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 EDREVEN,
GEMOTIVEERD EN
RECHT DOOR.”
ROY STEVENS

Oprichter en directeur

Ben je geïnteresseerd in een carrière in
de techniek? Dan heb je met het lezen
van deze brochure de eerste stap gezet.
Technische mensen zijn meer en meer
nodig in de industrie.
De banen liggen als het ware voor het
oprapen. Althans voor diegenen die
goed opgeleid zijn en de juiste ervaring
hebben. Stevast zorgt dat jij aan deze
eisen voldoet!
Ik nodig je van harte uit om deze
brochure door te nemen en zelf te
oordelen wat Stevast techniek voor jou
kan betekenen. Eén ding kan ik met
zekerheid zeggen. Stevast techniek staat
te popelen om je te helpen met het
realiseren van je doelen.

Roy
Stevens

OPLEIDINGSCENTRUM
BATHOORN 4
9411 SE BEILEN

Welkom bij Stevast Opleidingen!
Met meer dan 30 opleidingen vind je bij Stevast Techniek altijd een opleiding die bij je
past.
OPLEIDINGSCENTUM
Stevast opleidingen heeft 3 richtingen. Festo, Lastechniek en Onderhoud . Elke richting
bestaat uit verschillende opleidingen die modulair zijn opgebouwd. Alle opleidingen zijn los
te volgen. Je bepaalt zelf welke richting je op wilt gaan en welke opleidingen het beste bij jou
passen.
Hiermee verhoog jij jouw marktwaarde aanzienlijk. Na het succesvol afronden van een
opleiding ontvang je een waardevol certificaat of diploma. Dit betekent dat je na het
afronden van jouw opleiding direct aan de slag kunt.
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PNEUMATIEK (PN111) Moderne Industriële Pneumatiek
Wil jij alles leren over de basisbeginselen van de pneumatiek? Wil jij weten hoe perslucht wordt
opgewekt? Ben jij geïnteresseerd in het belang van de juiste luchtkwaliteit? Tijdens deze cursus
leer je in drie dagen alles over Moderne Industriële Pneumatiek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

JE LEERT ...
• hoe perslucht wordt opgewekt en wat het belang is van een juiste
luchtkwaliteit;

3 dagen of 6 avonden

• pneumatische componenten te identificeren, te ontwerpen en de
eigenschappen en de werking ervan te verklaren;
• de symbolen van pneumatische componenten te identificeren en te

Overdag of avonduren

beschrijven;
• een eenvoudig pneumatisch schema te ontwerpen, te assembleren

Dagopleiding (3 dagen) € 1.043,(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

en te testen;
• hoe je pneumatische componenten onderhoud en storingen kunt
vinden in eenvoudige pneumatische systemen;
• de technische specificaties en data van pneumatische componenten
te interpreteren.

Avondopleiding (6 avonden) € 1.358,(excl. BTW, incl. leermiddelen)

Ca. 8-12 deelnemers

ONDERWERPEN

Stevast Beilen

• Pneumatische aandrijvingen: cilinders voor verschillende
toepassingen.
• Ventielen: verschillende typen ventielen, pneumatisch/elektrisch

Certificaat

bediend, constructies en verschillende middenstanden.
• Besturing/regeling: pneumatische en elektrische besturing/regeling
van ventielen

Vervolgcursus:
EP211 Elektropneumatische besturingen

- positie besturing: eindstandmelders en sensoren
- besturing op basis van druk: gebruik van druk- en nuldrukmeting
- besturing op basis van tijd: gebruik van tijdfuncties
- snelheidsregeling: gebruik van snelheidsregelventielen,
snelontluchters en gestuurde terugslagkleppen
- logische besturingsfuncties: EN- en OF-functie

ALGEMENE INFORMATIE

- drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel en
drukbooster
• Basiskennis elektrische besturing: drukknoppen, contacten en relais.
• Basisprincipes van luchtverzorging: productie, conditionering en

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

verdeling.
• Symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN
3348 / ISO 1219
• Identificeren en verhelpen van storingen.
• Veiligheid.

GEÏNTERESSEERD?

VOOR WIE?

INSCHRIJVEN!

Iedereen

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL

Praktijk
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PNEUMATIEK (EP211) Elektro Pneumatische
besturingen

De cursus Elektro Pneumatische Besturingen gaat in op de principes en begrippen van de
besturingstechniek. Je leert onder andere bewegingsdiagrammen te lezen, interpreteren en
(eventueel) opstellen.

JE LEERT ...

ONDERWERPEN

• bewegingsdiagrammen te lezen, te interpreteren en

• Principes en begrippen van de besturingstechniek.

eventueel zelf op te stellen;

• Basiskennis sensoren.

• wat de basisfuncties zijn binnen de besturingstechniek

• Logische functies.

en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch-,

• Tijd- en telschakelingen.

hydraulisch- en/of elektrisch schema;

• Geheugens.

• welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke

• Combinatorische besturingen m.b.v. bewegingsdiagram.

kenmerken zijn;

• Sequentiële besturingen.

• wat de betekenis is van pneumatiek-/hydraulieksymbolen

• Ontwerpen van pneumatische besturingen

volgens NEN 3348 (ISO-1219);

• Veiligheid en storing zoeken.

• wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens

VOOR WIE?

NEN 5152;
• een elektropneumatische volgordebesturing te ontwerpen

Fabriek Automatisering en/of Proces Automatisering:

aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden

technisch personeel, onderhoudspersoneel en ontwerpers

schakelformules;

met een algemene achtergrond op basis van pneumatiek

• een elektrische besturing opbouwen met behulp van een

en/of elektrotechniek.

elektrisch schema;

PROGRAMMA

• een storing te lokaliseren en verhelpen m.b.v. het

Kennismaking

bewegingsdiagram.

