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Voor je ligt de opleidingsgids van Wepro! In deze opleidingsgids vind je de inhoud van de groepstrainingen die op de
opleidingskalender van de Wepro Academy staan.
Leren, ontwikkelen & kennisdelen, dit staat binnen Wepro centraal. Wij geloven dat ieder individu, hoe goed je ook bent, zich
continu kan verbeteren in zijn of haar vak. En ook als mens. Of dit nu gericht is op de werksituatie, thuis of bijvoorbeeld tijdens
het sporten. Ontwikkeling kent daarin geen eindpunt, zo is onze visie. Daarom investeren wij in onze collega’s. Dat doen we vooral
door goed te luisteren. Wij kijken samen wat je wil bereiken en faciliteren daarin. Zo kunnen wij samen jouw doelen bereiken.
Ons aanbod van trainingen hebben wij gebundeld in onze eigen Wepro Academy. Hierbij kan je denken aan technische
inhoudelijke trainingen, coaching trajecten, certificeringen of het ontwikkelen van je soft skills.
Op de opleidingskalender van de Wepro Academy staan de groepstrainingen vermeld die gedurende het jaar gegeven worden. De
actuele opleidingskalender kan je altijd terugvinden op https://werkenbijwepro.nl/carriere/wepro-academy.
Uniek aan de Wepro groepstrainingen is dat deze in groepsverband samen met je directe Wepro collega’s gegeven worden.
Hierbij wordt een vertaalslag van de theorie naar de praktijk gemaakt en is er ruimte om met elkaar te sparren.
Het kan zijn dat de groepstraining niet aansluit bij de ontwikkeling waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Wij werken
met diverse opleidingspartijen samen waarbij jij een open training kan gaan volgen. In deze gevallen zullen wij gezamenlijk een
persoonlijk traject samenstellen.
Wil je meer informatie of je aanmelden voor een van de trainingen, dan kan je altijd terecht bij jouw Projectcoördinator
of bij de afdeling HR via pz@wepro.nl of 088-7730303.
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Deze Wepro groepstraining omvat 4 trainingsdagen, 3
workshops van 16.00 tot 20.00 uur en 1 terugkomsessie
van 16.00 tot 20.00 uur welke 6-12 maanden na afronding
van de reguliere training wordt ingepland.
Het gebruik maken van methoden, technieken en instrumenten
voor projectmanagement is noodzakelijk, maar deze alleen
geven onvoldoende garantie voor projectsucces. Deze training
behandelt, naast de ‘harde’ aspecten ook de ‘zachte’ aspecten
van projectmanagement. Om de ‘zachte’ aspecten voor de volle
honderd procent te kunnen inzetten is het noodzakelijk inzicht
te hebben in de eigen persoonlijkheid en kernkwaliteiten om
zodoende inzicht te krijgen in het succesvol projectmatig werken. Je zal moeten groeien in de functie van projectfacilitator.
In deze praktisch georiënteerde training maak je kennis met de
tools om competenties, creativiteit, communicatie en commitment te ontwikkelen bij je projecten.
Het doel is leren, aan de hand van eigen casuïstiek, het eigen
projectteam proactief en doelgericht te managen. Het accent
ligt hierbij zowel op het systeem, de technieken van projectmatig werken, als op de houding: ondernemend, zakelijk en
resultaatgericht.
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Op de eerste dag worden de knelpunten geïnventariseerd die
je tegenkomt in het werken in jouw projecten. Gedurende de
training worden deze knelpunten behandeld. Er worden
projectteams geformeerd en er wordt een project gekozen.
Aan de hand van dat project passeren alle onderwerpen de
revue. Binnen het projectteam werk je aan je eigen leerdoelen
en die van de groep. Met een trainingsacteur oefen je je eigen
leerdoelen.

de loop van de training steeds op terug. Die knelpunten geven
altijd boeiende inkijkjes in de problemen waar men zoal mee
worstelt bij het uitvoeren van projecten. Steeds weer blijken
de valkuilen universeel. En één van de belangrijkste valkuilen is
starten zonder duidelijke opdracht…”
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Jeffrey: “Ik heb aan deze training deelgenomen, omdat ik naast
een theoretische training over projectmanagement op zoek
was naar een praktische training in dit gebied. Ik heb in deze
training veel geleerd van ervaringen van andere collega’s en ik
kan veel in de praktijk toepassen. De workshops tussendoor
zorgen voor herhaling en extra diepgang. Ik zou deze training
aanraden voor collega’s die projectmanagement willen gaan
doen.”

Erik: “Deze training is wat mij betreft een aanrader voor elke
beginnend Engineer. Ik wilde meer leren over de processen van
engineering en de zaken rondom de technische inhoud, zoals
hoe om te gaan met mensen in bepaalde situaties. Ik heb veel
geleerd, zowel theoretisch als praktisch. Er worden situaties
geoefend met een trainingsacteur die je meteen kunt toepassen in de praktijk.”

Op de tweede dag volgt een stukje communicatie, aan de hand
van een aantal modellen wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Je speelt rollenspellen samen met een trainingsacteur
aan de hand van een case welke je zelf hebt meegenomen.
Op de derde dag wordt de projectdefinitie (definitiefase) en
het werk in en met teams doorgenomen.
Op de vierde dag leer je beheersen aan de hand van de beheerscyclus (PDCA), beheersplannen en worden de beheersaspecten zoals tijd, geld, scope, kwaliteit, communicatie, risico en
integratie behandeld.
Tom van Zantwijk, trainer/docent vakgebied Projectmanagement zegt over deze training:
“Tijdens projectmanagementtrainingen vraag ik de deelnemers
met wat voor project ze op dat moment bezig zijn, of wat voor
projecten ze normaliter doen. Ook vraag ik altijd waar men zoal
tegenaan loopt bij het uitvoeren van projecten. Ik schrijf die
knelpunten dan op een whiteboard of flip-over en kom daar in
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2. SOFTSKILLS INTERPERSOONLIJKE
VAARDIGHEDEN

3. VERDIEPING INTERPERSOONLIJKE
VAARDIGHEDEN

Deze Wepro groepstraining omvat 3 trainingsdagen en 4
coachgesprekken, de trainingsdagen vinden circa eens in
de 6 weken plaats.

Deze Wepro training is een verdiepende training welke
gevolgd kan worden na de training ‘Softskills Interpersoonlijke Vaardigheden’. Dit betreft 2 eendaagse trainingen. In
elke eendaagse training worden 2 verdiepingen behandeld.

