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MECHANICA / ELEKTRICITEIT 

Industriële elektriciteit voor technici 
 
Doelgroep 

• onderhoudstechnici met geen kennis van elektriciteit. 
• productiearbeiders die zelf kleine storingen dienen op 

te lossen. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kent de cursist de basisprincipes van 
de industriële elektriciteit en kan hij elementaire 
problemen met motoren oplossen. 
 
Inhoud 

Basisprincipes industriële elektriciteit 
• elektrische eenheden en symbolen: 

- ac/dc 
- weerstand, spoel en condensator 

• wet van ohm 
• serie- en parallelschakelingen 
• arbeid en vermogen 
• het elektrisch net 
 
Schakelen en meten 

• gebruik van universele meter 
• serie en parallelschakeling 
• gemengde schakelingen 
 
Elektrische motoren 
• principewerking van een motor 
• lezen en begrijpen van het kenplaatje van de motor 
• schakelen en beveiligen van motoren 
• elementaire contactorschakelingen maken 
• foutzoeken in motoren met gebruik van de juiste 

apparatuur 
• principewerking van een frequentieregelaar 
 
Sensoren 
• elementaire elektronica nodig bij sensoren 
• detectoren 

- naderingsschakelaars inductief, capacitief 
- temperatuursensor 

• uitgangen van detectoren 
- npn, pnp, 
- 2 draads, 3 draads,.. 

• storingzoeken bij sensoren 
 
Initiatie PLC 
• opbouw van een plc 
• herkennen van de componenten van een plc

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73320 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

limtec.be 

72875 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

83549 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

72875 

Woluwe FESTO BELGIUM  
 

Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

75591 

Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

62056 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
            nele.delvoye@vinto.be www.vinto.be 

48522 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48524 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Basis industriële elektriciteit 
 
Over de opleiding 

Vaak ervaren we de nood bij de bedrijven aan een 
ruimer technisch inzicht bij operatoren en mecaniciens. 
In deze basisopleiding leert men stap voor stap de 
basis van elektriciteit. De stof wordt benaderd vanuit 
praktisch oogpunt. Er wordt vooral geoefend in het 
praktijkatelier. 
 
Doelgroep 

Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met 
nauwelijks of geen voorkennis van elektriciteit. 
 
Doelstelling 

Technisch geschoold personeel is alsmaar moeilijker 
te vinden. 
Na deze opleiding kent de cursist de basisprincipes 
van industriële elektriciteit. 
 

Inhoud 

• Veilig werken aan elektrische installaties 
• Basisbegrippen: elektrische grootheden, meten en 

controleren grootheden 
• Basis Wetmatigheden - DC: Ohm, Pouillet, 

vermogen, basisschakelingen, serie, parallel 
• Basis begrippen AC: begrippen, kenmerken 
• Fase & faseverschuiving: arbeidsfactor, praktische 

impact 
• Impedantie 
• Wisselstroomvermogen: enkelfasig, driefasig 
• Netspanningen 
• Omschakelen van 3f naar 1f 
• Werking van een aarding: aardingspen aanleggen en 

meten 
• Equipotentiaalverbindingen 
• Spanningsgebieden 
• Transformatoren: doel, overzicht 
• Draadkleuren: algemeen, vermogenkringen, 

stuurkringen 
• CE-stekkers: kleurcodering, polen aantal, 

klokgetallen 
• Isolatieklassen 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Geel 7/02, 21/02,  
28/02/2018 

VINTO Nele Delvoye   0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

104730 

Lokeren 1/03, 08/03,   
15/03/2018 

VINTO Nele Delvoye   0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

93914 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

115066 

 Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75590 

Divers SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN  

Patrick De Locht - 0499 307 900 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88914 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

89419 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Basis industriële elektriciteit (Franstalig) 
 
Over de opleiding 

Vaak ervaren we de nood bij de bedrijven aan een 
ruimer technisch inzicht bij operatoren en mecaniciens. 
In deze basisopleiding leert men stap voor stap de 
basis van elektriciteit. De stof wordt benaderd vanuit 
praktisch oogpunt. Er wordt vooral geoefend in het 
praktijkatelier. 
 
Doelgroep 

Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met 
nauwelijks of geen voorkennis van elektriciteit. 
 
Doelstelling 

Technisch geschoold personeel is alsmaar moeilijker 
te vinden. 
Na deze opleiding kent de cursist de basisprincipes 
van industriële elektriciteit. 
 

Inhoud 

• Veilig werken aan elektrische installaties 
• Basisbegrippen: elektrische grootheden, meten en 

controleren grootheden 
• Basis Wetmatigheden - DC: Ohm, Pouillet, 

vermogen, basisschakelingen, serie, parallel 
• Basis begrippen AC: begrippen, kenmerken 
• Fase & faseverschuiving: arbeidsfactor, praktische 

impact 
• Impedantie 
• Wisselstroomvermogen: enkelfasig, driefasig 
• Netspanningen 
• Omschakelen van 3f naar 1f 
• Werking van een aarding: aardingspen aanleggen en 

meten 
• Equipotentiaalverbindingen 
• Spanningsgebieden 
• Transformatoren: doel, overzicht 
• Draadkleuren: algemeen, vermogenkringen, 

stuurkringen 
• CE-stekkers: kleurcodering, polen aantal, 

klokgetallen 
• Isolatieklassen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Moeskroen 6/03,13/03,   
20/03/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

111064 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Elektrische Motoren 
 
Doelgroep 

• Industrieel elektrotechnische installateurs 
• Industriële onderhoudstechniekers 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kunnen de cursisten schema’s 
herkennen, lezen en begrijpen d.m.v. verschillende 
motorspecifieke schakelingen (vermogenkring en 
stuurkring). 
 
Voorkennis 

Niveau Secundair Technisch mechanica of 
basiskennis elektriciteit 
 
Inhoud 

 
Schemalezen 
• Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische 

installaties 
• Elektrische schema’s: 

- Afspraken voor elektrotechnische tekeningen 
- Soorten schema’s 
- Voorstelling van de motorschakelingen in 

schema’s 
 
• Schakelapparatuur voor motoren en stuurkringen 

- Drukknoppen, relais, contactoren 
- Gebruiksklassen 
- Sensoren ( inductieve / Capacitieve / Optische- / 

Ultrasone-) 
- Noodstoppen en veiligheidsrelais 

 
Technologie 

• Technologie wisseltroommotoren 
- Kenplaatgegevens 
- Beveiligen van motoren ( zekeringen, 

Motorbeveiliger, termisch relais, ... ) 
- Uitvoeringsvormen / bouwvorm 
- De beschermingsklasse 
- Isolatieklassen. 
- Normen en richtlijnen voor motoren 
- Klemmenkast met wartels 
- Klemmenbord van de motoren 
- Aansluiten van draaistroommotoren 

• Draaistroommotoren 
- Soorten draaistroommotoren - asynchrone motor 
- Opbouw van de stator - opbouw van de rotor 
- Kortsluitanker motoren (speciale 

Kortsluitankermotoren) 
- Universele motor – stappenmotor 
- 1-fasige asynchrone motor 
- De gelijkstroommotor 

 
Aansluiten en systematisch storingzoeken 
• Contactorschakelingen bij wisselstroommotoren 

- Opbouw en componenten 
- Stuur- en bedrijfskring 
- Schakelvolgorde 
- Uitvoer motorschakelingen ( start-stop / links-

rechts / ster-driehoek / dahlander) 
 
• Foutenanalyse motorschakelingen 

- Gebruik van meetapparatuur - ( multimeter - de 
Isolatietester – weerstandsmeting - stroomtang ) 

- Systematisch storingzoeken op motoren 
- Opsporen/herstellen van fouten in schakelingen 

(start-stop / links-rechts / ster-driehoek / 
dahlander) 

- Te ondernemen stappen – voorbeeld 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Lokeren 22/03 en 
29/03/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

104943 

Geel 25/04,  
02/05/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

99644 

Brasschaat  ACTA Hans Musters  03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

115067 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Elektrische Motoren (Franstalig) 
 
Doelgroep 

• onderhoudstechnici met geen kennis van elektriciteit. 
• productiearbeiders die zelf kleine storingen dienen op 

te lossen. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kent de cursist de basisprincipes van 
de industriële elektriciteit en kan hij elementaire 
problemen met motoren oplossen. 
 
Inhoud 

Basisprincipes industriële elektriciteit 
• elektrische eenheden en symbolen: 

- ac/dc 
- weerstand, spoel en condensator 

• wet van ohm 
• serie- en parallelschakelingen 
• arbeid en vermogen 
• het elektrisch net 
 
Schakelen en meten 

• gebruik van universele meter 
• serie en parallelschakeling 
• gemengde schakelingen 
 
Elektrische motoren 
• principewerking van een motor 
• lezen en begrijpen van het kenplaatje van de motor 
• schakelen en beveiligen van motoren 
• elementaire contactorschakelingen maken 
• foutzoeken in motoren met gebruik van de juiste 

apparatuur 
• principewerking van een frequentieregelaar 
 
Sensoren 
• elementaire elektronica nodig bij sensoren 
• detectoren 

- naderingsschakelaars inductief, capacitief 
- temperatuursensor 

• uitgangen van detectoren 
- npn, pnp, 
- 2 draads, 3 draads,.. 

• storingzoeken bij sensoren 
 
Initiatie PLC 
• opbouw van een plc 
• herkennen van de componenten van een plc

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Moeskroen 17/04 en  
24/04/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

115121 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Onderhoudsmechanica: basis 
 
Doelgroep 

De opleiding richt zich tot technische medewerkers die 
geen vooropleiding industriële onderhoudsmechanica 
genoten hebben, maar die door activiteiten op het werk 
hiermee in aanraking komen. 
 
Doelstelling 

Meer en meer wordt van medewerkers verwacht dat zij 
op meerdere vlakken ingezet kunnen worden. Dikwijls 
ontbreekt het deze medewerkers aan een praktische 
kennis van onderhoudsmechanica zodat dat heel wat 
foutieve diagnoses gesteld worden bij defecten aan 
machines. 
 