Theorie

Praktijk

PRAKTISCHE INFORMATIE
5 dagen of 10 avonden

Ca. 8-12 deelnemers

Overdag en avonduren

Stevast Beilen

Dagopleiding (5 dagen) € 1.742,-

Certificaat

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

Vervolgcursus:
Servopneumatiek (SPC200) of Inleiding
in de PLC- techniek (E311)

Avondopleiding (10 avonden) € 2.202,(excl. BTW, incl. leermiddelen)

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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PNEUMATIEK (PN119) Service en onderhoud aan
pneumatiek

Leer tijdens de cursus Service en onderhoud aan pneumatiek welke cilinderconstructies er
zijn in de pneumatiek, hoe ventielen worden ingedeeld op basis van functie en hoe indirecte
elektrische bedieningen van ventielen werken.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• welke cilinderconstructies er in de pneumatiek zijn;
• een DNC/DSBC cilinder te reviseren;

1 dag of 2 avonden

• een DGP(L)/DGC cilinder te reviseren;
• hoe ventielen kunnen worden ingedeeld op basis van functie,

Overdag en avonduren

bediening en grootte;
• wat indirect elektrische bediening van ventielen betekenen en hoe

Dagopleiding (1 dag) € 392,-

het werkt;
• wat de poortcoderingen zijn van ventielen en waar deze

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

aansluitingen zijn terug te vinden op een ventieleiland;
• hoe op een ventieleiland met verschillende luchtdrukken (drukzones)

Avondopleiding (2 avonden) € 509,(excl. BTW, incl. leermiddelen)

kan worden gewerkt;
• wat de meest voorkomende storingen zijn op een ventieleiland en
hoe deze kunnen worden voorkomen/verholpen;
• welke ventielen wel voor het schakelen van vacuüm geschikt zijn en
welke niet;

Ca. 8-12 deelnemers

Stevast Beilen

• wat het verschil is tussen een klepzitting constructie en een
schuifconstructie;
• in een ventieleiland een defect ventiel te lokaliseren en te vervangen
• een 5/2-ventiel te gebruiken om tussen 2 drukken te schakelen;

Bewijs van deelname
Voorkennis:
Moderne industriële pneumatiek
(PN111) of een gelijkwaardige basis

ONDERWERPEN
• Constructie van cilinders in het algemeen.

Vervolgcursus:
EP211 Elektropneumatische besturingen

• Demonstratie revisie DNC/DSBC.
• Demonstratie revisie DGP(L)/DGC.
• Verkrijgbaarheid van technische informatie.
• Speciaal gereedschap.
• Uitwisselen van ventielen bij ventieleneilanden.

ALGEMENE INFORMATIE

• Drukregeling: gebruik van drukzones.
• Identificeren en verhelpen van storingen.

STEVAST TECHNIEK

• Veiligheid.

0593 565143

VOOR WIE?

opleiding@stevasttechniek.nl

Storing- en onderhoudsmonteurs, Service engineers

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijk

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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STEVAST TECHNIEK
IS OPGERICHT IN 2015
DOOR ROY STEVENS MET
EEN DUIDELIJK DOEL: HET
CREËREN VAN EEN
HECHT TEAM!
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PNEUMATIEK (PN202) Meten van persluchtkwaliteit
Wat zijn de normen voor persluchtkwaliteit? Wat zijn de gevolgen van slechte
persluchtkwaliteit? Welke meetmethoden kun je toepassen bij het meten van de
persluchtkwaliteit. Met de eendaagse cursus Meten van persluchtkwaliteit wordt jouw kennis
over alles wat te maken heeft met persluchtkwaliteit bijgespijkerd.

JE LEERT ...

• Persluchtkwaliteitsmetingen in de praktijk m.b.v. AQ box.

• de basis van persluchtkwaliteitsmetingen;

• Rapportage.

• klanten te adviseren over persluchtkwaliteit;

• Bespreken van de meetresultaten.

• door een juiste persluchtkwaliteit te zorgen voor minder
storingen.

VOOR WIE?
Service engineers

ONDERWERPEN
• Normen voor persluchtkwaliteit.

PROGRAMMA

• Bewustwording gevolgen slechte persluchtkwaliteit.

Kennismaking

Theorie

Praktijk

• Hoe krijg je perslucht op de voorgeschreven
kwaliteitsklasse?
• Hoe houdt je perslucht op de voorgeschreven
kwaliteitsklasse?
• Meetmethoden voor persluchtkwaliteit algemeen.
• Werking van AQ-box (Air Quality)
• Kalibratie meetapparatuur.

PRAKTISCHE INFORMATIE
1 dag of 2 avonden

Stevast Beilen

Overdag of avonduren

Certificaat

Dagopleiding (1 dag) euro 408,-

Voorkennis:
Kennis van pneumatiek is een pré

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

Avondopleiding (2 avonden) euro 529,-

Vervolgcursus:
Condition Monitoring

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

Ca. 8-12 deelnemers

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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STEVAST TECHNIEK
BIEDT VEEL DOORGROEIMOGELIJKHEDEN IN DE
VORM VAN CURSUSSEN
EN OPLEIDINGEN.

12

PLC TECHNIEK TIAP Basis
De basiscursus TIAP behandelt de basisbeginselen van automatiseringssystemen, TIA Portal
software, PLC/HMI hardware en hoe je ermee werkt in offline- als onlineprojecten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

JE LEERT ...
• te werken met de TIA Portal software en bijhorende PLC en
HMI hardware;

2 dagen of 4 avonden

• de werking van automatiseringssystemen zoals de SIMATIC
S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 of ET200 PLC;

Overdag of
avonduren
Overdag,
Avonden
in overleg

• een TIA Portal project op te bouwen;
• online functies uit te voeren zoals:
- Het maken van een online verbinding;

Dagopleiding (2
(1 dagen)
dag) € 392,€ 855,00,-

- Downloaden van een PLC en HMI project;

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

- Het testen en monitoren van de PLC en HMI;

Avondopleiding
(2 avonden) € 509,Ca. 8-12 deelnemers

• online en offline project te vergelijken;

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

• nieuwe project te maken met een PLC en HMI;
• een PLC programma te maken door basis PLC instructies

Stevast Beilen

toe te passen;
• een HMI configuratie te maken door basis HMI objecten toe
te passen.

Certificaat

ONDERWERPEN

Voorkennis:
Basis kennis van elektrotechniek en
industriële automatisering

• Overzicht van de S7 PLC en HMI Panels.
• Werking van de S7 PLC.
• Adressering van de S7 PLC.

ALGEMENE INFORMATIE

• Software TIA Portal Step7 en WinCC.
• Opbouw van TIA Portal Projecten.

STEVAST TECHNIEK

• Openen en creëren van een project met Step7 en WinCC.
• Online functies Step7 en WinCC.

0593 565143

• Programmeren van basis PLC instructies.

opleiding@stevasttechniek.nl

• Programmeren van basis HMI objecten.

VOOR WIE
Installateurs, inbedrijfstellers, programmeurs, service en

GEÏNTERESSEERD?

onderhoudsmedewerkers die met een S7-1200, S7-1500, S7300, S7-400 of ET200 PLC gaan werken.