Deze interpersoonlijke vaardigheden training is gericht op de
softskills, je leert jezelf beter kennen waardoor je gemakkelijker
kunt afstemmen, aansluiten en verbinden op en met anderen.
Vanuit deze basis werk je aan je interpersoonlijke vaardigheden,
leer je anderen te inspireren en motiveren en leer je vanuit je
kracht te werken. Er wordt daarbij telkens een praktische vertaalslag gemaakt naar jouw dagelijkse praktijk, zodat je er ook
meteen iets aan hebt.
Interpersoonlijke Vaardigheden is een training voor degene die
communicatief vaardiger wil worden, wil leren nog beter aan te
sluiten, af te stemmen en te verbinden met anderen. Interpersoonlijk staat voor persoonlijk inzicht en bewustwording om
jouw kennis, vaardigheden en talenten aan te spreken en in te
zetten om interacties met anderen soepel en constructief te
laten verlopen en de onderlinge acceptatie te vergroten.
De training bestaat uit drie verschillende modules waarbij jijzelf
steeds centraal staat. Tussen de modules vindt een coachgesprek plaats en krijg je praktijkopdrachten om het leerrendement te integreren in je dagelijkse werk.
De training start met het schrijven van een motivatiebrief,
daarop volgt een startgesprek. Dit gesprek vindt plaats met de
trainer van het programma. Indien gewenst kan ook jouw
projectcoördinator bij het gesprek aansluiten. In dit gesprek
worden jouw leerdoelen, jouw intentie en inbreng besproken.
Tevens worden de verwachtingen naar elkaar uitgesproken.
Jouw leerdoelen vormen een rode draad gedurende het traject.
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iScreen voorkeurstijlen, de zeven eigenschappen van effectief
leiderschap van Stephen Covey, progressiegericht werken en
communiceren, focus en aandacht trainen, de roos van Leary
en het verandermodel van Kubler Ross. De modellen zijn niet
leidend maar ondersteunend zodat jij je rugzak kunt vullen met
dat wat jij nodig hebt. Ook zullen we boeken en films aanbevelen ter inspiratie.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

De verdieping vindt plaats op een aantal specifieke competenties, namelijk:
• Eigenaarschap en initiatief & Overtuigen en beïnvloeden.
• Besluitvaardigheid en zelfvertrouwen & Omgaan met
conflicten.

ERVARINGEN:

Na deze training ben je verder bekwaamd in bepaalde vaardigheden, gedragingen en houdingen.

Christian: “Ik was op zoek naar ontwikkeling in mijn communicatie skills voor mijn rol als Projectleider. Je wordt bij deze training vanaf het eerste moment uit je comfortzone getrokken.
Dat was natuurlijk even spannend, maar binnen de vertrouwde
omgeving die de trainers creëren hebben we hierdoor des te
meer geleerd. Er wordt een spiegel voorgehouden wat zorgt
voor bewustwording van je communicatie”.

Verdieping 1: Eigenaarschap en initiatief
Eigenaarschap heeft vooral te maken met initiatief tonen,
verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en een echte
bijdrage leveren. In deze verdieping wordt gewerkt met de vier
factoren van eigenaarschap:
• Verantwoordelijkheid nemen; staan voor wat je doet of hebt
gedaan. Deadlines en beoogde resultaten halen. Wegblijven
van de ‘blame cultuur’.
• Bewustzijn vergroten; bewust worden van eigen invloed en
impact en weten hoe deze te vergroten.
• Oplossingsgerichtheid; denken in kansen en mogelijkheden
in plaats van problemen waarbij vooruit kijken een
belangrijke rol speelt.
• Initiatief tonen; proactief te werk gaan. Bedenken wat je
(zelf) kan doen en niet afwachten wat er gebeurt of gaat
gebeuren. Ook in lastige situaties is er altijd een keuze.

Kai: “Ik heb me voor deze training aangemeld, omdat ik me
wilde ontwikkelen in mijn communicatie. Ik vond dit een top
training op een mooie locatie, die zorgt voor eyeopeners en
persoonlijke groei in communicatie. Ik voelde me serieus genomen, heb geleerd zaken meer vanuit de ik-vorm te benaderen
en heb geleerd beter te zien waar je wel en geen invloed op
hebt.”

Verdieping 2: Overtuigen en beïnvloeden
‘Gelijk hebben versus gelijk krijgen’. Gelijk hebben is vaak het
probleem niet. Gelijk krijgen, dat is de kunst. Hoe overtuig je de
ander van je gelijk? Inhoud vermenigvuldigd met verpakking is
succes!

De modules zijn opgebouwd uit korte stukken theorie waaraan diverse oefeningen en opdrachten zijn gekoppeld. Deze
opdrachten en oefeningen doe je individueel, in subgroepen en
samen met de groep. Aan het einde van elke module formuleer
je jouw doelen, stel je doelen bij en maak je jouw progressie
inzichtelijk.

Overtuigen is een manier van beïnvloeden. Je zorgt ervoor
dat de ander iets van je overneemt: een mening, een idee of
een voorstel. Overtuigen is een techniek die je kunt leren.
Maar alleen als je zelf overtuigd bent van je boodschap kun je
overtuigend zijn. De inhoud en de kwaliteit van je mening en
argumenten zijn bijna net zo belangrijk als de manier waarop je
het brengt. Doe je het goed dan kun je met overtuigingskracht
je invloed uitoefenen.

Tussen de modules heb je een coachgesprek met de trainer.
Aan het einde van het traject heb je een afrondend coachgesprek met de trainer en indien gewenst jouw projectcoördinator. Tijdens dit gesprek bespreek je jouw leerrendement, welke
inzichten je hebt verkregen, welke bewustwording is ontstaan
en hoe je deze in de toekomst kunt vasthouden en verder kunt
ontwikkelen.

In deze training leer je op een praktische manier hoe je anderen
kunt overtuigen en je invloed kunt vergroten. Je leert jezelf te
overtuigen van je mening en je argumenten door kritische vragen aan jezelf te stellen. Dan leer je je verhaal af te stemmen op
je toehoorders, structuur aan te brengen en het aantrekkelijk te
maken met behulp van het lokkende perspectief. Tot slot ga je
oefenen met de manier waarop je het brengt, hoe je je stem en
lichaam inzet en zelfvertrouwen uitstraalt.

Tijdens deze training zullen we je uitnodigen en uitdagen uit je
comfortzone te stappen en out of the box te denken om een
breed scala aan vaardigheden, technieken en know how mee
te nemen naar je dagelijkse praktijk. We maken gebruik van

Verdieping 3: Besluitvaardigheid en zelfvertrouwen
Besluitvaardig zijn, wil zeggen dat je beslissingen durft te
nemen. Dat je daadkrachtig bent en zelfvertrouwen uitstraalt.
Afhankelijk van je verantwoordelijkheden op je werk, kan het
gaan om operationele, tactische of strategische besluiten. Als je

besluitvaardig bent, durf je verantwoordelijkheid te nemen en
schuif je deze niet af. Je gaat moeilijke beslissingen niet uit de
weg. Je stelt beslissingen niet onnodig uit.
Een besluit nemen vraagt om keuzes maken en dat vraagt om
moed en lef. Ook spelen bij het nemen van beslissingen snelheid en tijd een belangrijke rol. Besluiteloosheid daarentegen
begrenst het beoogde resultaat en kan leiden tot ongewenste
situaties. Naast dit alles is er een verschil in hoe introverte en
extraverte mensen besluitvaardig over komen.
In deze training leer je hoe het keuzeproces werkt en tegen welke (persoonlijke) belemmeringen je aanloopt bij het maken van
keuzes. Je krijgt inzicht in besluitvormingsprocessen en je leert
kwaliteiten als analyseren, argumenteren en oordeelsvorming
samen met ervaringen en intuïtie en wijsheid in te zetten om
tot een besluit te komen. Je leert te voorkomen dat je lastige
beslissingen uitstelt en aanvaardbare risico’s in te schatten en
te accepteren. Je gaat oefenen om besluitvaardig te communiceren en over te komen. Hoe formuleer je je zinnen en welk
gedrag laat je zien?
Verdieping 4: Omgaan met conflicten
Hoe ga je om met conflicten? Conflicten kunnen constructief
zijn. Het is belangrijk om situaties, ideeën en/of oplossingen
vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Dat kan conflictueuze momenten opleveren. Deze momenten zijn zinvol en
kunnen veel input opleveren. Verschil van mening zorgt ervoor
dat we niet ondoordacht te werk gaan en dat we samen tot
gestructureerde gedegen plannen of voorstellen komen.
In deze verdieping wordt onder andere de piramide van Patrick
Lencioni behandeld. De nadruk ligt met name op fase twee en
drie in de piramide. Hoe voer je met een team constructieve
discussies waarin ieders inbreng wordt gehoord en waarin je
samen komt tot een commitment. Een commitment betekent
niet altijd dat je het met de uitkomst eens bent maar je kunt je
wel committeren aan een uitkomst. Voorwaarde dat je inbreng
serieus wordt genomen en dat je wordt gehoord.
ERVARINGEN:
Theo: “Als introvert persoon heb ik moeite om anderen te
overtuigen en invloed uit te oefenen. Door de training heb ik
geleerd hoe ik dat kan doen op een manier die bij mij past. De
theorie helpt om het te begrijpen en door het oefenen met
Fred kan ik de modellen die ik heb geleerd toepassen in
mijn gesprekken.”
Stefan: “In mijn nieuwe functie moet ik overtuigen, besluiten
nemen en meer invloed uitoefenen. Iets wat ik heel moeilijk
vind. Van de trainers heb ik geleerd hoe ik dat het beste kan
doen en ook authentiek kan blijven. Het oefenen met de theorie was niet altijd makkelijk maar ik voel me nu veel zekerder
in mijn werk. Deze trainingen hebben me geholpen om meer
zelfvertrouwen te krijgen en daardoor lukt het overtuigen en
invloed hebben ook veel beter.”
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4. AANDRIJVEN EN BESTUREN

