werkzaamheden voorbereiden in een werkplan.
•  de machines instellen en het gereedschap en 

werkstuk stellen en spannen.

•  het materiaal bewerken volgens de juiste 
bewerkingsvolgorde en voorschriften.

•  het werkstuk meten en controleren op 
maattoleranties, vorm- en plaatstoleranties.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.

DRAAIEN CONVENTIONEEL 5.1

Verspanen is het bewerken van materialen zodat 
ze de juiste vorm krijgen. Hiervoor worden 
verschillende technieken gebruikt, waarvan 
draaien en frezen de belangrijkste zijn.

Voor zowel draaien als frezen gebruik je een bank. 
Beide technieken kunnen zowel conventioneel  
als via de computer worden uitgevoerd. Bij 
draaien wordt het product in een klem geplaatst, 
die vervolgens met hoge snelheid ronddraait.  
Met een beitel worden spanen van het product 
afgedraaid om het de gewenste vorm te geven. 
Ook bij frezen zit het product in een klem, maar 
bij deze techniek beweegt alleen de frees zich  
in verschillende posities en blijft het product 
stilstaan. Welke techniek je gebruikt, hangt af van 
het doel dat je wilt bereiken. Verspanen wordt 
vooral gebruikt om machineonderdelen te maken 
in de werktuigbouwkunde. 

Tegenwoordig worden steeds vaker CNC-machines 
ingezet in de verspaning. CNC staat voor Computer 
Numerical Control. De machines zijn computerge-
stuurd. Dit betekent dat verspaners deze computers 
ook zelfstandig moet kunnen programmeren.
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5.3DRAAIEN CNC-PROGRAMMEREN 
(FANUC)

CNC is de afkorting voor Computer Numerical Control. Tegenwoordig worden steeds vaker CNC-
machines ingezet in de verspaning. Deze worden via een computer aangestuurd. Voor verspaners 
betekent dit dat ze de computer zelfstandig moeten kunnen programmeren. Welke bewegingen 
worden tijdens het draaien met de computer aangestuurd? En hoe programmeer je die? In deze 
cursus maakt de deelnemer kennis met verschillende typen besturingen en leert hij deze efficiënt te 
programmeren. De kennis in zowel de diepte als de breedte wordt vergroot. Tijdens de cursus wordt 
gebruikgemaakt van de besturingstechniek van FANUC om te draaien. 

NIVEAU Gevorderd N3/Expert N4

VOOROPLEIDING De deelnemer beschikt minimaal over de basiskennis conventioneel draaien

DUUR 25 dagen van 08:30 tot 16:00 uur (modulair in te plannen)

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor conventionele draaiers die zich willen 
verdiepen in CNC-programmeren. 

Wat houdt de cursus in?
De theorie wordt aangeboden terwijl de 
deelnemers in de praktijk aan de slag zijn. 
Deelnemers programmeren diverse werkstukken 
met de besturingstechniek van FANUC. Na afloop 
kan de deelnemer:
•  een CNC-draaiprogramma structureel 

opbouwen (ISO/Dialoog).
•  een volwaardig uitgebreid CNC-draaiprogramma 

schrijven, lezen en optimaliseren.
•  onderprogramma’s juist toepassen.
•  programma’s in de praktijk uitvoeren.
•  offsetwaardes bepalen of corrigeren van  

te gebruiken snijgereedschappen.
•  indien gewenst gebruikmaken van aangedreven 

gereedschappen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.

Een van de belangrijke technieken die bij het verspanen wordt gebruikt, is frezen. Hiervoor wordt 
een conventionele freesbank gebruikt. Bij frezen wordt het product in een klem geplaatst. De frees 
beweegt zich vervolgens in verschillende posities en verwijdert materiaal van het product. Het 
product zelf blijft stilstaan. In deze training leert de deelnemer diverse bewerkingen uitvoeren op 
een conventionele freesbank. 

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Ervaring in de techniek is gewenst, maar niet noodzakelijk

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor deelnemers voor wie verspanen een 
belangrijk deel van hun huidige of toekomstige 
werk is. 