INSCHRIJVEN!

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijk

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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PLC TECHNIEK CODESYS v3.5 Inleiding in de PLC techniek
Leer te werken met PLC systemen tijdens de 2-daagse cursus CODESYS v2.3 Inleiding in de PLC
Techniek. Binnen twee dagen brengen we je de basis bij van PLC systemen en hoe je hierin kunt
programmeren, structureren en hoe je storingen kunt herkennen en oplossen.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• omgaan met de programmeersoftware CODESYS v2.3;
• gebruik te maken van de standaard meegeleverde Soft PLC;
• programma & rsquos te schrijven, testen, wijzigen en in de Soft PLC te

2 dagen of 4 avonden

activeren;
• de test en diagnosetools van CODESYS V2.3 gebruikt worden;

Overdag, Avonden in overleg

• fouten in de applicatie software te traceren en verhelpen;
• de functionaliteit van een IEC 61131-3 programmeeromgeving

Dagopleiding (2 dagen) € 855,-

te herkennen;

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

• hoe globale en lokale variabelen moeten worden gedefinieerd;
• de basisfuncties van de IL, ST, LAD, FBD en SFC editor kennen;
• hoe u elementaire logische functies in de verschillende talen
programmeert;

Ca. 8-12 deelnemers

• hoe je een timer en teller kunt gebruiken;
• welke methoden er zijn om de leesbaarheid van programma & rsquos te

Stevast Beilen

verhogen;
• hoe eventuele programmeerfouten kunnen worden opgezocht;

ONDERWERPEN

Certificaat

• Opbouw van PLC systemen.

Voorkennis:
Besturingstechniek (EP211/EH611) of een
gelijkwaardige basis

• Programmeren in Instructielist (IL).
• Programmeren in StructuredText (ST).
• Programmeren in LadderDiagram (LD).

Vervolgcursus:
Programmeren met CODESYS v2.3 - Programmeren
volgens IEC61131-3 (PLC281)

• Programmeren in FunctieBlokDiagram (FBD).
• Structureren met behulp van SecuentialFunctionChart (SFC).
• Logische functies.
• Tijd- en telfuncties.
• Geheugenfuncties.

ALGEMENE INFORMATIE

• Programmeren en testen met de ingebouwde Soft PL.
• Oplossen van storingen.

STEVAST TECHNIEK

VOOR WIE

0593 565143

Iedereen die met IEC61131-3 CODESYS V2.3 software gaat werken

opleiding@stevasttechniek.nl

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijk

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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PLC TECHNIEK Programmeren met TIA Portal
Hoe maak je een nieuw project met een PLC? Wat is een Statement List (STL)? En hoe pas
je elementaire en complexe datatypen toe? Deze cursus geeft jou alle basiskennis over
programmeren met TIA Portal binnen twee dagen.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• een nieuw project met een PLC op te zetten;
• basisbegrippen van programmeertalen in: ladder, functieblok,

2 dagen of 4 avonden

Statement List (STL);
• PLC programma’s te lezen;
• een PLC programma te maken door de basis en uitgebreidere PLC

Overdag of
Overdag,
Avonden
avonduren
in overleg

instructies toe te passen;
• elementaire en complexe Datatypen toe te passen;

Dagopleiding (1 dag) € 392,Dagopleiding (2 dagen) € 855,-

• library onderdelen te gebruiken;

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

• werken met Organisatie Bouwstenen;
Avondopleiding (2 avonden) € 509,Ca. 8-12 deelnemers

• werken met Data Bouwstenen;

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

• werken met programma Bouwstenen (FC en FB) en bouwsteen
parameters.

Stevast Beilen

ONDERWERPEN
• Software TIA Portal Step7 en WinCC.

Certificaat

• Opbouw van TIA Portal Projecten.
• Creëren van een project met Step7.

Voorkennis:
Bewijs van deelname cursusmodule
TIAP-BASIS of gelijkwaardige kennis en
ervaring.

• Elementaire en complexe Datatypen.
• Programmeren van basis en complexe PLC instructies zoals:
- Binair, Timers, Counters;
- Compare, Program control;
- Math, Shift, Conversion
- Extended.
• Indirecte adressering;
- (Multiple) instance databouwstenen;
- Tijdelijke (TEMP) en Statische (STAT) variabelen;
- Bouwsteen parameters (IN/OUT) en parametreren van FC’s en FB’s;
- Gebruik van OB’s;
- Analoge verwerking;

ALGEMENE INFORMATIE
STEVAST TECHNIEK

• Praktijkoefeningen.

0593 565143

VOOR WIE

opleiding@stevasttechniek.nl

Medewerkers die o.a. de S7-1200/1500 en ET200 PLC’s gaan
programmeren. Bijvoorbeeld TIA portal programmeurs en
installateurs, evenals storings- of onderhoudsmedewerkers die grote
en complexe functionele wijzigingen moeten aanbrengen.

GEÏNTERESSEERD?

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

INSCHRIJVEN!

Praktijk

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL

17

18

PLC TECHNIEK TIAP portal Simatic S7 basis
Leer tijdens de cursus TIAP portal Simatic S7 basis in twee dagen hoe je kunt werken met PLC
software en HMI hardware, wat de werking is van SIMATIC systemen en hoe je een TIA portal
project opbouwt.

JE LEERT ...

• Overzicht van de S7 PLC en HMI Panels.

• vertrouwd te raken met de TIA Portal software en

• Werking van de S7 PLC.

bijhorende PLC en HMI hardware;
• de werking van de SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7400 of ET200 PLC te begrijpen;
• vertrouwd te raken met de opbouw van een TIA Portal
project;

• Adressering van de S7 PLC.
• Software TIA Portal Step7 en WinCC.
• Opbouw van TIA Portal Projecten.
• Openen en creëren van een project met Step7 en WinCC.
• Online functies Step7 en WinCC.

• online functies uit te voeren zoals:

• Programmeren van basis PLC instructies.

-

Het maken van een online verbinding;

• Programmeren van basis HMI objecten.

-

Downloaden van een PLC en HMI project;

• Praktijkoefeningen.

-

Het testen en monitoren van de PLC en HMI;

ONDERWERPEN

VOOR WIE
Installateurs, inbedrijfstellers, programmeurs, service en

• Online en offline projecten vergelijken.

onderhoudsmedewerkers die met een S7-1200, S7-1500,

• Nieuwe projecten maken met een PLC en HMI.