5. MAAKBAARHEID

Deze Wepro groepstraining omvat 8 trainingsdagen, de
trainingsdagen vinden eens per maand plaats.

Deze Wepro groepstraining omvat 5 trainingsdagen, de
trainingsdagen vinden wekelijks plaats.

Bij deze Wepro groepstraining wordt dieper ingegaan op
aandrijvingen en besturingstechnieken binnen verschillende
machines en constructies. Elke trainingsdag staat een ander
thema centraal.
Doel van de training is om theoretische en praktische kennis
van de diverse vakdisciplines van aandrijf- en besturingstechniek
over te dragen. Zo zul je de taal spreken van de specialisten op
het gebied van aandrijf- en besturingstechniek. Ook ben je in
staat om de systeemdelen te onderscheiden en de algemene
werking ervan te doorgronden.
Elektrische aandrijvingen
• Inzicht in de werking en nieuwe toepassingsgebieden van alle
soorten elektrische aandrijvingen.
• Het kunnen afwegen van kosten, energieverbruik,
nauwkeurigheid, motorgewicht en –maat.
(P)LC
• Inzicht hebben in de werking en het kunnen onderscheiden
van de verschillende PLC’s.
• Verschillende I/O-kaarten kunnen onderscheiden en de juiste
I/O-kaart kunnen kiezen.
• Diverse programmeertalen herkennen en kunnen lezen.
Pneumatische aandrijvingen
• Breder inzicht krijgen in de vele facetten van de industriële
automatisering.
• Kennis van perslucht productie en de werking en toepassen
van pneumatische componenten met het lezen van
symbolen en pneumatische schema’s.
Hydrauliek
• Inzicht krijgen in hydrauliek: werking, toepassingen, voor- en
nadelen. Voorbeelden van hydrauliek.
• Opbouw van hydraulische installaties.
• Energie omzetting, -transport en –besturing.
• Schema / symbolen EN1219.
Sensoren en opnemers
• Herkennen en benoemen van sensoren en opnemers.
• Juiste sensoren en opnemers selecteren en problemen
oplossen.
Motion Control – elektrisch
• Kunnen kiezen van de juiste motor en regeling:
hoofdaandrijving, servo, roterend, lineair, AC en DC.
Interfacing profibus, ASI, CAN open
• Diverse netwerken kunnen herkennen en de kenmerken

6

WERKTUIGBOUWKUNDE

kunnen aangeven.
• Toepassingsgebieden kunnen aangeven.
• Netwerk kunnen plaatsen in de CIM-piramide en daardoor de
juiste keuze kunnen maken.
EMC
• Weten welke verstoringen PWM-regelingen veroorzaken op
verschillende sensoren.
• Maatregelen kunnen kiezen om verstoringen te beperken.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Ruud: “Deze training is interessant voor iedereen die bij machinebouwers projecten uitvoert. Veel van wat je in deze training
leert zie je terug in de praktijk.”

Christian: “Deze training kan ik elke werktuigbouwkundige
aanraden. Er komen onderwerpen aan bod die ik tijdens de
opleiding Werktuigbouwkunde weinig gehad heb. De geleerde
theorie kan ik elke dag in de praktijk toepassen.”

Als constructeur of productontwerper ben je bepalend voor
het kostprijsniveau van jouw ontwerp. Na afloop van deze
training ben je bekend met de volgende aspecten om dit te
bereiken, namelijk:
• Een breed scala aan productietechnieken voor de metaal.
• De mogelijkheden en beperkingen van verspaning,
plaatbewerking, lassen en mechanische verbindingen in
relatie tot het productontwerp.
• Op basis van productspecificaties te bepalen welke
productieprocessen mogelijk zijn.
• De consequenties van jouw keuze voor de kostprijs te
bepalen.
• Een goede gesprekspartner te zijn met toeleveranciers over
produceerbaarheidsaspecten.
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen
aan bod:
Plaatbewerken
• Omvorm- en lasbaarheid.
• Realiseren nauwkeurigheden.
• Universeel en productgebonden gereedschap.
• Eisen aan en mogelijkheden van de voorbewerkingen.
• Calculatie en kostprijs.
• Constructieve aandachtspunten met betrekking tot de te
ontwerpen producten.
Verspanen
• Basisbegrippen verspaningstechnieken.
• Mogelijkheden moderne verspaningsmachines, opspannen,
invloed op toleranties.
• CNC programmering.
• Bijzondere verspanende bewerkingen.
• Bewerkbaarheid van materialen.
• Gereedschappen (materiaal en opbouw).
• Invloed van toleranties en ruwheid op werkvoorbereiding en
kosten.
• Ontwerpaspecten.

Mechanisch verbinden
• Losneembare verbindingen.
• Permanente verbindingen.
• Click-verbindingen.
Lijmen
• Lijmsystemen.
• Voorbehandeling.
• Lijmproces.
Overige productietechnieken
• Uitgangsmateriaal.
• Spuitgieten.
• Forceren.
• Scheidingstechnieken.
• Eroderen.
• Warmtebehandelingen.
• Assemblage.
• Productsimulatie.
• Rolvorm-, wals-, getrokken- en extrusieprofielen.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Tomas: “Ik wilde graag meer leren over klassieke werktuigbouwkunde. Deze training is interessant als je meer wil weten
over de basis onderwerpen van werktuigbouwkunde met interessante onderwerpen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Theorie en praktijk worden daarbij goed afgewisseld. Er wordt
daarnaast een duidelijk basis gelegd om op verder te bouwen.
Als ik nu iets niet weet, weet ik waar ik moet zoeken.”

Lotte: “Ik wilde mijn kennis opfrissen en verbreden en kwam zo
samen met mijn projectcoördinator bij deze training uit. Tijdens
de training heb ik geleerd welke lassymbolen ik voor welke tekening kan gebruiken en hoe ik een product simpeler kan maken.”