Voorkennis 

Reeds enige kennis van: 
• eenheden, kracht, koppel & moment 
• mechanisch schema kunnen lezen 
• gebruik van een schuifmaat & micrometer 
 
Inhoud 

Mechanische tekening lezen 
• d.m.v. tekeningen in 2D: ruimtelijk inzicht bekomen. 
• functionele bemating, 
 

Toegepaste fysica 
• op welk moment moet een bout aangespannen 

worden: 
• wat is een moment? Eenheid van moment [Nm] en 

een momentsleutel 
• wat is kracht? Eenheid van kracht [N] 
• betekenis treksterkte van een bout 
 
Lagers 
• indeling: kogellagers, … 
• wanneer welk lager te gebruiken. 
• montage – demontage praktisch 
 
Tandwielen en reductiekasten 
• rechte vertanding – schuine vertanding – 

kegelvertanding 
• waar wordt wat toegepast en waarom? 
• principe: vermogen = koppel x hoeksnelheid. 
• worm – wormwiel 
• planetaire overbrenging 
 
Riem- en kettingoverbrenging 
• v-riem en getande riem 
• montage en spankracht van riemen 
• montage en aanspanning van kettingen 
• slijtageverschijnselen en smeringen 
 
Koppelingen 
types koppelingen en hun functie. 
• keuze van de juiste koppeling ifv veiligheid.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

 Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73318 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

115069 

Genk 
 

Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

limtec.be/limob 

72856 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

75584 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

104927 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Lagers en koppelingen 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechniekers en medewerkers technische 
dienst. 
 
Doelstelling 

Na de opleidng hebben de cursisten inzicht in de 
inzetbaarheid en de werking van lagers en 
koppelingen en zijn ze in staat doelgericht de toestand 
van lagers en koppelingen te beoordelen, controles uit 
te voeren en lagers te vervangen en te smeren. 
 
Inhoud 

Glijlagers 
• Inleiding 
• Glijlagers 
• Voor- en nadelen glijlagers 
• Toepassingen van glijlagers 
• Eisen gesteld aan glijlagers 
• Smering van glijlagers 
• Materialen 
• Radiaal lagers 
• Axiaal lagers 
 

Wentellagers 
• Inleiding 
• SKF 
• Waarom gebruikt men wentellagers 
• Lagerterminologie 
• Keuze van het lagertype 
• Bepaling van de lagergrootte 
• Smering 
• Montage en demontage 
• Demontage 
 
Koppelingen 
• Inleiding 
• Type koppelingen 
• Vaste of starre koppeling 
• Flexibele koppelingen 
• Elastische koppelingen 
• Schakelbare koppelingen 
• Vloeistofkoppeling  
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Geel 29/3/2018 VINTO Nele Delvoye 
0476 97 19 36 

nele.delvoye@vinto.be  
www.vinto.be 

93919 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73319 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

89459 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

limtec.be/limob 

72857 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

89420 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Dichtingen, flensverbindingen, o-ringen 
 
Doelgroep 

Technische dienst, 
 
Doelstelling 

De deelnemers vertrouwd maken met dichtingen en de 
technologie met betrekking tot kritische toepassingen. 
Dichtingen worden veelal wat verwaarloosd maar zijn 
wel vaak verantwoordelijk voor het falen in kritische 
toepassingen. 
 

Inhoud 

• de eigenschappen van dichtingen 
• afdichtingsprincipe, rubberkwaliteiten voor o-ringen 

met hun inherente sterktes en zwaktes 
• materiaalspecificaties 
• nieuwe trends (coatings, ommantelde r-ringen, x-

ringen, nieuwe rubbers) 
• oorzaken van schade bij afdichtingen en hoe 

voorkomen 
• montage en opmeten 

- eigenschappen, aanspanprocedures behandeling 
van praktische gevallen 

- berekeningen met sherpa calculation program 
- dichtingskeuze in functie van druk, temparatuur, 

media, flenzen, bouten,...

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

115064 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

53096 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Pomptechologie 
 
Doelgroep 

Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met 
nauwelijks of geen voorkennis mechanica/elektriciteit 
 
Doelstelling 

Deze opleiding wil een goede medewerker meer 
technische bagage meegeven zodat deze in staat is 
om 1–stelijnsherstellingen, elementair en preventief 
onderhoud uit te voeren aan pompen. 
 

Inhoud 

• algemene bepalingen 
- druk, opvoerhoogte, leidingskarakteristiek + 

leidingverliezen ifv diam / viscositeit / snelheid / 
ruwheid 

- soorten pompen + specifieke kenmerken 
• verschillende toepassingen, curves, rendement 
• installatie en onderhoud 
• storingen: b.v. analyse ifv stroom - vermogen - druk 

gegevens 
• frequentiesturingen op pompen 
• regeltechnische aspecten van pompen 
• soorten pompen:schottenpomp, tandwielpomp, 

membraanpomp, lobbenpomp, monopomp, 
centrifugaalpomp, 

• storingen en onderhoud met aandacht voor cavitatie, 
ontluchten, onderdruk & bovendruk,…

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

62055 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

83548 

 Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

111062 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Pompsturingen met frequentieregelaars 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechniekers met enige voorkennis 
 
Voorkennis 

Om deze opleiding te volgen moet je vooraf de 
opleiding frequentiesturingen gevolgd hebben of over 
voldoende kennis van frequentiesturingen beschikken. 
 

Inhoud 

• Uitleg QH kromme. 
• Mechanische regeling versus snelheidsregeling. 
• Debietregeling via klepcontrole 
• Debietsturing via snelheidsregeling 
• Energiewinst bij snelheidsregeling versus 

mechanische regeling. 
• Pomp, koppelcontrole zonder sensor 
• Pomp applicatie via de debietregeling. 
• Pomp applicatie via de drukregeling. 
• Basisinstellingen motor bij een VLT 5000 van 

Danfoss. 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Oostakker, Gent 28/3/2018 VINTO Nele Delvoye   0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48515 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Upgrade productiemedewerkers/operatoren 
 
Doelgroep 

• productiemedewerkers/ operatoren 
- met nauwelijks of geen voorkennis 

mechanica/elektriciteit 
 
Doelstelling 

Technisch geschoold personeel is alsmaar moeilijker 
te vinden. Deze opleiding wil een goede medewerker 
meer technische bagage meegeven zodat deze in 
staat is om eerstelijnsherstellingen, elementair en 
preventief onderhoud uit te voeren. 
 
Inhoud 

mechanica  

• industriële onderhoudsmechanica: 
- lagers (montage & demontage), tandwielen en 

reductiekasten, wormwiel, planetaire 
overbrenging,riem- en kettingoverbrenging, v-riem, 
getande riem, montage en aanspanning van 
kettingen, slijtageverschijnselen en smeringen, 
koppelingen, keuze van de juiste koppeling ifv 
veiligheid. 

- bevestigingsmiddelen: 
~ moeren, bouten, … 
~ gebruik van het juiste gereedschap, werken met 

momentsleutels 
- smeermiddelen: 

~ oliën en vetten in de voeding 
- kenplaatjes en technische gegevens 

 

elektriciteit 

• basis industriële elektriciteit + veilig werken aan 
elektrische installaties (ba4) 

- elektrische eenheden en symbolen:ac/dc, 
weerstand, spoel en condensator 

~ wet van ohm, serie- en parallelschakelingen, 
schakelen en meten, gebruik van universele 
meter… 

~ lezen van elektrische schema’s 
~ controle van gegevens 

• elektrische motoren 
- schemalezen 
- technologie 
- aansluiten en storingzoeken 

• sensoren + initiatie plc+initiatie hydraulica-
pneumatica 

- elementaire elektronica nodig bij sensoren, 
detectoren 

- uitgangen van detectoren, storingzoeken bij 
sensoren 

- overzicht van de verschillende types en 
toepassingen 

- praktijk: vervangen van een sensor 
- opbouw van een plc 
- herkennen van de componenten van een plc

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

115065 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48517 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48529 

 
 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Mechatronica 
 
Doelgroep 

Technici, medewerkers technische dienst. 
 
Doelstelling 

Na deze opleiding heeft de deelnemer een duidelijk 
beeld over de bestaande mogelijkheden van 
componenten, software en hardware alsook de meest 
toegepaste technieken. 
 
Voorkennis 

Basiskennis mechanica of elektriciteit. 
 
Inhoud 

• inleiding tot mechatronica 
- verschil met de klassieke benadering 
- nieuwe generatie machines 

• mechanische systemen 
- belangrijke delen in een machine 
- ontwerp van mechanismen 

• sensoren en actuatoren 
- overzicht sensoren en meetsystemen 
- actuatoren en aandrijfsystemen 

• dimensioneren van servosystemen 
- analyseren van aandrijvingen 
- berekeningsvoorbeelden 

• motion control 
- elektronische systemen 
- embedded control 
- voorbeelden uit de praktijk 

• software en remote access 
- software engineering 
- overzicht netwerken 
- remote access: modem & internet 

• trillingen en geluid 
- trillingen: analyse en oplossingen 
- maatregelen tegen geluidshinder 
- machine diagnose 

• moderne concepten in de machinebouw 
- modulaire systemen 
- “service driven business” 
- project management mechatronica

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

 Woluwe FESTO BELGIUM  Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

68501 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48529 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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BA4-BA5 

BA4 – veilig werken aan elektrische installaties 

“gewaarschuwde personen”. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit. Zij werken volgens 
vooraf gekende adequate procedures. Bv 
productieoperatoren, productiemedewerkers, logistieke 
medewerkers, leidinggevenden,…. 
Doelstelling 

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. Zodra zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen, moeten deze personen zich in veiligheid 
brengen en nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook 
personen zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 

En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 
 

Voorkennis 

Geen. 
Inhoud 

• Algemene informatie en regels om veilig en onder 
toezicht te kunnen werken in de omgeving van en 
aan elektrische installaties, 

• Gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en 
voor werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties, 

• Regels voor het werken in de omgeving van 
elektrische installaties, 

• Spanningsgebieden, 
• Elektrisch materieel, 
• Beveiliging van personen.