S7-300, S7-400 of ET200 PLC gaan werken.

• Een PLC programma te passen met de basis PLC
instructies.
• Een HMI configuratie maken door het toepassen van basis

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijk

HMI objecten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
2 dagen of 4 avonden

Ca. 8-12 deelnemers

Overdag of
avonduren
Overdag,
Avonden
in overleg

Stevast Beilen

Dagopleiding (5 dagen) € 1.675,Dagopleiding (2 dagen) € 855,(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

Certificaat

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

Voorkennis:
Basiskennis van elektrotechniek en industriële
automatisering.

Avondopleiding (10 avonden) € 2.117,(excl. BTW, incl. leermiddelen)

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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PLC TECHNIEK TIAP portal netwerktraining
Ben jij geïnteresseerd in het werken met de TIA Portal? Tijdens deze netwerktraining
spijkeren we jouw kennis bij over het werken, verbeteren en herkennen van fouten in de
TIA Portal. En laten we je zien wat de mogelijkheden zijn van TIA Portal, OPC koppelingen of
communicatieopzet bij een OEE systeem of MES-laag koppeling.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• de verschillen te begrijpen tussen Industrial Ethernet en Profinet;
• de juiste communicatieblokken te kiezen ten aanzien van de gekozen
koppeling binnen de TIA Portal “Network & Devices”;
• de verschillende protocollen te onderscheiden bij Industrial Ethernet;
• in staat te zijn om een OPC server te configureren;

3 dagen of 6 avonden

Overdag en
of avonduren
avonduren

• in staat te zijn om een PC met een applicatie (WinCC, OPC server, VB)
te verbinden met een S7-1200/1500 PLC;
• de betekenis van een S7 connection en de specifieke eigenschappen
(enkel binnen Tia Portal).

Dagopleiding (1 dag) € 392,Op
(excl.aanvraag
BTW, incl. leermiddelen en lunch)
Avondopleiding (2 avonden) € 509,Ca. 8-12 deelnemers
(excl. BTW, incl. leermiddelen)

ONDERWERPEN
• Werking en configuratie van “Network & Devices” en “Network View”.

Stevast Beilen

• Verschillende netwerkkoppelingen:
- B-SEND/B-RECEIVE;
- AG-SEND/AG-RECEIVE;

Certificaat

- U-SEND, U-RECEIVE.
• ISO en TCP koppeling tussen PC en S7-1200/1500 PLC.
• Verschillen en werking van een S7-Connection, TCP-connection en
ISO-ON-TCP.
• Opbouw van een Profinet verbinding tussen twee S7-1200/1500
PLC’s, T-Send, T-Receive en T-Connect.
• OPC server configureren met:

Voorkennis:
TIA Portal Basiscursus (TIAP Basis)
of gelijkwaardige kennis en ervaring
(basiskennis van S7-1200/1500 en TIA
Portal)

• WRITE-instructies (cyclische communicatie).
• OPC server configureren met SEND/RECEIVE-instructies (acyclische
communicatie).

VOOR WIE

ALGEMENE INFORMATIE

Technici en programmeurs die meer inzicht willen krijgen in
de netwerkmogelijkheden van TIA Portal, OPC koppelingen of

STEVAST TECHNIEK

communicatieopzet bij een OEE systeem of MES-laag koppelingen.

0593 565143

PROGRAMMA
Kennismaking

opleiding@stevasttechniek.nl
Theorie

Praktijk

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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STEVAST TECHNIEK
IS GEVESTIGD IN
BEILEN MAAR HEEFT
EEN WERELDWIJD
WERKGEBIED!

22

MECHATRONICA (SEM911) Inleiding in de

mechatronica

Wil jij als monteur, techneut of ontwerper je algemene kennis over de pneumatiek en
elektrotechniek verbreden en kennis maken met mechatronica? Tijdens deze Festo-cursus
geven wij een inleiding in de mechatronica waarbij we het onder andere gaan hebben over
pneumatische- en elektrotechnische symbolen en schema’s.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• wat de betekenis is van pneumatiek-symbolen volgens NEN 3348
(ISO-1219);

4 dagen of 8 avonden

• wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152;
• hoe een pneumatisch schema is opgebouwd, hoe de componenten
werken en hoe deze moeten worden aangesloten;

Overdag, Avonden in overleg

• hoe een elektrisch schema is opgebouwd, hoe de componenten
Dagopleiding (4 dagen) € 1.594,-

werken en hoe deze moeten worden aangesloten;
• welke sensortypen er zijn en hun specifieke kenmerken;

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

• eenvoudige storingen op het gebied van pneumatiek, hydrauliek en/
of elektrotechniek opte sporen en te verhelpen;
• eenvoudige verbeteringsvoorstellen voor processen/machines
formuleren.

Ca. 8-12 deelnemers

ONDERWERPEN

Stevast Beilen

• Lezen van pneumatische en elektrische schema&rsquos.
• Systematisch lokaliseren van een storing.
• Preventief onderhoud en veiligheid.

Certificaat

• Afstemming cilinders en ventielen.
• Machinestop, noodstopsituaties.

Voorkennis:
Algemeen technisch inzicht

• Storing zoeken.
• Begrippen: spanning, stroom, weerstand, magnetisme, inductie.
• Meten in: elektrische circuits, elektro-pneumatische besturingen.

Vervolgcursus:
Sensoren (E321) of Elektrisch positioneren
(E331) Besturingstechniek (EP211/EH611)

VOOR WIE
Onderhouds-, technisch en ontwerppersoneel met een algemene
achtergrond op basis van pneumatiek en/of elektrotechniek.

ALGEMENE INFORMATIE

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijk

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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MENSEN DIE
OPGELEID ZIJN IN DE
ELEKTROTECHNIEK HETEN
ELEKTROTECHNICI

24

ELEKTROTECHNIEK (EL131) Elektrotechniek (niet elektro)
technici 1

Wat is de betekenis van stroom? Hoe lees je elektrische schema’s? En hoe ga je aan de slag
met een universeelmeter? Heb jij wel eens te maken met elektrische schakeltechniek maar
weet je er te weinig vanaf? De cursus Elektrotechniek technici 1 gaat in op de basiskennis van
de elektrotechniek, zodat jij binnen twee dagen als niet-elektrotechnicus gemakkelijker jouw
dagelijkse werkzaamheden kan uitvoeren.
JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• de betekenis van begrippen als stroom, weerstand en spanning;
• elektrotechnische schema&rsquos te lezen en te begrijpen;

3 dagen of 6 avonden

• elektrische systemen op te bouwen en aan te sluiten;
• te werken met diverse meetinstrumenten, waaronder een
universeelmeter.