Wat houdt de cursus in?
De nadruk ligt op de uitvoering in de praktijk. De 
belangrijkste theoretische basisbeginselen worden 
tijdens het werken aan de freesbank toegelicht. De 
deelnemers werken op basis van drie tekeningen 
aan drie verschillende eindproducten. Deze 
opdrachten nemen toe in complexiteit. Na afloop 
kan de deelnemer:
•  de belangrijkste technieken en bewerkingen  

van conventioneel frezen uitvoeren.
•  platte vlakken frezen (horizontaal/verticaal/

schuin).
•   verdiepingen, kamers en sleuven frezen.
•  gaten boren en tappen.
•  op basis van een werktekening de 

werkzaamheden voorbereiden in een werkplan.
•  de machines instellen en het gereedschap en 

werkstuk stellen en spannen.

•  het materiaal bewerken volgens de juiste 
bewerkingsvolgorde en voorschriften.

•  het werkstuk meten en controleren op 
maattoleranties, vorm- en plaatstoleranties.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.

FREZEN CONVENTIONEEL5.2
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5.5MEETTECHNIEK

Meten is weten, maar meet je wel wat je wilt weten? In deze cursus leert de deelnemer om aan de 
hand van productspecificaties het juiste meetinstrument en de juiste beoordelingsmethode te kiezen 
en deze op de juiste wijze te gebruiken. In de praktijk worden verschillende metingen verricht met 
verschillende instrumenten. Na deze cursus is de deelnemer in staat om beter de juiste 
maattoleranties toe te passen en te herkennen.

NIVEAU Gevorderd N3/Expert N4

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 2 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor werknemers in de precisietechniek, 
productontwikkelaars van industriële 
meetapparatuur, kalibratie- en 
keuringsmedewerkers in het veld en 
kwaliteitsmedewerkers. 

Wat houdt de cursus in?
Theorie en praktijk worden afwisselend 
aangeboden. Na afloop kan de deelnemer:
•  de belangrijkste basisbegrippen van de 

meettechniek uitleggen.
•  de verschillende meetinstrumenten van elkaar 

onderscheiden.
•  uitleggen in welke situatie welk meetinstrument 

het beste toegepast kan worden.
•  uitleggen hoe de meetinstrumenten op de juiste 

wijze gebruikt worden.
•  eenvoudige metingen verrichten met de 

belangrijkste meetinstrumenten.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee.

5.4 FREZEN CNC-PROGRAMMEREN 
(HEIDENHAIN)

CNC is de afkorting voor Computer Numerical Control. Tegenwoordig worden steeds vaker CNC-
machines ingezet in de verspaning. Werktuigmachines worden via een computer aangestuurd. Voor 
verspaners betekent dit dat ze de computer zelfstandig moeten kunnen programmeren. Welke 
bewegingen worden tijdens het frezen met de computer aangestuurd? En hoe programmeer je die? 
De deelnemer maakt kennis met verschillende typen besturingen en leert hij deze efficiënt te 
programmeren. De kennis in zowel de diepte als de breedte wordt vergroot. Tijdens de cursus wordt 
gebruikgemaakt van de besturingstechniek van Heidenhain om te frezen.

NIVEAU Gevorderd N3/Expert N4

VOOROPLEIDING De deelnemer beschikt minimaal over de basiskennis conventioneel frezen

DUUR 25 dagen van 08:30 tot 16:00 uur (modulair in te plannen)

AFRONDING Tetrix-certificaat

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor conventionele frezers die zich willen 
verdiepen in het CNC-programmeren.