 
 

 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalst 9/3/2018 VINTO Eefje Van Lancker  0476 969 401        
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

114990 

Berchem  AntTec Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec.be 

73321 

Brasschaat  ACTA Hans Musters   03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

82603 

Geel  De Coninck M&O 
Bvba 

Jolien Mertens  014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

48534 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops   011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75594 

Geel 18/4/2018 VINTO Nele Delvoye   0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

98847 

Genk  Limtec+ Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.limtec.be 

72876 

Mechelen 25/5/2018 VINTO Nele Delvoye   0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

98851 

Roeselare  PRAXIS Gaelle Sustronck  0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111066 
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plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef   02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

78799 

 Divers  BTV Academy Jos Nuytens   056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

48532 

Divers  Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde  02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

48533 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx   078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62057 

Divers  BNT Kwinten Goossens   03 827 15 00 
info@bnt.be    www.bnt.be 

68513 

Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN -  

Patrick De Locht   0499 307 900 
Patrick.Delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88910 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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BA4 (Franstalig) – veilig werken aan elektrische 

installaties “gewaarschuwde personen”. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit. Zij werken volgens 
vooraf gekende adequate procedures. Bv 
productieoperatoren, productiemedewerkers, logistieke 
medewerkers, leidinggevenden,…. 
Doelstelling 

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. Zodra zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen, moeten deze personen zich in veiligheid 
brengen en nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook 
personen zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 

En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 
Voorkennis 

Geen. 
 

Inhoud 

• Algemene informatie en regels om veilig en onder 
toezicht te kunnen werken in de omgeving van en 
aan elektrische installaties, 

• Gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en 
voor werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties, 

• Regels voor het werken in de omgeving van 
elektrische installaties, 

• Spanningsgebieden, 
• Elektrisch materieel, 
• Beveiliging van personen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Roeselare 23/1/2018 VINTO Eefje Van Lancker   0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

110726 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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BA4 voor elektriciens 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit: vnl. technici, of 
medewerkers bij het uitvoeren van welbepaalde 
schakelhandelingen, vervangen van zekeringen,... 
 
Doelstelling 

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. 
Zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, 
moeten deze personen zich in veiligheid brengen en 
nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook personen 
zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 

En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 
 
Voorkennis 

Basiskennis van elektriciteit 
 
Inhoud 

• Doel en opvatting van het AREI, algemene informatie 
en regels om veilig en onder toezicht te kunnen 
werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties. 

• Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. 
welbepaalde taken en voor werken in de omgeving 
van en aan elektrische installaties. 

• Regels voor het werken in de omgeving van en voor 
welbepaalde taken aan de elektrische installaties in 
“spanningsloze toestand”. 

• Beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse en 
onrechtstreekse aanraking, persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

 
 
 

 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73322 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

83561 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

89464 

Geel De Coninck M&O Bvba Jolien Mertens - 014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

68517 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

72877 

Roeselare PRAXIS Gaelle Sustronck - 0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111067 

Woluwe FESTO BELGIUM  Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

68516 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48536 

 Divers Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde - 02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

68515 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers BTV Academy Jos Nuytens - 056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

68519 

Divers BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be    www.bnt.be 

68520 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

68521 

Divers SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN  

Patrick De Locht - 0499 30 79 00 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

89465 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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BA5: Veilig werken aan elektrische installaties 

“Vakbekwame personen” 
 
Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren 
van zijn werk als elektricien of in een andere functie, 
blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit. 
 

Voorkennis 

Basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties 
(sterkstroom). 
 

Doelstelling 

Interpretatie van BA5 in verband met werken: 
personen die door hun (schoolse) opleiding en/of hun 
ervaring de nodige basis bezitten om zelf de risico’s te 
zien en te oordelen over de te nemen maatregelen. 
Ook voor een BA5 zal het bevoegdheidsdomein 
normaal in mindere of meerdere mate beperkt zijn in 
functie van de kennis en/of ervaring. De term BA5 is 
geen absoluut begrip. Waar de opleiding BA4 beperkt 
is tot specifieke regels voor bepaalde taken, moet de 
opleiding voor BA5 ruimer zijn: zij moet de basis 
verschaffen voor het zelf zien, interpreteren en 
beslissen. 

Beheersen van de veiligheidsregels en de praktische 
toepassing ervan bij het werken aan elektrische 
installaties door vakbekwame personen. 
 

Inhoud 

• Inleiding: doel en opvatting van het AREI 
• Algemene informatie en regels om veilig te kunnen 

werken aan de elektrische installaties 
• Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. werken aan 

de elektrische installaties 
• Gebruik van draagbare gereedschappen en 

meettoestellen 
• Regels voor het werken aan de elektrische 

installaties buiten spanning 
• Voorwaarden en regels voor het werken aan de 

elektrische installaties “onder spanning” 
• Regels voor het werken in de omgeving van en voor 

welbepaalde taken aan de elektrische installaties in 
“bijzondere omstandigheden” 

• Elektrische netstructuren 
• Bespreking van voorbeelden van situaties waarmee 

de deelnemers in de praktijk worden geconfronteerd 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem  AntTec Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec.be 

73323 

Brasschaat  ACTA Hans Musters   03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

82602 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops   011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75595 

Geel  De Coninck M&O 
Bvba 

Jolien Mertens   014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

48541 

Geel 21/03 en 
17/11/2018 

VINTO Nele Delvoye   0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

98849 

Genk  Limtec+ Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.limtec.be 

72878 

Mechelen 08/06 en  
15/06/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

98850 

Roeselare  PRAXIS Gaelle Sustronck  0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111068 
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plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Roeselare 30/01 en  
06/02/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

110717 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef   02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

53077 

Divers  BTV Academy Jos Nuytens   056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

48539 

 Divers  Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde   02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

48540 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx   078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62058 

Divers  BNT Kwinten Goossens  03 827 15 00 
info@bnt.be    www.bnt.be 

68522 

Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN -  

Patrick De Locht   0499 30 79 00 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88911 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654.276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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PLC 

Siemens PLC S7 en varianten 
 
Doelgroep 

Werknemers die reeds gebruik maken van S7 PLC’s of 
andere. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de basisfuncties 
van de programmeertaal Step 7 en de praktische 
werking in hun omgeving. 
 
Voorkennis 

Geen voorkennis vereist 
 
Inhoud 

• SIMATIC S7 systeemfamilie (S7-
200/1200/1500/300/400) architectuur, 
overeenkomsten/verschillen, toepassingen... 

• Industriële communicatiebussen (ProfiBus, ProfiNet, 
ASI, RS32/422/485,...) 

• STEP7-software (TIA-portal) + installatie (TIA portal 
Step 7 Basic) 

• Basisprincipes van S7-programmering 
• Gebruik van TIA-portal (linken met PLC, PLC 

configureren, eerste mini programma laden en 
bewaren) 

• De LAD/STL/FBD-editor 
• Documenteren en opslaan van programma's 
• Grafcet als analyse tool 
• Grafcet omzetten naar LAD programma 
• Belang van de INI-merker 
• EN, OF, NIET functies, SET/RESET functie 
• Data types 
• Timers, Tellers,Flankdetectie 
• Conversies, digitale, logische, reken- en 

schuifbewerkingen 
 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

 ACTEMIUM Joyce Callenaere   09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

48561 

Berchem  AntTec Benny Siemons  0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec.be 

73324 

Brasschaat  ACTA Hans Musters   03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

115087 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops  011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be   www.ucll.be 

75596 

Gent 02/03, 09/03 
16/03 en  

23/03/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 96 94 01 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

48559 

Genk  Limtec+ Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.limtec.be 

72879 

 Zoersel  De Corte Patrick 
BVBA 

Anne Peetermans   03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

48560 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx  078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62059 

Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN -  

Patrick De Locht   0499 307 900 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88912 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 

mailto:benny.siemons@limtec.be
mailto:eefje.van.lancker@vinto.be
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TIA Portal 
 
UPGRADE NAAR STEP7 

Doelgroep 

• Medewerkers die momenteel met Step 7 V5 werken 
en het nieuwe softwareplatvorm TIA Portal willen 
gebruiken op S7-1200, S7-300 en S7-400 PLC's. 

 
Voorkennis 

• Basiskennis S7-300 en S7-400 PLC's en het 
softwarepakket Step 7 V5, 

 
Doelstelling 

• PLC van de 300 en 400 reeks kunnen programmeren 
met de nieuwe software Step 7 V13. 

 
Inhoud 

• Componenten van TIA Portal 
• Hardware configuratie PLC 
• Programma editor OB, FC, FB, DB, UDT (inclusief 

oefeningen) 
• Methodiek foutzoeken 
• Voorstelling SCL 
• Voorstelling Graph7 
• Programma documentatie 
 

UPGRADE WINCC 

Doelgroep 

• Service, inbedrijfname en projectuitvoering die reeds 
met WinCC Flexible gewerkt hebben. 

 
Voorkennis 

• Basiskennis S7-300 en S7-400 PLC's en het 
softwarepakket Step 7 V5, 

 
Doelstelling 

• Na het volgen van deze cursus is men in staat een 
panel of PC te kunnen configureren met WinCC 
Advance V13 en Win CC professional 

 
Inhoud 

• Componenten van TIA- Portal 
• Integratie van WinCC in TIA - Portal 
• Projectopbouw 
• Verbindingen met PLC 
• Ontwerpen van beelden 
• Aanmaken en beheren van users 
• Alarmen en meldingen 
• Archieven 
• Trends

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

ACTEMIUM Joyce Callenaere - 09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

58590 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73326 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

115093 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be www.ucll.be 

83608 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be www.limtec.be 

72880 

 Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

58815 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62060 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be www.vinto.be 

94051 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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PLC Beckhoff 
 
Doelgroep 

Technici. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten het 
werkingsprincipe van zowel de hardware- als software 
PLC van Beckhoff. Ze kennen de basisinstructies en 
kunnen met de TwinCAT software een eenvoudig 
programma schrijven en wijzigen in de IEC 61131-3 
programmeertaal. 
 
Voorkennis 

Elektriciteit en schakeltechnieken 
 

Inhoud 

• overzicht BECKHOFF PLC’s 
• bespreking van de TwinCAT software 
• opbouwen en instellen van de hardware 
• verbinding instellen (serieel, ethernet) 
• in dienst nemen van de hardware PLC, (BC9000) en 

de software PLC (CX1020) 
• basisprogrammering volgens de IEC61131-3 norm 
• remanente gegevens 
• analoge signaalverwerking 
• werken met datastructuren 
• verschillende programmeertalen 

(IL,LD,FBD,ST,SFC,CFC) 
• simulatie van het programma 
• tools voor foutdiagnose 
• oefeningen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73325 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

72885 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Drives 
 
Sinamics / Siemens 

 
Doelgroep 

Medewerkers en technici die gebruik maken van de 
functies van Sinamics en zich verder willen bekwamen. 
Voorkennis 

Basiskennis aandrijftechniek 
 
Doelstelling 

De cursist leert op een grondige manier de 
cursusthema's inoefenen op een oefentoestel met 
frequentieomvormer, motor en bediening. 
 