Lassen
• De invloed van de constructeur op de kwaliteiten van de
kostprijs van het laswerk.
• Wat is lassen? Wat gebeurt er eigenlijk precies?
• Lasprocessen.
• Ontwerpen van een lasverbinding.
• Borgen van de kwaliteit van de lasverbinding.
• Lasmallen, automatiseren en automatiseerbaarheid.
• Trends in het lassen.
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6. FUNCTIONEEL TOEPASSEN VAN MATERIALEN

7. VORM- EN PLAATSTOLERANTIES

Deze Wepro groepstraining omvat 5 trainingsdagen, de
trainingsdagen vinden eens in de 2 tot 4 weken plaats.

• (Hard)anodiseerprocessen en andere oppervlaktebehandelingen voor aluminium.

Deze Wepro groepstraining omvat 2 werkdagen, de trainingsdagen vinden in een periode van één maand plaats.

Wanneer een constructie faalt, bijvoorbeeld door brosse breuk,
vermoeiing, corrosie of slijtage, blijkt na analyse vaak dat de
hoofdoorzaak gelegen was in een niet optimale materiaalkeuze
tijdens het ontwerpproces. De keuze van het materiaal en/of
de materiaalbehandelingen krijgt vaak onvoldoende aandacht.
Daardoor blijven betere alternatieven buiten beeld en neemt de
kans op falen toe. Met kennis voorkom je dit.

Hardmetaal en Technische keramiek
• Wat is hardmetaal/keramiek?
• Construeren met hardmetaal/keramiek: hardheid, taaiheid,
slijtvasheid en corrosievastheid.
• Bewerken van hardmetaal/keramiek.

Tijdens deze training leer je de begrippen, regelgeving en symbolen die horen bij vorm- en plaatstoleranties. Na afloop van de
training ben je in staat deze aspecten functioneel toe te passen
bij het formuleren van productspecificaties en bij het maken
van tekeningen. Je bent hierbij tevens in staat om vorm- en
plaatstoleranties op de juiste manier te implementeren.

Aan de hand van PowerPoint presentaties zullen de docenten
hun kennis en ervaringen overdragen. Je krijgt in deze training
een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden
binnen de diverse groepen materialen en materiaal behandelingen, zodat hieruit beter kan worden gekozen. Er zal aangestuurd worden op een interactief praktisch geheel waarbij
input vanuit de groep onontbeerlijk is. Tevens kun je specifieke
problemen aanleveren die plenair behandeld kunnen worden.
Deze praktijkgerichte materiaalkunde training heeft de
volgende opbouw:
Materialen in helikopterview
• Keuzemethodieken.
• Ashby-diagrammen en andere keuzehulpmiddelen.
• Keuze oefeningen en cases.
• Tribologie in een notendop (basisslijtagemechanismen).
Ferrolegeringen: hardbaar staal (gereedschapstaal), constructiestaal en warmtebehandelingen
• Hardbaar staal.
• Basisprincipes en microstructuren.
• Overzicht van de diverse staalgroepen en hun
eigenschappen.
• Harden en hardbaar staal.
• Gereedschapsstaal.
Corrosievast staal en corrosie
• Basisprincipes van corrosievastheid (passiviteit).
• Overzicht van de diverse families van corrosievast staal.
• De belangrijkste soorten corrosie (interkristallijne corrosie,
spanningscorrosie, contactcorrosie, putcorosie en
spleetcorrosie).
• Corrosiebeproeving.
Non-ferrolegeringen: Aluminium en magnesiumlegeringen
• Basisbegrippen en -eigenschappen (o.a. precipitatieharden).
• Aluminiumlegeringen voor de machine- en apparatenbouw.
• Keuze van legeringen en oppervlaktebehandelingen. (naslagwerk).
• Overzicht van de soorten (incl. Metaal Matrix Composieten)
en normen.
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Technische kunststoffen
• Basisbegrippen en -eigenschappen plastic in 3 hours.
• Overzicht van soorten, normen en algemene keuzegegevens
(naslagwerk).
Non- ferrolegeringen: overig (Cu, Ni, Ti, HM naar keuze).
• Koper en koperlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper
en koperlegeringen, (naslagwerk), nikkel en nikkellegeringen
(naslagwerk), titanium en titanium legeringen, hardmetaal
dia en naslagwerk, metaalaanduidingen en normen.
Oppervlaktebehandelingen
• Vier basis slijtagemechanismen, overzicht van de mogelijkheden, zowel methoden als materiaalaspecten, hoe te kiezen,
infobronnen.
• Voornaamste thermische processen: oppervlakteharden en
diffusieprocessen.
• Voornaamste galvanische processen.
• Thermisch spuiten.
• PVD en CVD processen.
• Mechanische oppervlaktebehandelingen.
Basis slijtagemechanismen
• Basis slijtagemechanismen (naslagwerk).
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Bart: “De docenten van deze training hebben erg veel ervaring
en kennis. Ik heb veel geleerd over specifieke materiaalkunde.
Het is een verbredende training waardoor je meer gevoel krijgt
bij de materialen. Ik zou deze training vooral aanraden voor
Mechanical Engineers in de ontwerphoek.”

Inhoud training Vorm- en plaatstoleranties:
• Betekenis en doelstelling van de Geometrische Product
Specificaties (GPS).
• Vorm- en plaatstoleranties ISO 1101: wanneer te gebruiken en
hoe aan te geven.
• NEN 2731 en ISO 8015; Basis tolerantieprincipes. Omhullen
de methode en onafhankelijke methode: kenmerken, vooren nadelen.
• Maximaal-materiaal en Minimaal-materiaal principe:
kenmerken, wanneer toe te passen en hoe aan te geven.
• Aangeven oppervlakteruwheid: wanneer toe te passen en
hoe aan te geven.
• ISO 2768-1; Toleranties voor lineaire en hoekmaten zonder
afzonderlijke tolerantieaanduidingen.
• ISO 2768-2; vormtoleranties voor elementen zonder
afzonderlijke tolerantieaanduidingen.
• ISO 5459; Referenties en aanduidingen, referentiesystemen
voor vorm- en plaatstoleranties op tekening.
• ISO 2692; Maximum-materiaaleis (MMR), minimummateriaaleis (LMR) en reciprociteits-eis (RPR).
• ISO 1302; Aanduiding van oppervlaktegesteldheid in
technische productdocumentatie.
• Bedrijfsspecifieke tekeningen en producten.

ERVARINGEN:
Jeroen: “De eerste dag ga je met de theorie aan de slag. Voor
MTS- en HTS-opgeleide deelnemers zal dat deels herhaling
zijn, voor WO-opgeleide deelnemers is die theorie nieuw. De
tweede dag ga je met echte praktijkvoorbeelden aan de slag,
die iedereen vanuit zijn/haar eigen project heeft meegenomen.
Zo zie je ook de praktische toepassing”.

Bart: “Ik had bij een opdrachtgever al te maken gehad met
dit onderwerp en wilde er meer over leren. De kennis die ik
heb opgedaan, kon ik de volgende dag dus meteen toepassen.
Daarnaast is het voor de praktische toepassing fijn dat je eigen
tekeningen mee kunt nemen naar de training en je daar feedback op krijgt.”