Overdag en avonden

JE LEERT ...

Dagopleiding (3 dagen) € 1.043,-

• Principes en begrippen van de elektrotechniek.

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

• Eenheden en symbolen.
• Meten in een elektrisch circuit.

Avondopleiding (6 avonden) € 1.358,-

• Begrippen uit de elektrotechniek: gelijkspanning, wisselspanning,

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

één- en drie fasen.

Ca. 8-12 deelnemers

• Vermogens in elektrische circuits.
• Serie- en parallel schakeling.

Stevast Beilen

• Spanningsverdeler.
• Elektrische schakelingen.
• Elektrische componenten (relais, contactor, enz.).

Certificaat

VOOR WIE?

Voorkennis:
Algemene technische kennis

Voor degene die als niet-elektrotechnicus (bijvoorbeeld als
onderhoudstechnicus, werktuigbouwkundige, operator, machinist
of sales engineer) regelmatig in aanraking komt met elektrische
schakeltechniek en er te weinig van weet. Ook geschikt als om-, bij- en
herscholingstraject.

Vervolgcursus:
Elektrotechniek voor (niet elektro)
technici 2 (EL141)

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

ALGEMENE INFORMATIE

Praktijk

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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ELEKTROTECHNIEK (EL141) Elektrotechniek (niet elektro)
technici 2

Als onderhoudstechnicus, werktuigbouwkundige, operator, machinist
of sales-engineer heb je wel eens te maken met elektrotechniek. De
cursus Elektrotechniek technici 2 spijkert jouw kennis bij over elektrische
schakeltechniek. *
JE LEERT ...

ONDERWERPEN

•de betekenis van begrippen als stroom, weerstand en

• Magnetisch veld.

spanning;

• Magneetspoelen.

•elektrotechnische schema&rsquos te lezen en te
begrijpen;

• 3-fasen.
•Wisselspanningsmotoren (kortsluitankermotor, speciaal

•elektrische systemen op te bouwen en aan te sluiten;
•wat gelijkstroom- en wisselstroommotoren zijn
•werken met diverse meetinstrumenten, waaronder een
universeelmeter

kortsluitankermotor, seriemotor en servomotor).
•Aan/uit schakeling, draairichting omkeren,ster driehoek,
softstarter en frequentieregelaar.
•Veiligheidsvoorschriften, toegestane werkzaamheden,
aanwijzingen beleid.

PROGRAMMA
Kennismaking

•Praktische oefeningen tijdens de gehele cursus.
Theorie

Praktijk

VOOR WIE?
Voor degene die als niet-elektrotechnicus (bijvoorbeeld als
onderhoudstechnicus, werktuigbouwkundige, operator,
machinist of sales engineer) regelmatig in aanraking komt
met elektrische schakeltechniek en er te weinig van weet.
Ook geschikt als om-, bij- en herscholingstraject.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Ca. 8-12 deelnemers

*Met deze
cursus kun je
benoemd worden
als VOP (Voldoende
Onderricht
Persoon).

2 dagen of 4 avonden

Stevast Techniek

Overdag
Overdag of
enavonduren
avonduren

Certificaat

Dagopleiding (2 dagen) € 812,-

Voorkennis:
Elektrotechniek voor (niet elektro) technici 1
(EL131) of een vergelijkbare basis

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

Avondopleiding (4 avonden) € 1.058,-

Vervolgcursus:
CODESYS v2.3 - Basiskennis (PLC271)

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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ELEKTROTECHNIEK (ED811) Elektrisch positioneren
Tijdens de cursus Elektrisch positioneren leer je binnen twee dagen elektrische aandrijvingen
te bouwen, aan te sluiten en in software te configureren. Daarnaast gaan we in op het veilig
werken met elektrische aandrijvingen en hoe je aan de richtlijnen voldoet.

JE LEERT ...

PRAKTISCHE INFORMATIE

• de juiste elektrische aandrijving te kiezen;
• een elektrische aandrijving op te bouwen, elektrisch aan te sluiten en
in de software te configureren;

2 dagen of 4 avonden

• veilig te werken met elektrische aandrijvingen en storingen
Overdag en avonduren

lokaliseren en verhelpen;
• wat de verschillen zijn tussen een stappen- en servomotor
aansturing;

Dagopleiding (2 dagen) € 812,-

• hoe een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende

(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch)

aandrijvingen;
Avondopleiding (4 avonden) € 1.058,-

• hoe een elektrische aandrijving is opgebouwd en welke

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

componenten daarvoor nodig zijn;
• hoe je aan de EMC richtlijn moet voldoen;
• in welke stappen een elektrische aandrijving in bedrijf wordt gesteld;
• hoe configuratie software werkt;

Ca. 8-12 deelnemers

Stevast Beilen

• hoe veilig moet worden omgegaan met een elektrische aandrijving.

ONDERWERPEN

Certificaat

• Stappenmotor.
• Servomotor.

Voorkennis:

• Spindel- en tandriemaandrijving.

Basiskennis elektrotechniek (EL131 en
EL141) of een gelijkwaardige basis

• Geïntegreerde motor en vermogens elektronica.
• Kracht en snelheid van de aandrijvingen.

Vervolgcursus:

• Het maken van de juiste keuze door berekening (handmatig/

Elektrisch positioneren meerassige
systemen (ED821)

software).
• Aansluiten, configureren en testen van een stappenmotor.
• Aansluiten, configureren en testen van een servomotor.
• Vermogens elektronica, aarde, afscherming en EMC.

ALGEMENE INFORMATIE

VOOR WIE?

STEVAST TECHNIEK

Onderhoudspersoneel, technisch personeel en ontwerpers met een
algemene achtergrond op basis van pneumatiek en/of elektrotechniek.

opleiding@stevasttechniek.nl

PROGRAMMA
Kennismaking

0593 565143

Theorie

Praktijk

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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30

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE
Deze cursus behandelt in 5 modules de basisprincipes waar je als onderhouds professional in de
techniek mee te maken krijgt. Welke tools gebruik je waarvoor? Welke keuzes maak je? En wat is
het effect hiervan?
JE LEERT ...
• welke tools er zijn om veilig te werken;

VOOR WIE?