MODULES 
• Sinamics G120 basics 
• Sinamics G120 extended 
• Sinamics S120 basics 
• Sinamics S120 extended 
• Sinamics S120 functions 
• Micromaster 4 basics 
• Micromaster 4 extended 
• Initiatie Motion Control 
• Simotion systeemcursus 
• Masterdrive 
 

PacDrive / Schneider Electric 

 
Doelgroep 

Medewerkers en technici die de programmatiestructuur 
wensen te leren kennen, en kennis willen vergaren in 
het leren opsporen en interpreteren van fouten bij 
PacDrive installaties. 
 
Voorkennis 

Basiskennis Pacdrive 
 
Doelstelling 

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist een 
betere kennis van PacDrive en kan diagnoses stellen 
en fouten oplossen. 
Deze opleidingsmodule is gebaseerd op de 
PacDriveTM Service Tools en 
PacDriveTM.Documentation. 
 
MODULES 
• PacDrive M basic diagnostic 
• PacDrive M advanced diagnostic 
• PacDrive M diagnostic refreshment 
• PacDrive 3 basic diagnostic 
• PacDrive 3 advanced diagnostic 
• PacDrive 3 diagnostic refreshment

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

ACTEMIUM Joyce Callenaere - 09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

105108 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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NETWERKEN 

Industrial Networks 
 
Profibus basis 

• onderhoudstechnici die instaan voor correctief en 
preventief onderhoud en kleine aanpassingen 
moeten uitvoeren aan geautomatiseerde installaties 
of operatoren die diagnose dienen uit te voeren. 

• na de opleiding heeft de cursist inzicht in de 
hardwarematige opbouw van het netwerk en kent de 
cursist de doelstelling, opbouw en topologie van het 
profibus systeem en kunnen ze het systeem 
installeren en programmeren, aanpassingen 
aanbrengen aan het systeem en de IO adresseren. 

• vereiste voorkennis: 
- kennis PLC basis 

• inhoud: 
- doelstelling en situering, basistheorie, 
- situering van profibus in de wereld van bussen 
- decentralisatie, topologie en opbouw 
- software, hardware, programmering 
- in- en uitgangsmodules, toepassingen & diagnose 

 
Profibus diagnose 

• nadruk ligt op het uitvoeren op het systeem van 
relevante en gerichte diagnose, zowel preventief als 
on-time. 

vereiste voorkennis:  

- basisbeginselen profibus basis 
• inhoud: 

- doelstelling en situering 
- hardwarematige diagnose 
- richtlijnen kabelaansluiting, afscherming en 

aarding 
- kabellengte, adressering, diagnosetools 
- softwarematige diagnose, telegramstructuur 
- state machine master en slave 
- parametrering, busanalyzers 
- gebruik van de scoop 

 
Profibus PA 

• bedoeld voor onderhoudstechnici of programmeurs 
die moeten kunnen werken met FDT en EDD om de 
PA devices via een management systeem te 
parametreren. 

• vereiste voorkennis: 
- basisbeginselen profibus DP 

• inhoud: 
- bussystemen: 

~ communicatie in de automatisering 
- veldbussen: 

~ normering 
- profibus PA eerste kennismaking 
- profibus PA in detail 
- profibus PA bustijden 
- explosieveiligheid 
- parametrering PA toestellen, diagnose op een PA 

netwerk 
- praktische oefeningen 

 

Profisafe 

• voor onderhoudstechnici die instaan voor correctief 
en preventief onderhoud en kleine aanpassingen 
moeten uitvoeren aan geautomatiseerde installaties 
en operatoren die diagnose dienen uit te voeren. 

• na de opleiding kennen de cursisten de doelstelling, 
parametrering van safemasters en safeslaves, 
opbouwen van een volledig safety netwerk, 
opbouwen van een gecombineerd netwerk 
(standaard –safety), vergelijken van de opbouw van 
een profisafe- telegram en een standaard profibus-
telegram. 

• vereiste voorkennis: profibus basis 
• inhoud: 

- normering 
- profibus - DP netwerk configuratie 
- profibus - DP telegramstructuur 
- profisafe netwerk configuratie 
- parametrering van de safe componenten 
- profisafe telegramstructuur 

 
Industrial ethernet 

• voor ethernet gebruikers en geïnteresseerden die op 
een correcte manier een ethernet netwerk moeten 
installeren en in dienstnemen. 

• inhoud: 
- introductie tot industrial ethernet 
- netwerkcomponenten 
- ISO transport protocol, TCP/IP 
- types netwerk, configuratienetwerken (processen) 
- diagnose op IE – netwerk 

 
Profinet 

• de cursus leert u de basisbegrippen van profinet 
(adressering - topologie - architectuur) en toont u de 
configuratie van profinet IO devices in theorie en 
praktijk.daarnaast wordt ook aandacht besteed aan 
de integratie van profibus in profinet. 

• vereiste voorkennis: 
- beheersen van de kennis overeenkomstig de 

cursussen systeemcursus deel 1 (s7sys1) en 
systeemcursus deel 2 (s7sys2). 

• inhoud: 
- ethernetbegrippen (mac-adressen, IP-adressen, 

busfysica, ...) 
- verschillen tussen ethernet en profinet (real time 

en isochroon real time) 
- overzicht profinet en netwerkopbouw 
- configuratie van profinet IO in step7 
- integratie van profibus DP in profinet
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OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

ACTEMIUM Joyce Callenaere - 09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

75597 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73327 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

53078 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

48566 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

ww.limtec.be 

72881 

Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

48567 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48565 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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WINCC / HMI / SCADA 
 
Inhoud 

 
WINCC Basis 

• voor onderhoudstechnici met een basiskennis PLC, 
die kennis willen verwerven omtrent de 
doelstellingen, het opbouwen van een nieuw WinCC 
Flexible project al dan niet geïntegreerd in Step 7. 

• men leert een gedetailleerd visualisatie te maken met 
de volledige bediening met knoppen en ingave van 
velden. 

• ze kunnen een verbinding opbouwen om van op 
afstand toegang te krijgen tot een project. 

 
WINCC flexible Basics 

• voor onderhoudstechnici, belast met 
projectuitvoering, inbedrijfname & service. 

• na deze opleiding heeft men de noodzakelijke 
basiskennis om het systeem SIMATIC WinCC flexible 
snel en eenvoudig aan machine-en 
installatiespecifieke eisen aan te passen. 

• eveneens is men in staat de basiszaken van WinCC 
flexible toe te passen. 

 

WINCC flexible Extended 

• voor onderhoudstechnici of projectingenieurs die de 
diepgaandere functies van WinCC Flexible willen 
beheersen, en een betere storingsanalyse kunnen 
realiseren. 

• efficient werken met WINCC: 
- Voor storingstechnici of projectingenieurs die 

tijdswinst willen realiseren door op een efficiënte 
en eenvoudige manier te werken met WinCC. 

 
OPC deel 1 

• voor technici die wensen inzicht te krijgen in het 
concept van OPC, praktijkvoorbeelden willen 
uitvoeren en een overzicht wensen van de bestaande 
componenten om dit te realiseren. 

• na het volgen van deze cursus heeft de medewerker 
een beeld van de communicatiestandaard volgens 
OPC. 

• hij is in staat om te communiceren tussen een PLC-
omgeving en een Microsoft-omgeving. 

• OPC-overzicht, inleiding tot COM en DCOM 
• simatic Net OPC-server of WINCC OPC-server

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

ACTEMIUM Joyce Callenaere - 09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

75598 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

48571 

 Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

48572 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Ventieleilanden 
 
Doelgroep 

Techniekers met een technische vooropleiding en 
kennis van PLC. 
 
 Doelstelling 

• na de opleiding hebben de cursisten voldoende 
kennis en inzicht in PLC-Mitsubishi sturingen 
(schema’s lezen, hexadecimaal tellen, ingangen en 
uitgangen lezen, programmeermethodes…) 

• na de opleidingen moeten de cursisten in staat zijn 
om kleine wijzigingen, reparaties en onderhoud uit te 
voeren aan de PLC-sturingen (aansluitingen, de 
verschillende kaarten kennen + meten, …). 

• na de opleiding moeten de cursisten in staat zijn om 
fouten op te sporen en kunnen ze een goede 
foutdiagnose maken. 

 

 Inhoud 

• opbouw van de PLC 
• de verschillende besturingsfuncties 
• de verschillende besturingssystemen en 

programmeermethoden 
• bespreking van de verschillende parameters 
• bespreking van de basisinstructies

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe FESTO BELGIUM  Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

53093 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Tablet-integratie 
 
Doelgroep 

IT-technici die zich geroepen voelen zich te bekwamen 
in de industriële automatisering en die niet huiverig zijn 
van nieuwe technologie. 
 
Doelstelling 

Dankzij de huidige generatie tablets en smartphone’s 
en de ontwikkeling van de nieuwe OPC-UA protocol 
groeit de mogelijkheid om het leggen van bruggen 
tussen “IT” en PLC en procesautomatisering actueler 
dan ooit te voren. 
• Hoe integreer ik een IPAD, IPHONE of android 

smartphone/tablet in een bestaande 
automatiseringsinstallatie (PLC)? 

• Hoe haal ik “ live” procesdata uit mijn controller en 
visualiseer ik deze op mijn IPAD of tablet? 

• Hoe kan ik belangrijke alarmen of procesmeldingen 
op mijn IPHONE of andere smartphone laten 
verschijnen? 

• Hoe kan ik via mijn tablet inloggen op de 
Scadaserver en vanaf mijn tablet parameters wijzigen 
en/of bekijken? 

• Hoe kan ik via mijn tablet PC draadloos de status 
bekijken in de PLC van een “twijfelachtige“ sensor bij 
diagnose? 