Tijdens de training Vorm- en plaatstoleranties voor constructeurs en tekenaars wordt geoefend met tekeningen uit de eigen
werkomgeving.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

Paul: “Vanuit mijn interesse voor verschillende materialen heb
ik me voor deze training aangemeld. Ik heb zowel verheldering over bekende materialen als nieuwe kennis over voor mij
minder bekende materialen opgedaan. In de training worden
theorie en praktijk goed afgewisseld en het is fijn dat er veel
theoretisch naslagwerk beschikbaar is.”
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8. MACHINEVEILIGHEID ABD:
VEILIGHEIDSBESTURINGEN ONTWERPEN
(PL & SIL)
Deze Wepro groepstraining omvat 4 werkdagen. De trainingsdagen vinden eens in de 2 tot 4 weken plaats.
Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, is machineveiligheid van groot belang. Dit geldt ook voor
engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de
besturingstechnische veiligheidsmaatregelen. De EN 62061
en EN-ISO 13849-1 normen geven richtlijnen en classificeren
het veiligheidsniveau in een Performance Level (PL) en Safety
Integrity Level (SIL). Beiden vallen onder de Machinerichtlijn
2006/42/EG.
Deze cursus bestaat uit drie modules:
Module A – Machineveiligheid wet- en regelgeving
Organisaties hebben te maken met machinerichtlijnen en
CE-normen op het gebied van machineveiligheid. Tijdens deze
CE-cursus Machineveiligheid krijg je in één dag inzicht in de
Europese richtlijnen op het gebied van machineveiligheid. Je
maakt kennis met CE-markering en de gestelde eisen aan het
huidige machinepark en de Europese machinerichtlijnen voor
nog te bouwen machines.
Onderwerpen zijn onder andere: de wet- en regelgeving machines en aansprakelijkheid, consequenties van en de samenhang
tussen Europese richtlijnen (Machinerichtlijn, EMC, Laagspanningsrichtlijn, PED, ATEX en Arbeidsmiddelenrichtlijn) en
Europese en Nationale normen, waar en hoe normen uitzoeken
voor uw machines, handhaving machineveiligheid door Inspectie SZW en eisen aan bestaande en samengestelde machines.
Daarnaast leer je meer over het stappenplan CE-markering
volgens de Machinerichtlijn (MRL) en het stappenplan Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL). Tot slot krijg je uitleg van noodzakelijke
CE-documenten, zoals het technische dossier, de gebruiksaanwijzing en de risicobeoordeling.
ERVARING:
Pieter: “In de eerste module is veel ruimte om vragen te stellen
aan een docent met veel praktijkervaring en met een goede
verhouding tussen theorie en praktijk. Ik heb veel geleerd over
de wet- en regelgeving van machines en veiligheid.”
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Module B – Machineveiligheid risicobeoordeling en –reductie
Tijdens deze module leer je een machine op risico te beoordelen en tevens de juiste maatregelen te treffen op het gebied
van machineveiligheid voor de (toekomstige) gebruiker. Je
verkrijgt inzicht in de methodiek om op een efficiënte en
gestructureerde manier te komen tot een risicobeoordeling
van een machine die voldoet aan alle wettelijke eisen volgens
de machinerichtlijnen. Ook wordt er ingezoomd op het gebruik
van diverse risicograven en de keuze van de juiste risico reducerende maatregelen voor een machine.
Onderwerpen zijn onder andere, praktische tips bij het toepassen van diverse risicoreducerende maatregelen, de risicobeoordeling op de juiste manier documenteren, wet- en regelgeving
over risicobeoordeling van machines en productielijnen, het
stappenplan over de risicobeoordeling van machines, de theorie over risicobeoordeling volgens de norm EN-ISO 12100, een
overzicht van verschillende risicobeoordelingsmethodieken en
een uitleg over verschillende risicografen: NPR-ISO/TR 14121-2,
EN 954-1 (Cat.), EN-ISO 13849 (PL), EN 62061 (SIL). Daarnaast
wordt er tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden en
templates geoefend en ga je oefenen met een risicobeoordeling van een voorbeeldmachine.
Tenslotte leer je de juiste risicoreducerende maatregelen voor
een machine kiezen, zoals mechanische afscherming, lichtschermen, inloopbeveiligingen en scanners, deursensoren, veiligheidsmatten of bumpers, tweehandenbediening, hold to run,
noodstop, persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures,
waarschuwingspictogrammen, Lock out Tag out, praktische tips
bij het toepassen van diverse risicoreducerende maatregelen en
de risicobeoordeling op de juiste manier documenteren.
ERVARING:
Kees: “Deze module heeft mij veel gebracht, zo heb ik veel geleerd over risicobeoordelingsmethodieken en de norm EN-ISO
12100. Mijn vooraf gestelde leerdoelen zijn bereikt mede dankzij
de inspirerende en stimulerende lessen van de docent. Er wordt
op een begrijpelijke manier uitgelegd en de docent heeft veel
kennis en praktijkervaring.”

Module D – PL en SIL
Je leert een praktische vertaling te maken van de besturingstechnische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/
EG en de belangrijkste besturingstechnische normen. Je leert
hierbij hoe een besturing te bouwen die voldoet aan de Performance Level en Safety Integrity Level eisen.
Onderwerpen zijn onder andere, wet- en regelgeving over
besturingstechnische veiligheidseisen van machines en productielijnen; een overzicht van elektrische normen voor machines
(o.a. EN 60204-1), introductie PL en SIL voor machines en SIL
voor de procesindustrie, de risicograaf van de normen: EN
954-1 (Cat.), EN-ISO 13849 (PL) en EN 62061 (SIL), een uitleg
van de diverse faalkansparameters: PFHd, PFDavg, MTTFd, SSF,
DC, CCF, B10d, HFT, d, -factor, het interpreteren van faalkansparameters van de datasheet van een leverancier, de omgang met
ontbrekende gegevens, het toepassen van Functional Safety
Management (FSM), het voorkomen van systematische fouten,
het toepassen van het “Stappenplan PL en SIL”, de architecturen en veiligheids-categorieën, de elektrische veiligheidsschema’s ontwerpen, een uitleg van de huidige PL- en SIL calculatietools, de verificatie van een veiligheidsfunctie, de validatie van
een veiligheidsfunctie, het op de juiste manier documenteren
van alle PL en SIL gegevens voor in het Technisch Dossier
en welke informatie in de gebruiksaanwijzing moet worden
vermeld en daarnaast ga je oefenen met het berekenen van het
PL- en SIL niveau met een rekenmachine.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARING:
Martijn: “Deze module is zeker een aanrader vanwege de goede afwisseling tussen theorie en praktijk, zo heb ik bijvoorbeeld
geleerd hoe ik elektrische veiligheidsschema’s kan ontwerpen
en hoe faalkansparameters in hun werk gaan. Er wordt gewerkt
met een fijn en uitdagend leerportaal voor het maken van de
opdrachten en de docent legt de lesstof begrijpelijk uit.”
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9. NEN-EN-IEC 60204-1: ELEKTRISCHE
UITRUSTING VAN MACHINES

10. VEILIGE SCHAKELKASTEN VOLGENS
NEN-EN-IEC 61439

Deze Wepro groepstraining omvat 1 werkdag.

Deze Wepro groepstraining omvat 1 werkdag en een
e-learning.