• taken goed te verdelen en te organiseren;

Teamleiders/ aankomend teamleider/ Managers en

• budgetteren en deze budgetten te managen;

monteurs die willen doorgroeien.

• ervoor te zorgen dat de equipment gezond blijft;
• de 14 hoofdprocessen van de MI4 methode;
• de theorie te vertalen naar praktische handvaten;
• de waarde van onderhoud.

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Praktijkcases

ONDERWERPEN
• Management Law and Safety.
• Management of people.
• Management of budget.
• Management of Equipment.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Start: 2 keer per jaar
Donderdag 13.00 - 16.15 uur en
vrijdag 09.00 - 16.15 uur

Ca. 8-12 deelnemers

Voorjaar data:
Gaat door bij voldoende aanmeldingen

Stevast Beilen

Najaar data:

Certificaat

Gaat door bij voldoende aanmeldingen r

HBO niveau / MBO door werk en
ervaring op HBO niveau
Studie-investering:
5 modules + voorbereiden
praktijk cases

Toelating:
Toelatingsgesprek

€ 3.050 (excl. BTW, incl. leermiddelen)

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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PLANNING EN WERKVOORBEREIDING

(voor planners/werkvoorbereiders)

Tijdens deze cursus word je opgeleid tot werkvoorbereider/planner in de techniek. Je leert
omgaan met de verschillende werksoorten, je leert hoe je moet prioriseren en hoe je je
voorbereid.

JE LEERT ...

VOOR WIE?
(aankomend) Onderhouds planner en werkvoorbereiders/

• beoordelen van aanvragen;
• te prioriseren en de doorloop te bepalen (offertes/

PROGRAMMA

personeel/materiaal);
• planningen te maken en vast te leggen in een draaiboek;
• werk voorbereiden.

Kennismaking

Gatekeeping
+ praktijkcase

Doel Planning
en werkvoorbereiding

ONDERWERPEN
• Werkorders classificeren.
• Gatekeeping.
• Werkstromen.
• Doorlooptijden.
• Gebruik van een planningstool.
• Verschillende inspectie technieken.
• Gebruik van onderhoudssoftware.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Start: Meerdere keren per jaar
Donderdag 09.00 - 16.15 uur en
vrijdag 17.30 - 20.30 uur

€ 1.500 (excl. BTW, incl. leermiddelen)

Voorjaar data:
Maart - Juni

Ca. 8-12 deelnemers

Najaar data:
Augustus - Oktober

Stevast Beilen

r

Certificaat

Studie-investering:
3 modules + uitwerken praktijk
cases

ALGEMENE INFORMATIE

MBO niveau / HBO niveau

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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Planning
en werkvoorbereiding +
praktijk case

34

STORINGSANALYSE (voor monteurs/service technici)
(voor monteurs/service technici)
Wat zijn de oorzaken van een storing? Hoe achterhaal je de fout? Hoe los je de storing op? En hoe
voorkom je dat het in de toekomst niet vaker gebeurt? De cursus Storingsanalyse gaat in op de
basisprincipes van storing en afhandeling in de techniek.
Na afloop van de cursus bent u in staat sneller een probleem
op te lossen, te achterhalen wat de oorzaak was en te
komen met een verbetervoorstel. Uiteindelijk gaat het
erom dat de storing niet meer voorkomt.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Start: Meerdere keren per jaar
Donderdag 09.00 - 16.15 uur en
vrijdag 17.30 - 20.30 uur

JE LEERT ...
• hoe je komt tot de meest waarschijnlijke oorzaak van een storing;
• hoe je veilig start aan de klus om het zo goed mogelijk af te handelen;
• oorzaken te achterhalen;
• storingen in de toekomst te voorkomen.

Voorjaar data:
Mei en Juni
Najaar data:
September en Oktober

ONDERWERPEN
• Stellen van open vragen.
• Raadplegen van data.

Studie-investering:
3 modules + uitwerken praktijk
cases

• Analyseer de feiten.
• Wat zijn de meest waarschijnlijke oorzaken.
• Welke acties zijn mogelijk en simpel te doen.

€ 1.500 (excl. BTW, incl. leermiddelen)

• Wat is de oorzaak.
• De 4 M’s.

Ca. 8-12 deelnemers

• Welke verbetervoorstellen kunnen we bedenken.
• Verbetervorrstel voorstellen aan leidinggevende.
• Wat kunnen we zelf ondernemen.

Stevast Beilen

Bewijs van deelname

VOOR WIE?
Storingsmonteurs (E en W) Service technici

MBO niveau

PROGRAMMA

ALGEMENE INFORMATIE
Storing oplossen +
praktijk case

Kennismaking
Raadplegen
bronnen +
praktijk case

Vastleggen +
praktijkcase

STEVAST TECHNIEK
0593 565143

Oorzaak achterhalen en
verbeteren

opleiding@stevasttechniek.nl

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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36

MELDEN WERKORDERS (BD,CM,PM)

(werkstroom voor monteurs/service technici)

Het vastleggen van onderhoudsactiviteiten wordt steeds belangrijker. Monteurs zijn hierin de
spil. Tijdens de cursus Melden Werkorders leren wij onderhoudsmonteurs en service technici
onder andere te werken met vergunningen en werkstromen.

JE LEERT ...

PROGRAMMA

• werken met vergunningen;
• de theorie over werkstromen en het gebruik hiervan;
• werkzaamheden vast te leggen.

Kennismaking

VOOR WIE?

Gebruik
werkvergunning
en gebruik LMRA

Theorie
werkstroom +
praktijkcase

Onderhoudsmonteurs en service technici

ONDERWERPEN
• Gebruik van vergunningen rol van de monteur.
• LMRA last minute risk analyses.
• Gegevens vastleggen op de werkbon.
• Raadplegen historie.
• Analyse van de werkzaamheden.
• Verbeteren werkprocessen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Start: Meerdere keren per jaar
Donderdag 09.00 - 16.15 uur en
vrijdag 17.30 - 20.30 uur

€ 1.500 (excl. BTW, incl. leermiddelen)

Voorjaar data:
April - Mei

Ca. 8-12 deelnemers

Najaar data:
Oktober - November

Stevast Beilen

r

Certificaat

Studie-investering:
3 modules + uitwerken praktijk
cases

ALGEMENE INFORMATIE

MBO niveau

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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Afhandelen
werkorder

Raadplegen
historie

38

P&ID LEZEN
P&ID’s lijken misschien mysterieus, maar hoeven dat helemaal niet te zijn. Leer in deze training
over Piping & Instrumentation Diagrams (schema’s voor pijpleidingen en instrumentatie)
Welke symbolen komen voor en hoe volg je de proces stroom.