Wat houdt de cursus in?
De theorie wordt aangeboden terwijl deelnemers 
in de praktijk aan de slag zijn. Deelnemers 
programmeren diverse werkstukken met de 
besturingstechniek van Heidenhain. Na afloop kan 
de deelnemer:
•  een CNC-draaiprogramma structureel 

opbouwen (ISO/Dialoog).
•  een volwaardig uitgebreid CNC-draaiprogramma 

schrijven, lezen en optimaliseren.
•  onderprogramma’s juist toepassen.
•  programma’s in de praktijk uitvoeren.
•  offsetwaardes bepalen of corrigeren van  

te gebruiken snijgereedschappen.
•  indien gewenst gebruikmaken van aangedreven 

gereedschappen.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee. 
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Hoe is een eenvoudige elektrotechnische bedrijfsinstallatie opgebouwd? Uit welke componenten 
bestaat de installatie en wat is de belangrijkste functie? In deze basiscursus leert de deelnemer de 
beginselen van de elektrotechniek van bedrijfsinstallaties in de praktijk. Het zelf ervaren staat centraal, 
van spanning, stroom en weerstand meten tot het aansluiten van driefasen wisselstroommotoren.  
De praktische component kan in overleg worden aangepast aan de bedrijfssituatie. Deze praktische 
cursus is uitgebreid met een theoretisch deel NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP). 
Hiermee zijn deelnemers in staat om werkzaamheden in de elektrotechniek veilig uit te voeren.

NIVEAU Basis N2

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat, waarmee wordt voldaan aan de eisen vanuit NEN 3140 VOP

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor deelnemers zonder kennis van de 
elektrotechniek die zich graag in dit vakgebied 
willen ontwikkelen én die de wettelijk erkenning 
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) 
willen behalen. 

Wat houdt deze cursus in?
De cursus bestaat globaal uit twee dagen theorie 
en drie dagen praktijk. Theorie en praktijk worden 
afwisselend aangeboden. Na een korte toelichting 
van de theorie, wordt het geleerde direct in de 
praktijk toegepast. De invulling van de praktijk is 
in overleg aan te passen aan de bedrijfssituatie. 
Aan het einde van de cursus wordt de 
vrijschakelprocedure in de praktijk getest.  
Na afloop kan de deelnemer:
•  de basisbeginselen van elektrotechniek van 

bedrijfsinstallaties in de praktijk uitleggen.
•  enkele elektrotechnische handelingen en 

werkzaamheden in de praktijk verrichten. 

•  de belangrijkste wet- en regelgeving op het 
gebied van veiligheid toelichten.

•  de gevaren en risico’s bij elektrotechnische 
werkzaamheden goed inschatten.

•  persoonlijke beschermingsmiddelen op de  
juiste wijze gebruiken.

•  de NEN 3140 vrijschakelprocedure toepassen 
om een veilige werksituatie te creëren. 

•  een installatie onder spanning bedienen en  
er metingen aan verrichten.

Praktische informatie
Om deel te nemen aan de cursus zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer 
neemt zelf werkkleding en veiligheidsschoenen mee. 

ELEKTROTECHNIEK INCL. NEN 3140 VOP 
(E VOOR W) 6.1ELEKTROTECHNIEK6
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7 INDUSTRIËLE 
AUTOMATISERING

Bij industriële automatisering doen computers, robots en/of informatietechnologieën het werk van 
mensen. Processen en machines worden zo ingericht dat dit een hogere productie tot gevolg heeft. 
Maar dat is niet het enige effect; automatisering zorgt ook voor een constantere kwaliteit en output.
Binnen de industriële automatisering worden verschillende nieuwe technologieën ingezet, zoals 
sensoren, Internet of Things (IoT), Robots en Co-bots, Artificiële Intelligentie, Augmented Reality, 
3D-printing, Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s), Big Data en Cloud Computing.

*  Deelnemers die alle modules met succes afronden, ontvangen een erkend NLQF niveau 3 diploma. NLQF is een raamwerk voor niveaubepaling van  
alle mogelijke opleidingskwalificaties, van basiseducatie tot doctoraat en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Het Nederlands 
Kwalificatieraamwerk NLQF maakt formele, door de overheid gereguleerde kwalificaties en non-formele private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar.  
De meerwaarde van NLQF is vooral het bieden van transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. Het diploma dat je ontvangt, is daarmee nationaal  
en internationaal erkend. Qua niveau is het vergelijkbaar met het niveau van andere ingeschaalde kwalificaties in Nederland én in het buitenland.