De training NEN-EN-IEC 60204-1 wijst niet alleen de weg in
het stelsel van wetgeving en normen, maar gaat ook in op de
technisch-inhoudelijke veranderingen die de vernieuwing van
IEC 60204-1:2018 met zich meebrengt. Je bouwt, modificeert,
renoveert of inspecteert machines. Bij het inrichten van de
elektrische uitrusting van machines krijg je te maken met de
norm NEN-EN-IEC 60204-1. Maar wat zijn de wettelijke eisen
aan elektrische veiligheid en wat is de relatie van deze norm
met andere normen? Hoe pas je de noodzakelijke beveiligingen
en bewaking toe?
Na de training ben je in staat om een veilige elektrische uitrusting van machines in te richten. Je kent de regelgeving, werkt
efficiënt met de normen en je weet welke keuzes je vast moet
leggen. Als inspecteur weet je waar je op moet letten bij het
controleren van de elektrische uitrusting.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen
behandeld:
• Wet en regelgeving.
• Welke normen zijn van toepassing op je project en wat is de
samenhang?
• Hoe zoek je en hoe vind je sneller bepalingen in de norm?
• Elektrische basisveiligheid met betrekking tot schok, brand
en kortsluiting.
• Uitgangspunten bij het opzetten van de voeding.
• Kortsluitvastheid van het rail/voedingssysteem en de daarbij
gebruikte componenten.
• Eisen aan plaatsing en uitvoering van de hoofdschakelaar en
het schakelen en scheiden van overige installatiedelen.
• Overstroom- en andere type beveiligingen en de benodigde
instellingen.
• Aarding en potentiaalvereffening binnen het paneer,
doorsnede en plaatsing/uitvoering.
• Montage-eisen voor schakelmaterieel en bekabeling in het
paneel, aanraakveiligheid, warmteontwikkeling, kortsluiting
en vervuilingsgraad.
• Eisen met betrekking tot EMC in en rondom het paneel.
• Accessoires van verlichting en het gebruik van aardlekbeveiligingen.
• Eisen aan stuurstroomketens voor besturingsfuncties.
• Eisen aan stuurstroomketens voor veiligheidsfuncties, zoals
stuurstroomfouten, redundantie en diversiteit, de bekabeling
in het veld en in het paneel.
• Veld- en machinebekabeling, aanleg en installatiemethoden.
• Eisen met betrekking tot EMC voor het veld- en machinebekabeling.
• Elektrische- en plaatsingseisen voor elektromotoren.
• Documentatie-eisen zoals de weergave van de benodigde
schema’s, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
• Visuele inspectie van de installatie, controle van het
tekeningpakket van de toegepaste componenten en hun
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instellingen, montage en plaatsing.
• Inspectie door meting en beproeving, circuitimpedantie,
afschakelen bij kortsluiting, isolatieweerstand, functionele
controle en herhalingsbeproevingen.
Na het volgen van de training:
• Ken je de wettelijke eisen die voor de machinebouw aan
elektrische veiligheid worden gesteld.
• Kan je de relevante eisen gebruiken voor je eigen project.
• Kan je hoofdstroomcircuits en stuurstroomcircuits opzetten,
inclusief de benodigde overstroombeveiligingen.
• Weet je welke eisen er aan de kortsluitvastheid van
componenten en het railsysteem gesteld worden.
• Kan je de aanvullende eisen die de norm stelt aan besturingspanelen toepassen, zoals de juiste kleuren; minimale
doorsnede en lengte van de bedrading, klemmenstrookindeling, paneelopbouw, vrije ruimten, montage, ‘derating’ van
componenten.
• Weet je hoe je de aanvullende eisen voor power drive
systems (PDS) kunt gebruiken binnen de veiligheidstoepassingen.
• Kan je beoordelen welke beperkingen en mogelijkheden STO
bij drives heeft voor je project.
• Kan je de nieuwe eisen met betrekking tot EMC praktisch
inzetten voor het besturingspaneel en de bijbehorende velden machinebekabeling.
• Weet je wat de uitvoeringseisen zijn voor het ontwerpen en
toepassen van veiligheidsbesturing, zoals redundantie,
diversiteit en het voorkomen van stuurstroom- en hoofdstroomfouten.
• Weet je hoe je de veiligheidsbesturingen, -systemen en
–voorzieningen van je machines kan testen en beproeven
(inspectie).
• Ken je de gewijzigde voorschriften voor de technische documentatie.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Michael: “In mijn rol als Hardware Engineer zocht ik verfrissing
in de normen en eisen. Naast de theorie worden ook praktijkervaringen uitgewisseld. Daar heb ik veel van geleerd. Ik kom
deze onderwerpen vaak tegen in mijn werk en zou deze training
dan ook aanraden voor collega’s die in de hardware en software
hoek werken.”

Ronald: “Naar mijn idee is dit een essentiële training voor elke
Hardware Engineer. Hoe meer je met de NEN 60204 werkt, hoe
interessanter deze theoretische training is. Voor mij vielen door
deze training alle puzzelstukjes op zijn plek. Ik zou deze training
met name als opfrisser aanraden. Ben je nog weinig bekend met
de norm, dan zou ik een meerdaagse training adviseren.”

Je fabriceert of ontwerpt schakelkasten. Om de veiligheid te
waarborgen, moet je de normen kennen. En je moet weten
welke eisen aan beschermende voorzieningen worden gesteld.
Hoe test je de veiligheid van je schakelkasten en hoe ga je om
met technische documentatie? Na het volgen van deze training
ken je de eisen en achtergronden.
De training is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met een e-learning module
die je eerst volgt als voorbereiding op de klassikale training.
Tijdens de e-learning krijg je alle nodige achtergrondinformatie
waarmee je tijdens de klassikale dag aan de slag kan.
De e-learning duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit 3
onderdelen:
1. Introductie
2. Wegwijs in de regelgeving NEN-EN-IEC 61439
3. Basiskennis bij de eisen in NEN-EN-IEC 61439
Tijdens de klassikale training leer je welke eisen de norm stelt
om te komen tot een veilig en functioneel schakel- en verdeelsysteem en wat de achtergronden hierbij zijn.

•

•
•
•

tegen (elektrisch) aanrakingsgevaar en ken je de eisen die de
norm stelt aan aarding en vereffening.
Ken je de eisen die de norm stelt aan onder andere isolatie
van geleiders, temperatuurstijgingen, beveiligingen tegen
kortsluiting, voedingsnetten en EMC.
Weet je welke constructie-eisen gesteld worden, zoals compartimentering en IP-graden.
Weet je hoe je moet omgaan met technische documentatie.
Weet je welke eindtesten na samenbouw vereist worden.

Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Tim: “Ik vond dit een interessante training, de docent had een
goede dosis humor en bracht een sterk verhaal. Tijdens de
training heb ik veel geleerd over constructieve eisen en prestatie-eisen”

Tom: “Het was een duidelijke ( opfris )cursus. De training werd
gegeven door een gemotiveerde en enthousiaste docent. De
praktijkvoorbeelden geven het verhaal extra kracht en maken
de theorie daardoor praktisch. Ik kan nu goed mijn weg vinden
in de norm en weet hoe ik bepalingen moet opzoeken”

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Structuur van de norm en het programma.
• Productinformatie.
• Constructieve eisen zoals IP-graden, lucht en kruipwegen,
aarding en interne bedrading.
• Prestatie-eisen: thermisch gedrag en kortsluitvastheid.
• Korte inleiding ontwerpverificatie.
• Eindtesten.
Na het volgen van de training:
• Weet je hoe installaties en schakel- en verdeelsystemen zijn
opgebouwd.
• Ken je de risico’s en gevaren van installaties en verdeelsystemen.
• Ken je de algemene uitgangspunten van de elektriciteitsleer
in relatie tot verdeelsystemen.
• Ben je op de hoogte van de wettelijke eisen en de relatie met
NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen (en
de andere elektrotechnische normen).
• Kan je de weg vinden in norm NEN-EN-IEC 61439 en relevante bepalingen opzoeken.
• Ken je de uitgangspunten en normeisen voor het elektro
technisch, thermisch en veilig functioneren van schakel- en
verdeelinrichtingen.
• Weet je welke beschermende voorzieningen je moet treffen
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INSTALLATIETECHNIEK