Vaak worden regelkringen ook schematisch weergegeven in de

PRAKTISCHE INFORMATIE

P&ID. Leidingen worden in een P&ID diagram weergegeven met
een doorgetrokken lijn, regelkringen met een gestippelde lijn. In
de gestippelde lijn is dan ook een verbinding weergegeven met de
verschillende instrumenten die gegevens leveren aan de regeling.

JE LEERT ...

2 avonden

avonduren

• de opbouw van een procestekening (P&ID);
• het volgen van een processtroom;

Avondopleiding (2 avonden) € 250,-

• de relatie tussen tekeningen.

(excl. BTW, incl. leermiddelen)

Ca. 8-12 deelnemers

ONDERWERPEN
• Theorie wat is een P&ID.

Stevast Beilen

• Symbolen.
• Instrumentatie algemeen.
• kleppen, monsterkranen etc.

Certificaat

• Aansluitingen.
• Instrumentatie voor meten, monitoren en regelen.

Voorkennis:
Algemeen technisch inzicht

• Type sensoren (hydraulisch, electrisch, pneumatisch).
• Leidingen.
• Praktijk case tekening lezen.

VOOR WIE

ALGEMENE INFORMATIE

Monteurs die (gaan) werken in de procestechniek
STEVAST TECHNIEK

Procesoperators

0593 565143

PROGRAMMA
Kennismaking

opleiding@stevasttechniek.nl

Theorie

Praktijkcase

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!
< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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VCA BASIS EN VOL
De VCA Basis cursus + examen is kennis die iedereen zou moeten hebben. Het
is de basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). De
cursus en het examen richten zich op werknemers met uitvoerende taken die
werken in omgevingen welke risicovol kunnen zijn . Bij het succesvol afleggen van
het examen ontvangt u het B-VCA certificaat.
JE LEERT ...

VOOR WIE?

•bewuster omgaan met risico’s;

Herhaling VCA basis of nieuwe medewerkers/

•welke persoonlijke beschermingsmiddelen er zijn;

uitzendkrachten

•het inschatten van risico’s ;
•welke maatregelen je kunt nemen.

PROGRAMMA
Kennismaking

Theorie

Examens

ONDERWERPEN
• Arbeidsmiddelen.
•Gevaarlijke stoffen.
• 3-fasen.
•Brand en explosie.
•Elektriciteit en straling.
•Specifieke werkzaamheden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Ca. 8-12 deelnemers

1 dag

Stevast Techniek

Overdag
Overdag of avonduren

Certificaat
Voorkennis:
geen

Dagopleiding € 215,(excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch

ALGEMENE INFORMATIE

GEÏNTERESSEERD?

STEVAST TECHNIEK

INSCHRIJVEN!

0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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*Met deze
cursus is je kennis
van veiligheid,
gezondheid en
milieu weer op nivo

TIG-lassen wordt veel
gebruikt bij specialistisch
leidingwerk, bijvoorbeeld
voor de zuivelindustrie en
als er hoge eisen aan de
laskwaliteit en -uiterlijk
worden gesteld.

42

TIG

Lassen 4 verschillende niveau’s

De naam is een afkorting en staat voor Tungsten Inert Gas en dankt zijn naam aan de Engelse
naam voor wolfraam (Tungsten) en het gebruik van een inert (niet-actief) gas. TIG-lassen is een
nauwkeurige lastechniek waarmee je een zeer hoge laskwaliteit kunt bereiken.
De kwaliteit van TIG-lassen zit voornamelijk in de lasser zelf. Een vaardige lasser kan met het
TIG-lasproces hoge kwaliteit leveren. TIG-lassen is met name geschikt voor roestvaststaal en
aluminium.
Wij bieden niveau 1,2,3 en 4 aan.
JE LEERT ...

VOOR WIE?

• lasprocessen en apparatuur kennen;

Voor iedereen die interesse heeft.

• ijzer en staal bereiding;

PROGRAMMA

• tekeningen lezen;
• lassen in de praktijk;
• lassen met toevoegingen.

Kennismaking

Theorie

ONDERWERPEN
• Krimpverschijnselen.
• Lassen van werkstukken.
• Visueel meten en radiografisch
controleren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Meerdere dagen

Ca. 8-12 deelnemers

Avonduren

Stevast Beilen

TIG 1 		

€ 1.725,25

(excl. btw)

TIG 1 en 2 (combi)

€ 1.725,25

(excl. btw)

TIG 2		

€ 1.725,25

(excl. btw)

TIG 3 aluminium

€ 1.725,25

(excl. btw)

TIG 3 RVS		

€ 1.725,25

(excl. btw)

TIG 4		

€ 1.725,25

(excl. btw)

ALGEMENE INFORMATIE

Certificaat
Voorkennis:
Afhankelijk van instroomnivea

Vervolgcursus:
Zie overige lascursussen

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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Praktijk

Vaak wordt het MAGlassen gebruikt bij
de productie van
voertuigen, voor tanks
en leidingen of in de
machinebouw. Ook
in de scheepbouw en
offshore

44

MIG/MAG

Lassen 4 verschillende niveau’s

De naam MAG is een afkorting en staat voor Metal Active Gas. De naam MIG is een afkorting en
staat voor Metal Inert (niet-actief) Gas.
Er wordt een gasmengsel van argon, kooldioxide en in sommige gevallen een beetje zuurstof
gebruikt. Bij dit lasproces wordt tijdens het lassen continu een draad aangevoerd. Tussen deze
draad en het werkstuk wordt een boog gevormd.
Wij bieden niveau 1,2,3 en 4 aan.
JE LEERT ...

VOOR WIE?

• lasprocessen en apparatuur kennen;

Voor iedereen die interesse heeft.