 

Inhoud 

• IPAD, IPHONE en Android tablet integreren als “thin-
client” in een bestaande procesbesturing, 

• Een eenvoudige webserver configureren en in dienst 
nemen, 

• Een OPC-UA server mbv Simatic Net leren 
configureren, 

• Eenvoudige “wrap-around” scripts leren schrijven in 
PHP, 

• WAMP server configureren en in dienstnemen, 
• Een Apache protocol kunnen schrijven en koppelen 

aan een bestaande OPC server, 
• Eenvoudige drivers schrijven in Objective C, zelf een 

“APP” schrijven en een User interface bouwen met 
de beschikbare OCX elementen, 

• Een testtool zoals een VAT-tabel opbouwen en linken 
met de bewuste PLC, 

• Overzicht van de commercieel beschikbare “apps” en 
hun specifieke eigenschappen, 

• Opbouw en werking demo applicatie 
• Configuratie OPC UA server 
• Configuratie en werking UA cliënt adhv dot net script, 

Configuratie en werking UA cliënt adhv Cscript, 
Werking en configuratie WAMP server, Koppeling 
tussen OPC-UA server en WAMP server, XML 
configuratie Webserver, 

• Configuratie Netwerkkaart + wireless netwerk, 
• Integratie OCX “objects” naar PHP, 
• Werking en compilatie van PHP, 
• Mbv visual studio.net een applicatie schrijven die 

“operator system” onafhankelijk kan werken, 
• Configuratie van een XML OPC server, 
• Configuratie van Internet Webserver (ITS).

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

62062 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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ONDERHOUD 

Eerstelijnsonderhoud 
 
Doelgroep 

Productieverantwoordelijken en hun teams, 
verantwoordelijken onderhoud en technici 
 
Doelstelling 

• via de methodiek van verbeterteams en een 
effectieve, onmiddellijke toepassing op een case 
trachten we productiemedewerkers in 
basisonderhoudswerkzaamheden in te schakelen, 
zonder van hen onderhoudstechnici te maken. 

• de verschuiving van onderhoudstaken van de 
technische dienst naar productie verlicht de druk op 
de technici. zij spelen zelf een belangrijke rol in deze 
overdracht. 

• we streven er naar dat de deelnemers in staat zijn 
het stappenplan ook elders in het bedrijf toe te 
passen en de prestaties van het machinepark kunnen 
opvolgen. 

• het programma wordt op maat samengesteld, met als 
doel een effectieve applicatie van ‘autonoom 
onderhoud’ op een gekozen machine op de 
werkvloer, waarbij de deelnemers de juiste aanpak 
leren om deze later op andere punten in de productie 
verder te zetten 

 

Methode 

• na een korte workshop zal een kernteam ‘autonoom 
onderhoud’ dit plan praktisch uitvoeren op een 
zorgvuldig gekozen machine. dit team wordt stap 
voor stap op de werkvloer begeleid. in het totaal 
worden de eerste drie stappen van autonoom 
onderhoud voor één machine doorlopen. 

• samen met het management wordt voor elke stap 
een audit ontwikkeld. 

• tijdens het traject worden met het kernteam oee en 
verliesanalyse opgevolgd. 

 
Inhoud 

• indien eerstelijnsonderhoud u nog weinig zegt, 
kunnen we voor leidinggevenden/verantwoordelijken 
een korte introductie opzetten: 

• eerstelijnsonderhoud binnen total productive 
manufacturing (TPM) 

• verliesanalyse 
• basisonderhoud van machines 
• optimale staat van machines en hoe er te geraken 
• veranderende rol van de machine-operator en de 

onderhoudsdienst 
• rol van de leidinggevende bij eerstelijnsonderhoud 
• stappenplan voor praktische implementatie van 

eerstelijnsonderhoud 
• training van operatoren 
• geplande onderhoudstaken van de onderhoudsdienst 
• installatie van nieuwe machines 
• valkuilen 
• weerstanden tegen verandering 
• opvolgen van het effect van eerstelijnsonderhoud 
• praktijk cases

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75599 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48638 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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API PRO software voor onderhoud 
 
Doelgroep 

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor onderhoud 
of beheer van installaties en ondersteunende 
processen en die de API PRO-onderhoudssoftware 
wensen te gebruiken. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kunnen de cursisten het API PRO-
onderhoudssysteem, de visuele onderhoudssoftware, 
gebruiken als een strategische tool in de optimalisatie 
van hun onderhoudsomgeving. De opleiding is een 
combinatie van klassikale en individuele oefeningen. 
 
Voorkennis 

Basiskennis Windows 
 
Inhoud 

Diverse workshops, telkens één lesdag 
 
Niveau 1: Basisopleidingen 

Geeft aan nieuwe gebruikers een overzicht van het 
hoe en waarom van het API PRO-onderhoudssysteem. 
 
Basis - API101 

Inzicht geven in de basisfuncties van het API PRO-
onderhoudssysteem. 
 
Onderhoud 1 - API102 

Een inleiding in onderhoudsbeheer met API PRO, het 
onderhoudsproces. 
 
Niveau 2:Gevorderde opleidingen 

Een diepgaand inzicht in bedrijfsprocessen en 
functionaliteit en hoe API PRO te gebruiken op een 
meer geavanceerde manier. 

 
Fundamentals - API200 
Financiële dimensies, extra functionaliteit van de 
boomstructuur en de berichtenmodule. 
 
Inspectierondes - API201 
 
Mobiele oplossing - API202 
 
Voorraadbeheer - API204 
 
Inkoopbeheer 1 - API205 
 
Systeembeheer 1 - API206 
Pas het API PRO-systeem volledig aan aan de 
wensen van uw organisatie en gebruikers. 
 
Crystal Reports 1 - API207 
Eigen rapporten ontwerpen voor API PRO. 
 
Integratie - API208  
Een praktische inleiding in de API PRO import-en 
exportmogelijkheden. 
 
Niveau 3: Expertopleidingen 

 
Onderhoud 3 – API301 
Planning en rapportering in API PRO 
 
Inkoopbeheer 2 – API302 
Factuurcontrole, contracten 
 
Crystal Reports Workshop - API307: Engelstalige 
opleiding! 

Een praktische workshop om de kennis, opgedaan in 
cursussen API 207 (Crystal Reports 1) en API 306 
(Crystal Reports 2), om te zetten in de praktijk.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Zoersel Api Pro Sofie Claeys - 02 270 40 53 
belgium@apipro.com  

www.apipro.com 

72886 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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STORINGEN 

Analytisch storingzoeken 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechniekers, medewerkers van de 
technische dienst en operators. 
 
Doelstelling 

• Na de opleiding: 
- weten de deelnemers hoe ze een storing kunnen 

herkennen en detecteren. 
- hebben ze de juiste methodiek onder de knie om 

storingen te verhelpen (op korte en op lange 
termijn). 

- hebben de deelnemers de juiste attitude 
aangeleerd om storingen te voorkomen. 

 
 Inhoud 

• inleiding 
- storingzoeken: een vak apart 
- de activiteiten van een storingzoeker 

• wat is een storing? 
- analyse van een storing 
- de probleemstelling 
- de noodzaak van het specificeren 
- overzicht van de vraagstelling 

• het toetsen van de mogelijke oorzaken 
- mogelijke oorzaken uit ervaring 
- toetsen aan de specificatie 

• verschillen 
- speuren naar verschillen 
- scherpe contrasten 
- veranderingen 
- mogelijke oorzaken uit de methode 

• het toetsen van de mogelijke oorzaken 
- de verificatie 
- samenvatting: volledig of verkort 

• aanloopproblemen 
- definitie 
- tips voor het aanpakken van aanloopproblemen 

• besluitvormingsanalyse 
- soorten maatregelen 
- de stappen in besluitvorming 

• verder denken dan de oplossing 
• het voorkomen van storingen 

- het voorspellen van storingen 
- de stappen van potentiële probleemanalyse 

• methodische aanpak van storingen 
- denkpatronen, gebaseerd op de methode ‘kepner 

trego’ 
- situatiebeoordeling 
- prioriteiten stellen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops   011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  www.ucll.be 

75600 

Geel 14/03,21/03   
28/03/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  www.vinto.be 

104948 

Roeselare 19/02, 26/02   
05/03/2018 

VINTO Eefje Van Lancker  0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

94057 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef   02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

53080 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx   078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

101028 

Divers  Celior Consulting 
BVBA 

Pieter Celis   013 42 42 42 
pieter.celis@celior.be  www.celior.be 

104949 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Storingzoeken in geautomatiseerde installaties 
 
Doelgroep 

Onderhouspersoneel, servicetechnici en operators die 
in aanraking komen met het lokaliseren van storingen 
in hun werk 
 
Doelstelling 

Doelbewust herkennen, lokaliseren en verhelpen van 
storingen. In deze training leert u storingzoeken op een 
systeem dat volledig overeenstemt met de huidige 
realiteit in de industrie. Het sysyteem bestaat uit 6 
modules die in een PROFIBUS netwerk met elkaar 
gekoppeld zijn. 
 
Voorkennis 

Inleiding in de pneumatica, elektropneumatica, PLC 
technieken basisniveau 

 
Inhoud 

• pneumatica 
- actuatoren: lineaire cilinders, zuigerstangloze 

cilinders, draaicilinders, grijpers, ventieleilanden 
en vacuümtechnologie 

• PLC technieken 
- digitale en analoge signaalverwerking, snelle 

tellerkaart, diagnosefuncties, netwerken 
• detectie 

- positiedetectie op cilinders, diverse sensoren met 
verschillende werkingsprincipes 

• elektrischa aandrijvingen 
- parametrering van elektrische assen, koppelingen 

met PLC

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

62067 

 Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75601 

Woluwe FESTO BELGIUM Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

104952 

Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

111075 

Divers SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN  

Patrick De Locht - 0499 307 900 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88915 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94061 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be   www.vinto.be 

111074 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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TPM / OPTIMALISATIETECHNIEKEN 

Overall equipment effectiveness / OEE 
 
Doelgroep 

Onderhoudsverantwoordelijken, shiftmanagers, 
productieverantwoordelijke, lijnverantwoordelijken of 
medewerkers die betrokken zijn bij het organiseren 
van het onderhoudsgebeuren. 
 