11. EMBEDDED DEVELOPMENT C / C++
Deze Wepro groepstraining omvat 4 werkdagen. De trainingsdagen vinden wekelijks plaats.
Deze training is iets voor jou als je een achtergrond in elektrotechnische engineering hebt en een verdere verdieping wilt op
het gebied van embedded development. De aanleiding van de
training is het inspelen op de veranderingen in de (engineerings)markt, een verdere verdieping aanbieden voor engineers
en het herhalen van reeds opgedane kennis en vaardigheden.
Het leerdoel van de training is C++ toepassen in een embedded
omgeving.
Embedded software zit in bijna elk elektronisch apparaat dat
je vandaag de dag kunt vinden. De software zit verstopt in horloges, magnetrons, mobiele telefoons, maar ook veel militaire
toepassingen, communicatiesatellieten en de productie van
moderne medicijnen zouden niet mogelijk zijn zonder deze
software.
Elk ‘embedded system’ is uniek en nauwkeurig afgestemd op
een applicatie. Er zijn oneindig veel mogelijkheden voor embedded software en embedded systems. Het programmeren ervan
is dan ook een veelgevraagde en uiterst handige techniek voor
software engineers. Het gevarieerde werkveld maakt het echter
lastig om de techniek snel meester te maken en te kunnen toepassen. De cursus C/C++ Embedded Development laat je zien
hoe je toch snel kunt beginnen met het schrijven van embedded software met behulp van de programmeertalen C en C++.
C en C++ zijn ideale programmeertalen om het programmeren
van applicaties voor embedded systems snel behapbaar te
maken. Beschik je over basiskennis van C/C++ en enige ervaring
met het programmeren in C en wil je leren hoe je dit kunnen
toepassen om de basisprincipes van embedded development
onder de knie te krijgen? Dan is deze vierdaagse training de
ideale manier om dit te doen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Libraries en inline assembleren.
Geheugenproblemen en macro’s.
Heaps and stacks.
Compiler optimalisatie en problemen met laden.
Het booten van een embedded system.
Code optimalisatie en remote debugging.
Emulators en analyzers.
JTAG Deb en debugging.

Dag 3:
• Embedded operation systems en task schedulers.
• OS architectures en OS configuratie.
• Interrupts, Device drivers.
• Het maken van een proces en het processen van de status.
• Bescherming, threads en multitasking.
• Cooperative tegenover pre-emptive multitasking.
• Context switching en scheduling policies.
• Hard and soft realtime behaviour.
• Task synchronisation en hardware initialisatie.
• Rate Monotonic scheduling en deadlock and priority
inversion.
Dag 4:
• I/O adressing en Memory mapped I/O vs. Standard I/O.
• Interrupt Servive Routines en Direct Memory Access.
• Fixed- vs. vectored interrupt.
• Maskable- vs. non-maskable interrupt.
• Memory transfers met en zonder DMA Arbitration.
• Multilevel bus architectures en Digital-Analog conversion.
• Error detectie en correctie en serial, parallel, wireless
protocols.
• I2C, Can, Firewire, USB, PCI, irDA, Bluetooth.
• Pulse Width Modulation en timers.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

Dag 1:
• Wat is een embedded system?
• De karakteristieken van een embedded system.
• Microprocessor versus microcontroller.
• Embedded processors en system architectures.
• Control Unit en datapath.
• Control en status registers.
• Intstruction cycles en geheugen hiërarchie.
• Pipelining, ASIPS.
• Superscalar en VLIW Architectures.
• RAM, ROM, EPROM, SRAM en Flash geheugen.
Dag 2:
• Tools en toolchains voor embedded systems.
• Embedded programmeertalen.
• Assembleertaal, C en C++ voor embedded systems.
• Compilation en linkage Relocation.
• Register access en compiler requirements.
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ERVARINGEN:
Thomas: “Deze training is een interessante basistraining als je
nog weinig ervaring hebt met embedded engineering. Het is
een goede introductie in de breedte op het vlak van embedded
systems. Heb je er al ervaring mee, dan kan het een interessante opfristraining zijn.”

André: “De focus ligt in deze training met name op embedded
engineering met programmeertaal C. Daarnaast wordt ook
aandacht besteed aan de programmeertaal C++.”

12. NEN 1010 BASIS
Deze Wepro groepstraining omvat 2 werkdagen.
Na het volgen van deze training NEN 1010 basis ben je goed
voorbereid volgens de regelgeving en veiligheidsbepalingen.
NEN 1010 is al jaren de norm voor het aanleggen van veilige
elektrische installatie of delen daarvan. Ook uitbreidingen en
modificaties aan bestaande elektrische installaties vallen onder
de NEN 1010.
De training NEN 1010 basis geeft je inzicht in wat de NEN 1010
norm met zich meebrengt. De NEN norm is bijvoorbeeld ook
van belang tijdens de voor bedrijven verplichte periodieke controle en inspectie van elektrische installaties.
Na het volgen van deze praktijkgerichte training ben je op de
hoogte van de regelgeving en veiligheidsbepalingen van de
NEN 1010. Je bent in staat de nieuwe vorm direct toe te passen
binnen de eigen bedrijfssituatie.
Met name berekeningen aan leidingen is een uitgebreid onderwerp dat eventueel als extra informatie met een softwarepakker
kan worden gedemonstreerd. Maar je zal eerst de basis van
leiding berekenen moeten kennen voordat je een softwarepakket kan bedienen.

•
•
•
•
•

Ruimten met een bad of douche.
Tijdelijke installaties.
Fotovoltaïsche (PV) systemen.
Installaties voor buitenverlichting.
Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen.

Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
Na het volgen van deze cursus bestaan in een later stadium ook
mogelijkheden voor een NEN 1010 basis opfriscursus.
ERVARINGEN:
Thijs: “De NEN 1010 basis is een interessante opfristraining
over het gebruik van zwerfkasten. De docent is een ervaringsdeskundige die zorgt voor een goede afwisseling tussen de stof
en humor en ik heb meer inzicht gekregen in leidingberekeningen, vereffening en afschakeltijden.”

Jurjen: “Ik vond dit een boeiende training met goede teken
skills waardoor de stof makkelijk te begrijpen is en gelijk toe
te passen is. De opdracht over stelsels was erg leerzaam. De
trainer geeft veel ruimte voor het stellen van vragen en beantwoordt deze uitgebreid en duidelijk.