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING Minimaal MBO niveau 2 opleiding of denkniveau

DUUR 15 praktijkdagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING NLQF-diploma Gevorderd N3* 

Tetrix biedt op dit vakgebied de volgende 
opleidingsmodules aan:
•  7.1 PLC-techniek en procesmodellen  
•  7.2 Sensortechniek en IoT 
•  7.3 Robottechniek en Vision

Deze modules kunnen los van elkaar gevolgd 
worden. Bij het succesvol afronden van  
een module ontvangt de deelnemer een  
Tetrix-certificaat. 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Voor bedrijven die een hogere productie, kwaliteit, 
flexibiliteit, informatienauwkeurigheid en veiligheid 
willen en daarvoor hun medewerkers gaan opleiden.
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7.2SENSORTECHNIEK EN IOT7.1 PLC-TECHNIEK EN PROCESMODELLEN

Sensoren zijn niet meer weg te denken uit de huidige technologie. In deze cursus aandacht voor onder 
meer inductieve en capacitieve sensoren, fotocellen, ultrasoon, verschillende types stekkers en 
verschillende types uitgangssignalen (zowel analoog als digitaal). Tevens wordt aandacht besteed aan 
de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) in combinatie met sensortechniek. De cursus is specifiek 
gericht op de praktische toepassingen van sensoren binnen de context van de bedrijfsautomatisering.

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING Minimaal MBO niveau 2 opleiding of denkniveau

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat* 

*  Als de deelnemer deze module combineert met de modules ‘PLC-techniek en procesmodellen’ en ‘Robottechniek en Vision’, dan kan een erkend 
NLFQ niveau 3 diploma ‘Industriële Automatisering’ (PLC-techniek, Sensortechniek, Robottechniek & Smart Industrie) worden behaald. Hiervoor 
wordt een praktijkexamen afgenomen. Informeer naar de mogelijkheden en de bijkomende kosten voor dit NLQF-erkende diploma.

Voor wie is deze cursus bedoeld? 
Voor deelnemers die in hun werk in aanraking 
komen met sensortechniek en Internet of  
Things en zich hierin verder willen verdiepen. 
Enige kennis van elektrotechnische systemen  
is een vereiste.

Wat houdt deze cursus in?
Theorie en praktijk worden afgewisseld. De cursus 
bestaat uit een klein gedeelte theorie, gevolgd 
door een uitgebreid ‘hands-on’ gedeelte  
waarbij deelnemers zelf aan de slag gaan  
met de verschillende sensoren. Na afloop kan  
de deelnemer:
•  de diverse sensoren herkennen en de functie  

en werking ervan toelichten.
•  de techniek van sensoren toepassen in 

procesmodellen.

•  de functie en werking van I/O link,  
Internet of Things, inclimate, RFID, ASI  
en fotocellen uitleggen.

•  bovengenoemde technieken toepassen  
in een procesmodel.

Praktische informatie
De deelnemer neemt tijdens deze cursus  
een eigen laptop mee. De software kan hier 
gemakkelijk op worden gezet.

 

In deze cursus maken deelnemers kennis met de gebruiksmogelijkheden van PLC-systemen.  
Door praktische oefeningen leren zij hoe een PLC-systeem wordt geprogrammeerd, aangesloten  
en in bedrijf gesteld. Het eerstelijns storing zoeken komt aan bod, evenals het modificeren van  
de softwareprogramma’s. 

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING Minimaal MBO niveau 2 technische opleiding of denkniveau

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat* 

*  Als de deelnemer deze module combineert met de modules ‘Sensortechniek en IoT’ en ‘Robottechniek en Vision’, kan een erkend NLFQ niveau 3 
diploma ‘Industriële Automatisering’ (PLC-techniek, Sensortechniek, Robottechniek & Smart Industrie) worden behaald. Hiervoor wordt een 
praktijkexamen afgenomen. Informeer naar de mogelijkheden en de bijkomende kosten voor dit NLQF-erkende diploma.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor deelnemers die tijdens hun werk in 
aanraking komen met PLC-systemen en zich 
hierin verder willen verdiepen. Enige kennis  
van elektrotechnische systemen is een vereiste.