Doelstelling 

Productiemachines worden ontworpen voor een 
bepaalde productiecapaciteit. Na de installatie blijkt dat 
de werkelijke output vele malen lager ligt dan wat de 
machine eigenlijk aankan. Verhoging van de 
machinesnelheid leidt tot meer productuitval, meer 
storingen en de vereiste kwaliteit wordt niet 
gehaald.Wil u het machinerendement of lijnrendement 
verbeteren dan is inzicht in de verliezen nodig voor 
een gerichte aanpak.OEE is hiervoor een bruikbare 

analysetechniek. De kracht van deze methodiek is het 
transparant maken van de verliezen zodat u een goed 
beeld krijgt. 
 
Inhoud 

• verliesanalyse, soorten verliezen, 
• OEE, toegevoegde waarde, 
• berekenen van machinerendement, 
• OEE-metingen, verzamelen van gegevens & 

interpretatie, 
• OEE-berekeningen & verliesanalyse, 
• beschikbare OEE-software, 
• rapportering, 
• praktisch implementatieplan en strategie, 
• verbeterplan en borging van verbeteringen, 
• hoe OEE verhogen?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be   www.ucll.be 

48671 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48672 

Divers Celior Consulting BVBA Pieter Celis - 0498 281 433 
pieter.celis@celior.be    www.celior.be 

89468 

Divers De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

94073 

Divers PvO Fien Roose - 056 23 47 08 
fienroose@pvo.be    www.pvo.be 

101030 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Total Productive Maintenance / TPM 
 
Doelgroep 

Productieverantwoordelijken, shiftmanagers, 
lijnverantwoordelijken of medewerkers die betrokken 
zijn bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren. 
 
Doelstelling 

De toenemende druk op het productieapparaat om en 
flexibel en kwaliteitsvol en kostenefficiënt te 
produceren, vertaalt zich in een hoger eisenpakket 
naar de onderhoudsverantwoordelijke. “Brandjes 
blussen” kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen en 
moet plaats maken voor een totale aanpak die 
preventief en gesystematiseerd streeft naar continue 
verbetering. De technische organisatie en de 
productorganisatie worden op elkaar afgestemd en 
geïntegreerd. De operator wordt betrokken bij het 
proces en werkt aan autonoom onderhoud in nauw 
verband met de technische specialist 
 

Inhoud 

• introductie TPM: de pijlers, voordelen, valkuilen 
- verliesanalyse,soorten, OEE, voordelen 

• autonoom onderhoud 
-  rol van de productie, onderhoud en engineering, 

stappenplan, voordelen 
• gepland onderhoud 

-  link met autonoom onderhoud, stappenplan, 
valkuilen 

• praktische implementatie van TPM 
-  voorwaarden, masterplan, pilootprojecten, 

organisatie, valkuilen

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be   www.ucll.be 

48674 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48675 

Divers Celior Consulting BVBA Pieter Celis - 0498 281 433 
pieter.celis@celior.be   www.celior.be 

89472 

Divers PvO Fien Roose - 056 23 47 08 
fienroose@pvo.be    www.pvo.be 

101031 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Continu verbeteren / werkplaatsorganisatie in de voeding 
 
Doelgroep 

Eerstelijnsverantwoordelijken, shift supervisors 
 
Doelstelling 

Continu verbeteren op de werkvloer behoort meer en 
meer tot de taken van de eerstelijnsverantwoordelijke. 
Via diverse technieken en grondige praktijkanalyses 
leert de eerstelijnsverantwoordelijke deze uitdagingen 
op een praktische manier aanpakken. 
Tijdens de verschillende sessies wordt voldoende tijd 
voorzien om onderling van gedachten te wisselen over 
de behandelde thema's. 
Eveneens voert elke deelnemer een studie uit in het 
eigen bedrijf, waarbij hij begeleid wordt door de 
docent, inclusief opvolging op de werkvloer. 
 
Inhoud  

11 sessies met ondermeer aandacht voor: 

• De functie van eerstelijnsverantwoordelijke 
• Teamgericht werken in de praktijk 
• 'Lean' produceren - Lean Game 
• Principes van Lean Manufacturing 
• Soorten productieverliezen 
• 5S - Orde en netheid 
• Analyse van het productieproces 
• Soorten productie-organisatievormen 
• Herkennnen van knelpuntsituaties 
• Reduceren van tussenvoorraden 
• Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit 
• Herkennen van capaciteitsverliezen 
• Diagnose, kritische analyse en opbouw 
• Oorzaken en gevolgen van vermoeidheid, 

bewegingseconomie 
• Het belang van normtijden 
• Principes tijdstudie, tempowaarderen 
• Hoe wordt een normtijd opgebouwd? Het belang van 

outputcontrole 
• De begrippen productiviteit en OEE 
• Soorten rendementsverliezen - oorzakenanalyse 
• Het belang van korte omsteltijden 
• De SMED-methode (pitstop-filosofie) 
• Praktische case

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers PvO Fien Roose - 056 23 47 08 
fienroose@pvo.be  

www.pvo.be 

101101 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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SMED Reductie van stilstandtijden 
 
Doelgroep 

Uitvoerenden en leidinggevenden van 
productieorganisaties en onderhoudsafdelingen 
 
 Doelstelling 

• door toenemende concurrentie en veranderende 
klantenvraag is het belangrijk de flexibiliteit van uw 
productieafdeling te verhogen én de kosten blijvend 
te verlagen 

• door de stilstandtijd van uw machine of productielijn 
te minimaliseren, kan u een maximum 
productierendement behalen 

• de SMED methode is oorspronkelijk ontwikkeld om 
omsteltijden fors te reduceren. Deze analysemethode 
wordt echter ook succesvol ingezet om alle 
routinematige stilstanden aan te pakken 

• de deelnemer begrijpt de SMED methode en kent de 
toepassingsmogelijkheden en resultaten 

• hij kan de meerwaarde van een intern of extern 
geleid project voor het bedrijf inschatten 

 

 Inhoud 

• de kracht van de methode ligt in de eenvoud én een 
teamgerichte aanpak. De uitvoerenden analyseren 
zelf de bestaande werkmethode én maken 
verbetervoorstellen. Het draagvlak voor het project is 
op deze manier zeer groot. 

• toepassing van de SMED methode is mogelijk op: 
- omstellingen: van product P naar product Q 
- kleine wissels: verwisselen van etiket, stikker of 

folie 
- productovergangen: van recept R naar recept S 

• opstart: 
- Maandagopstart na stilstand tijdens het weekend 

• poetsen: 
- manuele poetshandelingen 

• onderhoud: 
- efficient onderhoud van machine

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be   www.ucll.be 

48630 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48631 

Divers Vapro Petra Fostier - 0492 22 18 32 
contact@vapro.be   www.vapro-trainingen.nl 

94064 

Divers PvO Fien Roose - 056 23 47 08 
fienroose@pvo.be   www.pvo.be 

101029 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Kaizen 
 
Doelgroep 

Productieverantwoordelijken, shiftmanagers en 
onderhoudsverantwoordelijken die willen starten met 
kaizen verbeterteams of een manier zoeken om hun 
medewerkers actief en op een gestructureerde manier 
te willen betrekken in het continue verbeteren. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding (1 lesdag) hebben de deelnemers 
inzicht in de ‘kaizenmethodiek’ en kennen ze de 
factoren die nodig zijn voor een succesvolle 
implementatie. 
 

Inhoud 

• waarom teamgericht verbeteren? 
• wanneer kaizen gebruiken? 
• kaizen stappen volgens de PDCA cirkel 
• milestones 
• oorzaak / analyses 
• rollen en verantwoordelijken 
• succesfactoren voor implementatie: 

- selectie teamleden 
- betrokkenheid opdrachtgever 
- voorzitter, procesbegeleider 
- opleiding team 
- frequentie en duur team bijeenkomsten 
- communicatie in team en naar collega’s 
- erkenning en waardering.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be   www.ucll.be 

72892 

Divers Celior Consulting BVBA Pieter Celis - 0498 281 433 
pieter.celis@celior.be   www.celior.be 

89474 

 Divers Vapro Petra Fostier - 0492 22 18 32 
contact@vapro.be   www.vapro-trainingen.nl 

72893 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Vapro optimalisatietrajecten 
 
Doelgroep 

Bedrijven die gestart zijn met de invoering van 
optimalisatietrajecten, en die er zich van bewust zijn 
dat goed opgeleide operatoren en technici de 
basisvoorwaarde zijn voor een duurzaam en succesvol 
continu verbetertraject. 
 
Doelstelling 

Vele optimalisatietrajecten vallen stil of geraken nooit 
uit de startblokken, omdat er vaak teveel wordt 
gefocust op de implementatie van de verschillende 
technieken en tools (OEE, Kaizen, SMED, 5S, …). 
Hierbij wordt zeer dikwijls vergeten dat niet goed 
opgeleide operatoren en technici aan de basis liggen 
van vele problemen en fouten. 
 
Daarom heeft VAPRO een methodiek ontwikkeld rond 
‘werkplekleren’ die er enerzijds voor zorgt dat de 
noodzakelijke competenties worden vastgelegd en 
anderzijds een structuur aanbiedt om operatoren en 
technici stapsgewijs te laten opleiden tot vakbekwame 
medewerkers. 
 
De structuur van het VAPRO werkplekleren geeft het 
bedrijf de mogelijkheid om nieuwe kennis en 
ervaringen die vanuit het optimalisatietraject komen, te 
borgen in de werkplekopleiding van de operatoren en 
technici. 
 
Inhoud 

Het implementeren van het werkplekleren zal verlopen 
via de ‘4 Know How methodolgie’. Deze methodologie 
bestaat uit 4 stappen: 

• MAP-fase 
• MAKE-fase 
• MOTIVATE-fase 
• MAINTAIN-fase 
 
In elke stap zijn leermomenten of opleidingen voorzien. 
 
• MAP-fase 
De 1e fase bestaat uit een inventarisatie van de 
competenties die de operator of technieker op zijn 
werkplek nodig heeft. Deze inventarisatie wordt 
uitgevoerd samen met de operatoren en technici. 
 
• MAKE-fase 
In de 2e fase worden de noodzakelijke leermiddelen 
(leerwerkopdrachten of ervaringsleerkaarten) 
ontwikkeld om de kennis en vaardigheden aan te 
leren. Net zoals in de MAP-fase worden de 
medewerkers betrokken in het opstellen van de 
leermiddelen. 
 