De training is aan te raden wanneer je in je werk te maken krijgt
of verantwoordelijk bent voor elektrische installaties, zoals
elektromonteurs, onderhoudsmedewerkers, technisch leidinggevenden, installateurs en ontwerpers actief in de industrie,
utiliteit of woningbouw.
Tijdens de NEN 1010 basis training komen de volgende
onderwerpen aan bod:
• Introductie NEN 1010.
• Fundamentele uitgangspunten.
• Stroomstelsels.
• Stroomketens.
• Uitwendige invloeden.
• Beschermingsgraden.
• Bescherming tegen elektrische schok.
• Aardingsvoorzieningen.
• Toepassen van aardlekbeveiliging.
• Minimum kerndoorsnede van leidingen.
• Hogere harmonischen.
• Berekeningen aan leidingen.
• Elektrische verbindingen.
• Beveiliging tegen overstroom.
• Beveiliging tegen overspanning.
• Beveiliging tegen onderspanning.
• Schakelen en scheiden.
• Schakel- en verdeelinrichtingen.
• Ruimten met beperkte toegang bestemd voor bediening en
onderhoud.
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13. BASIS KABELBEREKENEN NEN 1010
Deze Wepro groepstraining omvat 2 werkdagen. De trainingsdagen vinden eens in de 2 tot 4 weken plaats.
De training Kabelberekenen NEN 1010 met behulp van INTELEC
Software bevat een theoretisch gedeelte en een praktisch
gedeelte.
Het theoretische gedeelte:
De docent geeft een uitgebreide technische presentatie van
het pakket in 2 delen.
Basisversie NEN 1010: Aan de hand van praktische voorbeelden
worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en
instellingen worden onder de aandacht gebracht.
Integrale pakket KabelNET: Hierbij wordt de interactie tussen
beide programma’s duidelijk gemaakt en tevens worden de
diverse integrale berekeningen ruimschoots toegelicht. Je
kunt tijdens of aan het einde van de sessie technische vragen
stellen. Ook is er een case beschikbaar, of kan een case van je
opdrachtgever behandeld worden, waarmee je de opgedane
kennis kunt toetsen. De case kan in het praktische gedeelte
uitgebreid worden behandeld.
In het theoretische gedeelte worden in detail de volgende
ontwerpen toegelicht:
Kabelberekenen NEN 1010:
• Opstart van het programma.
• De projectenmanager.
• Algemene opbouw van de reken-dialogen.
• Database veiligheden (patronen en automaten).
• Database kabel + railsystemen.
• Standaard berekeningen (bibliotheek).
• Rekenen met (draaistroom) motoren.
• Groepen in een verzameling.
• Diverse helpfuncties.
Integrale KabelNet-berekeningen:
• Opstart van het programma.
• De projectenmanager.
• Het invoeren van een installatie.
• De diverse integrale rekenresultaten.
• Diverse help-functies.
Het praktische gedeelte:
Met behulp van de Syllabus en een aantal cases wordt je vertrouwd gemaakt met de programmatuur. De docent ondersteunt je door (diverse) praktische oplossingen te bedenken
voor eventuele “problemen” bij het invoeren van de projecten.
Basisversie NEN 1010: Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parame-
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ters en instellingen worden ingevoerd. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt
de interactie tussen beide programma’s duidelijk gemaakt en
tevens worden de diverse integrale berekeningen losgelaten op
de door jou gemaakte projecten.
In het praktische gedeelte worden de volgende onderwerpen toegelicht:
Kabelberekenen NEN 1010:
• Invoeren van verzamelingen.
• Invoeren van kabels in verzamelingen.
• Basis-installatiemethoden.
• Keuze van de beveiligingen (patronen en automaten).
• Vermogen/ ontwerpstroom/ cosinus-phi.
• Kabeldoorsneden.
• Kopiëren van groepen.
• Maximale lengte van de kabels.
• Aansluiten van motoren.
Integrale KabelNet-berekeningen:
• Opstart van het programma.
• Invoeren nieuwe installaties.
• Transformator/ generator keuze.
• Invoeren van (bestaande of reeds gemaakte) verzamelingen.
• Aansluiten van verdelers.
• Invoeren van bestaande installaties (3e, 4e druk of
2007+C1:2008).
• Maken van aftakkingen (doorlussen kabels).
• Integrale rekenresultaten en het oplossen van problemen.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
ERVARINGEN:
Richard: “Deze training is interessant voor iedereen die basiskennis wil opdoen van het INTELEC software pakket. De training wordt op gestructureerde wijze gegeven, de docent heeft
verstand van zaken en onderbouwt de uitleg met voorbeelden.
Naast de theorie over kabelberekenen NEN1010 en integrale
KabelNet-berekeningen leer je ook veel in het praktische gedeelte met behulp van Syllabus en je eigen casus”

14. ELEKTROTECHNIEK VOOR
WERKTUIGKUNDIGEN
Deze Wepro groepstraining omvat 5 werkdagen. De trainingsdagen vinden eens in de 2 tot 4 weken plaats.
De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert
waarbij de raakvlakken met de elektrotechnische installaties
groeien. Dit geldt ook voor de medewerker opgeleid binnen het
domein W-installaties. De afstemming van deze raakvlakken is
van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook
opereer je steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit
vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines.

ERVARINGEN:
Thom: “Dit is een goede training om de basisbegrippen van de
E-installaties eigen te maken. Daarnaast heb ik meer inzicht in
lichtberekeningen gekregen.”

Nick: “Middels deze training heb ik met name belangrijke begrippen uit de elektrotechniek geleerd. Daarnaast wordt soms
ook de praktische toepassing behandeld.”

De training Elektrotechniek voor de Werktuigbouwkunde
verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht
in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en
vuistregels.
Na afloop kun je:
• Met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams.
• Uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor E-installaties
benoemen.
• Basisberekeningen uitvoeren voor de elektriciteit.
• E-voorzieningen in gebouwen benoemen.
• Elektrische schema’s lezen.
• Inzicht krijgen in de belasting en vervuiling van het
elektriciteitsnet.
• De onderdelen van de brandmeldinstallatie beschrijven en
een oordeel vormen over de projectering van de brandmeldinstallatie.
• Een verlichtingplan van een gebouw beoordelen.
Deze training is speciaal voor werktuigkundig geschoolde
medewerkers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders,
projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam
bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of overheid.
De training is ook uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers
die meer willen weten van de elektrotechnische installaties in
de gebouwde omgeving.
De training is opgebouwd uit onderstaande onderwerpen:
• Grondbeginselen elektrotechniek.
• E-voorzieningen en materiaalkennis.
• Power Quality.
• Brandbeveiligingsinstallaties.
• Verlichting.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
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15. WERKTUIGKUNDE VOOR ELEKTROTECHNICI
Deze Wepro groepstraining omvat 5 werkdagen. De trainingsdagen vinden eens in de 2 tot 4 weken plaats.
De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert
waarbij de raakvlakken met de werktuigkundige installaties
groeien. Dit geldt ook voor de elektrotechnisch opgeleide
medewerker. De afstemming van deze raakvlakken is van belang
voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereer je
steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om
brede kennis van verschillende technische disciplines.

ERVARINGEN:
Sebastiaan: “Deze training brengt je de basisprincipes en
werking van W-installaties bij. Hierdoor heb ik breder inzicht
gekregen in de toepassing van W-installaties.
Door de basisprincipes van het W-vak te leren zijn veel zaken
op hun plek gevallen. Bij een ontwerp kan ik nu beter meepraten en denken.”

De training verschaft inzicht in de werking en problematiek van
W-installaties. De training stelt je in staat technische installaties
integraal te beoordelen.
Na afloop kun je:
• Met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams.
• Uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor W-installaties
herkennen.
• Onderdelen van klimaatinstallaties benoemen en de werking
beschrijven.
• Onderdelen van de energievoorziening benoemen en de
werking beschrijven.
• Onderdelen van de sanitaire voorzieningen benoemen en de
werking beschrijven.
• De regeling van klimaatinstallaties omschrijven.
• Eenvoudige basisberekeningen uitvoeren aan W-installaties.
Deze training is speciaal voor elektrotechnisch geschoolde
medewerkers, engineers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers
werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever,
leverancier of overheid.
De training is ook uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers
die meer willen weten van de werktuigkundige installaties in de
gebouwde omgeving.
De studielast voor deze training bestaat uit zowel contacturen
als zelfstudie ten behoeve van het bestuderen van de lesstof en
het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 150 uur.
De training is opgebouwd uit 5 lessen:
• Grondbeginselen W-techniek.
• Klimaatsystemen.
• Componenten energie-opwekking en klimaatinstallatie.
• Sanitaire installaties.
• Regeltechniek.
Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.
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