Wat houdt deze cursus in?
Theorie en praktijk worden afgewisseld. De cursus 
bestaat uit een klein deel theorie, gevolgd door 
een uitgebreid ‘hands-on’ gedeelte waarbij 
deelnemers zelf aan de slag gaan met het 
programmeren van een PLC. Na afloop kan de 
deelnemer:
•  de basiskennis van PLC-techniek toepassen  

om de structuur van PLC-softwareprogramma’s 
te herkennen en te modificeren. 

•  een PLC programmeren met LOGO!-software 
en hierbij basisbesturings- en geheugenfuncties, 
timers en counters toepassen.

•  volgens een gestructureerde analyse een 
eerstelijns storing zoeken in PLC-bestuurde 
installaties en hieraan op de juiste wijze  
vervolg geven.

Praktische informatie
De deelnemer neemt tijdens deze cursus  
een eigen laptop mee. De software kan hier 
gemakkelijk op worden gezet.
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8MAATWERK7.3 ROBOTTECHNIEK EN VISION

Heb je een andere of meer specialistische 
vraag? Wij denken graag mee over een 
opleidingstraject dat volledig is afgestemd op de 
bedrijfsbehoeften. Dit deden we eerder al naar 
tevredenheid voor diverse opdrachtgevers. 

Hebben meerdere medewerkers in het bedrijf 
dezelfde leervraag? Dan is een maatwerktraject 
wellicht iets voor jouw bedrijf. Vrijwel al onze 
cursussen zijn zowel individueel als in 
groepsverband te volgen en aan te passen aan 
specifieke bedrijfswensen. 

Wij informeren je graag over de mogelijkheden!

Wat is er in de industriële automatisering in de toekomst mogelijk met robottechniek en Vision?  
In deze cursus leert de deelnemer de toepassingen van industriële en collaboratieve robots kennen. 
Nadat er is kennisgemaakt met de principewerking van de robot, schrijven deelnemers een eenvoudig 
programma om een collaboratieve robot in te zetten in een productiestraat. Hierbij maken ze ook 
gebruik van de mogelijkheden van Vision.

NIVEAU Gevorderd N3

VOOROPLEIDING De deelnemer moet in staat zijn om met PLC-programma’s te werken

DUUR 5 dagen van 08:30 tot 16:00 uur

AFRONDING Tetrix-certificaat* 

*  Als de deelnemer deze module combineert met de modules ‘PLC-techniek en procesmodellen’ en ‘Sensortechniek en IoT’, kan een erkend NLFQ 
niveau 3 diploma ‘Industriële Automatisering’ (PLC-techniek, Sensortechniek, Robottechniek & Smart Industrie) worden behaald. Hiervoor wordt een 
praktijkexamen afgenomen. Informeer naar de mogelijkheden en de bijkomende kosten voor dit NLQF-erkende diploma.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor deelnemers die in hun werk in aanraking 
komen met robottechniek en Vision en zich  
hierin verder willen verdiepen. Enige kennis  
van elektrotechnische systemen is wenselijk,  
maar niet verplicht.

Wat houdt deze cursus in?
Theorie en praktijk worden afgewisseld. De 
cursus bestaat uit een klein gedeelte theorie, 
gevolgd door een uitgebreid ‘hands-on’ gedeelte 
waarbij deelnemers zelf aan de slag kunnen met 
een collaboratieve robot. Na afloop kan de 
deelnemer:
•   enkele toepassingen en mogelijkheden, de 

opbouw, principewerking en veiligheidsaspecten 
van collaboratieve en industriële robots in  
de industriële automatisering toelichten.

•  een collaboratieve robot (Cobot) eenvoudige 
opdrachten laten uitvoeren.

•  een eenvoudig programma schrijven waarbij 
een collaboratieve robot ingezet wordt bij  
pak- en verplaatsoplossingen in combinatie  
met eenvoudige Vision-mogelijkheden.

Praktische informatie
De deelnemer neemt tijdens deze cursus  
een eigen laptop mee. De software kan hier 
gemakkelijk op worden gezet.

informatienummer 072-727 10 30 of cursus@tetrixtechniek.nl  |  tetrixtechniek.nl/cursus 3938