• MOTIVATIE-fase 
In de 3e fase worden leermiddelen geïmplementeerd. 
Hierbij worden de leidinggevenden, begeleiders, 
operatoren en technici opgeleid en gecoacht in het 
gebruik van de leermiddelen. Er worden ook specifieke 
opleidingen voorzien voor de begeleiders in het 
uitvoeren van leergesprekken. In deze leergesprekken 
gaan de begeleiders de opgedane competenties 
checken. 
 
• MAINTAIN-fase 
Het doel van deze fase is het bewerkstelligen van de 
duurzaamheid en onderhoudbaarheid van het 
werkplekleren. Om dit te bereiken worden 
leidinggevenden en begeleiders opgeleid en gecoacht 
in een aantal tools en technieken.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.Alimento - IPV vzw.be/BEV 

Meer info Petra Fostier - 0492 22 18 32 - contact@vapro.be www.vapro.be 

Webcode 78806 
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Prestatiemanagement op de werkvloer 
 
Doelgroep 

Bedrijven die gestart zijn met de invoering van 
optimalisatietrajecten, en die er zich van bewust zijn 
dat goed opgeleide lijnverantwoordelijken, technici en 
productieverantwoordelijken de basisvoorwaarde zijn 
voor een duurzaam en succesvol continu 
verbetertraject. 
 
Doelstelling 

Performance management is het invoeren van sturing 
en verantwoording op de werkvloer door het 
bespreken van de juiste (key-) indicatoren op elk 
niveau. Dit gebeurt via frequente monitoring van de 
resultaten en de rapportering hiervan tijdens het ploeg-
, dag- en weekoverleg. 
Doel hiervan is het systematisch verminderen van 
verliezen en het verhogen van de betrokkenheid, 
kennis/kunde en het probleemoplossend vermogen 
van werknemers. 
Dit gebeurt via training van de noodzakelijke skills en 
begeleiding op de werkvloer, om zodoende een 
cultuurverandering te initiëren en in stand te houden. 
 
Opbouw traject 

De implementatie bevat volgende stappen: 
 
Voorbereiding 
• Kick off 
• Datacollectie 
• Project charter 
• Survey: meting huidige beleving 
 

Performance management ontwerp 
• Performance management-training voor kernteam 
• Opzetten performance management-structuur met 

afwijking-oorzaak-PDCA-loop 
• Uitwerken KPI-boom, ontwerpen prestatieborden, 

uitschrijven methodieken, facilitatie/auditformulieren 
• Communicatiesessies 
• Best practices 
• Test-weken 
 
Implementatie met begeleiding en coaching op de 
werkvloer 
• Intensieve begeleiding bij opstart 
• Performance management-training voor 

leidinggevenden 
• Begeleiding bij (= voor, tijdens en na) 

overlegmomenten, aan alle deelnemers (zoals 
operatoren, direct leidinggevenden en stafleden) 

• Performance management-training voor operatoren 
• Regelmatig regie-overleg 
• Individuele coaching leidinggevenden vanuit 

observaties en gedragsanalyses, met concrete 
feedback over (het effect van) hun gedrag 

• Coaching en overdracht naar interne facilitator(en) 
 
Nazorg en overdracht 
• Door middel van uitgebreid performance 

management draaiboek, bijhorende tools en extra 
coaching op de werkvloer.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Pieter Celis - 013 42 42 42 - pieter.celis@celior.be www.celior.be 

Webcode 105110 
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HYDRAULICA / PNEUMATICA 

Hydraulica: inleiding en uitbreiding/sturingen 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici uit productie- en 
onderhoudsafdelingen die geen of weinig kennis van 
hydraulica bezitten en die betrokken zijn bij de 
bediening en/of onderhoud van hydraulische 
systemen. 
 
Doelstelling 

Herkennen van de verschillende technologieën van de 
pomp en soorten cilinders, werking ventielen, 
hydraulische schema’s, gebruik van 
veiligheidselementen voor het blokkeren van cilinders, 
inzicht in veiligheidsvoorschriften voor accumulatoren. 
Aansluiten van de verschillende apparaten volgens 
een schema, correcte druk-of snelheidsregeling 
toepassen, storingen in hydraulische componenten 
opsporen, gebruik van de terugslagkleppen. Afstellen 
van elektrische drukregeling. 
 
Voorkennis 

Algemene technische vorming 
 

Inhoud 

Inleiding in de hydraulica / basis (3 dagen) 

• voor -en nadelen van hydraulica 
• toepassingsgebied 
• opbouw van een hydraulische installatie 
• fysische eigenschappen in hydraulica 
• technologie van hydraulische pompen en motoren 
• de pompgroep, drukregeling, terugslagkleppen 
• hydraulische vermogenelementen 
• de hydraulische sturing, debietregeling 
• syntheseoefening 
 
Uitbreiding hydraulica/sturingen (3 dagen) 

• fysische eigenschappen: aanvulling 
• aanvulling op hydraulische pompen 
• aanvullende toepassingen van controle van de 

drukregeling 
• aanvulling op hydraulische ventielen 
• aanvulling op hydraulische cilinders 
• aanvulling op debietregeling 
• aanvulling op terugslagkleppen 
• de accumulatoren

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

78802 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

72882 

Woluwe FESTO BELGIUM  
 

Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be    www.festo-didactic.com 

73328 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be   www.vinto.be 

48548 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94082 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Pneumatica: operatoren, technici, electropneumatica 
 
Doelgroep 

Operatoren of technici uit productie- en 
onderhoudsafdelingen die geen of weinig kennis van 
pneumatica bezitten en die betrokken zijn bij de 
bediening en/of onderhoud van pneumatische 
systemen. 
 
Doelstelling 

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de 
principes, de technologie, de functies en het 
toepassingsgebied van pneumatische en 
elektropneumatische vermogens- en 
besturingselementen. 
 

Voorkennis 

Algemene technische vorming 
 
Inhoud 

- Elementen herkennen zoals 
persluchtverzorgingseenheid, enkelwerkende 
cilinder, dubbelwerkende cilinder, draaicilinder 

- De basissymbolen van persluchtventielen kunnen 
lezen 

- Opbouw van een persluchtschakeling herkennen 
- Veiligheidsaspecten respecteren 
- De werking van ventielen kennen 
- Sensoren bij cilinders 
- Snelheidsregeling kennen 
- Opstarten van een pneumatische installatie 
- Fout zoeken in een pneumatische installatie 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem  AntTec Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec.be 

73329 

Genk  Limtec+ Benny Siemons   0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.limtec.be 

72883 

Roeselare 07/03 en  
14/03/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 96 94 01 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

48549 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef   02 702 32 79 
tac@festo.be www.festo-didactic.com 

75602 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx   078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94085 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Energie-efficiëntie 
 
Doelgroep 

Operatoren en onderhoudstechnici 
 
Doelstelling 

Na deze opleiding bekijken en gebruiken de 
deelnemers energie-efficiëntie vanuit een 
professioneel oogpunt. 
Ze zijn in staat om processen te analyseren in het 
atelier of rechtstreeks in de productie en concrete 
oplossingen te bieden voor het efficiënt gebruik van 
energie.Inzicht in de principes van energie-efficiëntie, 
gebaseerd op 10 energie efficiënte maatregelen,Het 
energieverbruik verminderen en op die manier om 
kosten te besparen, 
 
Voorkennis 

Algemene technische vorming. 
 

Inhoud 

• energie efficiëntie is taak-en toepassingsgebonden, 
• voor -en nadelen van de verschillende types van 

energie: elektriciteit / pneumatica. 
• richtlijnen voor energie efficiëntie, 
• tips/hoe de selectie van: 

- ventielen en ventieleilanden 
- grijpers en of vacuüm 
- persluchtverzorging en energy monitoring 
- elektrische of pneumatische aandrijving, 

• de installaties analyseren en efficiënte maatregelen 
aanwenden, 

• efficiënte maatregel toepassen op elektrische en 
pneumatische aandrijvingen, 

• de efficiënte maatregel toepassen op ventielen, 
grijpers en vacuümtoepassingen, 

• de efficiënte maatregelen toepassen op 
energiemonitoring en perslucht-
verzorgingseenheden.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe FESTO BELGIUM  Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

48556 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Ventieleilanden 
 
Doelgroep 

Techniekers met een technische vooropleiding en 
kennis van PLC. 
 
 Doelstelling 

• na de opleiding hebben de cursisten voldoende 
kennis en inzicht in PLC-Mitsubishi sturingen 
(schema’s lezen, hexadecimaal tellen, ingangen en 
uitgangen lezen, programmeermethodes…) 

• na de opleidingen moeten de cursisten in staat zijn 
om kleine wijzigingen, reparaties en onderhoud uit te 
voeren aan de PLC-sturingen (aansluitingen, de 
verschillende kaarten kennen + meten, …). 

• na de opleiding moeten de cursisten in staat zijn om 
fouten op te sporen en kunnen ze een goede 
foutdiagnose maken. 

 

 Inhoud 

• opbouw van de PLC 
• de verschillende besturingsfuncties 
• de verschillende besturingssystemen en 

programmeermethoden 
• bespreking van de verschillende parameters 
• bespreking van de basisinstructies

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe FESTO BELGIUM  Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

53093 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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KOELTECHNIEKEN 

Koeltechnieken: basis 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici die deze installaties of apparatuur 
onderhouden, repareren en bedienen 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de begrippen en 
grondslagen van de koeltechniek, begrijpen ze de 
werking van de apparatuur en installaties en kunnen 
regeling en onderhoud aan de installaties uitvoeren. 
 