• ijzer en staal bereiding;
• tekeningen lezen;
• lassen in de praktijk;
• lassen met draad en gas.
Kennismaking

ONDERWERPEN

Theorie

Praktijk

• Lassen van binnenhoeknaden.
• Lassen van werkstukken.
• Visueel meten en radiografisch
controleren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Avonduren

Meerdere dagen
MIG 1&2

aluminium

€ 3857,35

MIG 2

aluminium

€ 2863,40

(excl. Btw)

MIG 3

aluminium

€ 2008,50

(excl. Btw)

MIG 4

aluminium

€ 3980,95

(excl. Btw)

MAG 1&2

staal

€ 2858,25

(excl. Btw)

MAG 1 & 2

rvs

€ 4532,-

(excl. btw)

MAG 2

staal

€ 2111,50

(excl. btw)

MAG 2

rvs

€ 3661,65

(excl. btw)

MAG 3

staal

€ 2858,25

(excl. btw)

MAG 3

rvs

€ 4671,05

(excl. btw)

MAG 4

plaat

€ 3661,65

(excl. btw)

MAG 4

buis

€ 4027,30

(excl. btw)

MAG 1

staal

€ 1694,35

(excl. btw)

MAG 1

rvs

€ 2384,45

(excl. btw)

ALGEMENE INFORMATIE

Ca. 8-12 deelnemers

(excl. Btw)

Stevast Beilen

Certificaat
Voorkennis:
Afhankelijk van instroomnivea

Vervolgcursus:
Zie overige lascursussen

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL

45

ORBITAAL LASSEN
WORDT OA
TOEGEPAST IN DE
VOEDINGSINDUSTRIE
EN PHARMACY
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ORBITAAL

Lassen 4 verschillende niveau’s

Hygiënisch lassen
Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne van de
machines. Een goede las heeft veel invloed op deze hygiëne. Een verkeerde las kan een
machine en daarmee het voedingsmiddel vervuilen. De HDN methodiek biedt een uniforme
en eenvoudige werkwijze om een las goed en hygiënisch te leggen, registreren en inspecteren.
Tijdens de lasopleiding komt zowel theorie als praktijk van deze methodiek aan bod. De
cursisten worden op beide onderdelen getoetst. De praktijk- en theorietoets zullen worden
beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Bij het behalen van een
positief examenresultaat, wordt het NIL certificaat Hygienic Welder uitgereikt.
Wij bieden niveau 1,2,3 en 4 aan.
JE LEERT ...

VOOR WIE?

• een hygiënische las leggen;

Voor TIG lassers niveau 4 die zich willen specialiseren.

• criteria lassen;
• theorie TIG lassen;
• volgens specificatie te construeren en lassen;

PROGRAMMA

• bewustwording productveiligheid .

Kennismaking

ONDERWERPEN

Theorie

• Processen en reiniging.
• Aspecten hygiënisch ontwerp.
• Uitleg P&ID en ISOmetrie.
• Lasmethoden en las-criteria.
• Lasregistratie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
15-20 dagdelen

Stevast Beilen

Avonduren

Certificaat

HDN

€ 3250,-

Voorkennis:
Afhankelijk van instroomnivea

(excl. Btw)

Ca. 8-12 deelnemers

ALGEMENE INFORMATIE

Vervolgcursus:
Zie overige lascursussen

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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Praktijk

BMBE (BOOGLASSEN MET
BEKLEDE ELEKTRODE)
WORDT O.A. GEBRUIKT
IN DE MACHINEBOUW,
SCHEEPSBOUW, BRUGGENBOUW
EN OFFSHORE BUITEN EN BIJ
REPARATIEWERKZAAMHEDEN
VEEL TOEGEPAST
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BMBE

Lassen 4 verschillende niveau’s

BMBE is de afkorting van booglassen met beklede elektrode. Deze veelgebruikte lasmethode is
een elektrisch lasproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrode die afsmelt. De kern
van de elektrode bestaat uit een metalen draad. Deze metalen draad geleidt stroom. Ook wordt
de metalen draad gebruikt als toevoegmateriaal.
Wij bieden niveau 1,2,3 en 4 aan.
JE LEERT ...

VOOR WIE?

• lasprocessen en apparatuur kennen;

Voor iedereen die interesse heeft.

• ijzer en staal bereiding;

PROGRAMMA

• lassen met beklede elektrode;
• tekeningen lezen;

Kennismaking

• lassen in de praktijk.

Theorie

ONDERWERPEN
• Lassen van binnenhoeknaden
• Lassen van werkstukken
• Visueel meten en radiografisch
controleren

PRAKTISCHE INFORMATIE
Meerdere dagen

Ca. 8-12 deelnemers

Avonduren

Stevast Beilen

BMBE 1 		

€ 1617,10

(excl. Btw)

BMBE 1 en 2 (combi)

€ 2724,35

(excl. Btw)

BMBE 2		

€ 2008,50

(excl. Btw)

BMBE 3		

€ 2600,75

(excl. Btw)

BMBE 4 pijp of plaat

€ 3074,55

(excl. Btw)

ALGEMENE INFORMATIE

Certificaat
Voorkennis:
Afhankelijk van instroomnivea

Vervolgcursus:
Zie overige lascursussen

GEÏNTERESSEERD?

INSCHRIJVEN!

STEVAST TECHNIEK
0593 565143
opleiding@stevasttechniek.nl

< WWW.STEVASTTECHNIEK.NL
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Praktijk

ORGANISATIE:
Stevast Techniek

VORMGEVING
MLM-Mediavormgeving

Madelief@mlm-mediavormgeving.nl

EINDREDACTIE
Roy Stevens

BIJDRAGES
NIL 		
MI-4		
Festo		
HDN		

Nederlands Instituut voor Lastechniek
Maintenance illustrated 4
Festo Nederland Didactic
Hygenic Design Network

Beilen, Drenthe

Centraal gelegen in het hart
van Noord-Oost Nederland aan
de A28.

Adres

Bathoorn 4
9411 SE Beilen
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ONDERHOUD IS EEN VAK APART
Stevast techniek verstaat dit vak als geen ander.
Stevast opleidingen is een uniek
opleidingsinstituut in Noord-Oost Nederland.
Van VMBO tot MBO+ en van vakgericht tot
Proces om uiteindelijk door te groeien naar een
volwaardig monteur of Engineer.
AANMELDEN
Kijk snel op www.stevasttechniek.nl of bel
0593 - 56 51 43 om je aan te melden. Daarnaast
kan je ons mailen via:
opleiding@stevasttechniek.nl

KENNIS IS NODIG
Stevast opleidingen zal alleen die kennis
overdragen, die je daadwerkelijk nodig hebt in de
praktijk. Het volgen van een Stevast-opleiding zal
je enorm veel brengen, nu en in de toekomst!
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“Stilstaan is achteruitgaan
blijf jezelf ontwikkelen.”

Beilen, Drenthe

Centraal gelegen in het hart van NoordOost Nederland aan de A28.

Adres

Bathoorn 4
9411 SE Beilen