Voorkennis 

Niveau Hoger Secundair Technisch mechanica of 
gelijkwaardig 
 

Inhoud 

• basisbegrippen van koelen 
• hoofdcomponenten en hun functies 
• natuurkundig proces in de praktijk 
• de voornaamste hulpapparatuur en hun functies 
• opbouw mollier-diagram en functie 
• soorten componenten, voor- en nadelen 
• het mollier-diagram in de praktijk 
• koudemiddelen. overzicht cfk, hcfk, hfk 
• bespreking van de hydraulische koelkringen 
• bijkomende hulpapparatuur, o.a. oliepressostaat en 

oliepomp, niveauregelingen, specifieke filters, 
• elektrische sturingen 
• basisbegrippen van het h/x-diagram van droge lucht 
• luchtdroging door vriesdrogen 
• elektrische sturingen naar de praktijk, 

veiligheidsapparatuur 
• werkmethoden: vervangen van filter/drager, 

compressorolie, e.a.,onderhoud + logboek 
• probleemstellingen, storingsanalyse van zichtbare 

fouten 
• omgaan met manometers (gebruik voor 

storingsanalyse) 
• elektrische storingen, hoe opsporen 
• amoniak 
• oefeningen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

48494 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75604 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

48496 

Divers SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN  

Patrick De Locht - 0499 307 900 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88913 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be   www.vinto.be 

104962 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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STOOM 

Stoomtechnieken 
 
Doelgroep 

Technici die niet goed vertrouwd zijn met 
stoominstallaties. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de begrippen en 
grondslagen van de stoomtechnieken en begrijpen ze 
de werking van de apparatuur en installaties. 
 
Voorkennis 

Niveau Hoger Secundair Technisch mechanica of 
gelijkwaardig. 
 
Inhoud-Diverse modules: 

 
Inleiding 

Wat is stoom? Verzadigde stoom, oververhitte stoom, 
revaporisatiestoom, 
stoomzuiverheid, stoomkwaliteit, condenspotten, 
condensaatpompen, pompcondenspotten. 
 
Module Ketelhuis 

Reglementering en richtlijnen rond 
veiligheidsapparatuur, normen en richtlijnen, 
ketelwater – ketelvoeding, waterkwaliteit, 
voedingstanken - thermische ontgassers, 
niveauregeling, stoomketel types, stoomketel 
bodemspui, stoomketel deconcentratiespui, spuitank, 
energiebesparingen. 

 
Module Meet- en Regeltechniek 

Autonome regelsystemen temperatuur & druk, 
veiligheidsklep types, selectie & dimensionering, 
veiligheidsklep montage, EL & EL-PN regelkleppen, 
inleiding in de regeltechniek, regeltoepassingen, 
debietmetingen. 
 
Module Onderhoud en Herstelling 

Condenspotten, controle condenspotten, 
drukregelaars, veiligheidskleppen, regelkleppen. 
 
Module Ontwerp en Berekening 

Basisprincipes van het ontwerp van een 
stoominstallatie, berekenen van (a.d.h.v. Een 
gevalstudie), stoomleidingen, condensaatleidingen, 
condenspotten, condensaatpompen, 
warmtewisselaars, regelkleppen, 
drukreduceertoestellen, veiligheidskleppen, 
luchtbevochtigers, revaporisatievaten. 
 
Module Energiemanagement 

Basisbegrippen stoom, ketelrendement, bepaling 
stoomkost, energiemetingen, energiebesparingen in 
het ketelhuis, energiebesparing bij stoomdistributie, 
condensaatrecuperatie, hergebruik van 
revaporisatiestoom, andere besparingen. 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

 Brasschaat  ACTA Hans Musters  03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

72874 

Gent 24/05 en  
31/05/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

53073 

Gent  Spirax Sarco Joyce Lips  09 244 67 10 
Joyce.Lips@be.spiraxsarco.com 

www.spiraxsarco.com 

75587 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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LASSEN 

TIG - Lassen 
 
Doelgroep 

• werknemers met te weinig of geen voorkennis van 
tig-lastechnieken 

• werknemers die moeten omgeschoold worden tot 
lasser 

• onderhoudstechniekers die geregeld laswerken 
moeten uitvoeren 

 
Doelstelling 

De deelnemers kennen de principes van het TIG-
lassen en kunnen dit op INOX (en eventueel koper, 
aluminium) toepassen 
 
Inhoud 

• veiligheidsinstructies 
- elektrische veiligheid (aansluiting, onderhoud, 

herstelling) 
- veiligheidsmaatregelen tegen rook, dampen, 

schadelijke en giftige gassen 
- veiligheidsmaatregelen tegen lichtstralen, 

geluidshinder en brand 
- veiligheidsmaatregelen bij gebruik van gas 
- veiligheid voor het personeel 

• lasinstructies 
- beschrijving van het proces 
- specifieke kenmerken, toepassingsgebied 
- stroombronkarakteristiek, stroomsoort 
- ontstekings- en stabilisatie-apparatuur 
- verloop van het proces 
- overzicht lasparameters 
- keuze van het beschermgas 

• TIG-lassen 
- definitie & principe TIG-lassen 
- TIG-lassen met gelijkstroom 
- backinggas 
- TIG-lassen met wisselstroom 
- bediening van de apparatuur 
- afstandsbediening 
- keuzetabel toevoegmateriaal koper en 

koperlegeringen 
- keuzetabel toevoegmateriaal roestvrij staal 
- keuzetabel toevoegmateriaal aluminium en 

aluminiumlegeringen 
- keuze toevoegmateriaal 
- praktijkprogramma 
- elektrode-voorbewerking voor het lassen op 

wisselstroom m.b.v. gelijkstroom 
- TIG-lassen aluminium op gelijkstroom 

 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

 Lokeren 6/06, 07/06,  
13/06 en  

14/06/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48472 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx  078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62068 

Mechelen  Lascentrum vzw Thomas Beckers  0473 65 15 88 
thomas.beckers@lascentrum.eu 

www.lascentrum.eu 

75605 

Kortrijk 15/01,22/01,  
29/01 en  

05/02/2018 

VINTO Eefje Van Lancker  0476 96 94 01 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

104963 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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FREQUENTIESTURINGEN 

Frequentie-omvormers 
 
Doelgroep 

Gebruikers van frequentieomvormers: elektrotechnici, 
productieverantwoordelijken. 
 
Doelstelling 

• Verbreden van de kennis van aandrijftechnieken, de 
werkingsprincipes van de asynchrone motor en de 
elektronische frequentieomvormer, zodat u ze 
efficiënter kan inzetten. 

• Men weet welke voorzorgen er moeten worden 
genomen bij de installatie van de omvormer, en op 
welke manier de eventuele foutmeldingen kunnen 
worden geanalyseerd. 

• Aan de hand van praktische oefeningen op 
testbanken leert men de parametrering van de meest 
gebruikelijke toepassingen uit te voeren om alzo de 
efficiëntie van het productieproces te verhogen, 
onderhoudskosten te verlagen en op zoek te gaan 
naar oplossingen om energie te besparen. 

 
Voorkennis 

Algemene technische kennis. 
 
Inhoud 

Basistraining VLT® AUTOMATIONDRIVE FC302 

• Werkingsprincipe van motor en frequentieomvormer, 
• Selectie van de frequentieomvormer in functie van de 

meest gebruikelijke toepassingen, 
• Installatie en programmatie van de omvormer VLT® 

automationdrive FC 302, gebruik van de installatie- 
en programmeerhandleidingen, 

• Verklaring van de waarschuwingen en alarmen, 
gebruik van het grafische bedieningspaneel, 

• Beknopte voorstelling van de software MCT10, voor 
voorbereiding en opslag van de programmatie, en 
voor de werkingsanalyse van de frequentieomvormer 
en de motor, 

• Praktische oefeningen: gebruik Quickmenu, wer
 king in open kring, de functie Automatische 
Motor Adaptie, programmatie van in- en uitgangen, 
analyse van waarschuwingen en alarmen. 

 
Basistraining VLT® VOOR POMP-EN 
VENTILATIETOEPASSINGEN 

• Motorwerking bij rechtstreekse netvoeding: koppel, 
stroom, 

• Motor- en frequentieomvormerwerking bij pompen en 
ventilatoren, 

• Vergelijking van motorwerking bij rechtstreekse 
aansluiting, sterdriehoek, softstarter en frequentie-
omvormer, 

• Energiebesparingen met frequentieomvormers en 
motormagnetisatie, aangepast aan het koppel en de 
motor, 

• Selectie van omvormers reeks VLT® HVAC FC 102 
en VLT® Aqua Drive FC 202, dimensionering, type 
behuizing, type zekeringen, sectie en lengte van de 
bekabeling, 

• Vereenvoudigde evaluatie van de harmonische 
stromen, 

• Richtlijnen voor correcte afscherming, EMC 
compatibiliteit, RFI filters, 

• Gebruik van de 3 handboeken: voor gebruik, 
configuratie en programmatie, 

• Praktische oefeningen op testbanken: inbedrijfname 
met het toesteldisplay of met een PC en MCT10- 
software, voor toepassingen met eenvoudige 
snelheidssturing of regeling van druk/temperatuur; 
programmatie van 2 werkingsset-ups: automatisch en 
manueel bedrijf; analyse van de meest voorkomende 
werkingsfouten, gebruik van de energiemeting van de 
frequentieomvormer.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Groot-Bijgaarden DANFOSS  Donatienne François - 02 588 99 88 
donatienne.francois@danfoss.be 

www.drives.nl.danfoss.be 

75606 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Frequentiesturingen 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici die onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren en instellingen aanpassen aan regelbare 
aandrijvingen. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de theoretische 
achtergrond van een frequentieregelaar. Ze zijn in 
staat de regelaar aan te sluiten. Ze kennen de functie 
van alle parameters en kunnen deze kiezen in functie 
van de belasting. 
 
Inhoud 

• Wat zijn wisselspanningsmotoren 
- De bouw van de synchrone motor 
- De bouw van de asynchrone motor 
- De XR en XL van de motor 

 
• Koppel en toerentalregeling voor elektrische motoren 

- Hoe het koppel regelen bij een 
wisselspanningsmotor? 

- Mogelijke koppelregelsystemen. 
- Hoe de snelheid regelen bij een 

wisselspanningsmotor? 
 

• Softstarters 
- Opbouw van een softstarter 
- Faze-aansnijding 
- Nuldoorgangsdetectie 

 
• Typische toepassingen 
 
• Bediening en parametrering van softstarters 
• Overzicht parameters 
• Verklaring parameters 
• Bediening parametrering 
 
• Frequentiecontrollers 

- Opbouw van een frequentiecontroller 
- De gelijkrichter 
- De tussenkring 
- De invertorkring 
- Het stuur en regelcircuit 
- Principe van een PAM regeling 
- Principe van een PWM regeling 
- Principe van de Voltage-Vector regeling, VVC+

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Oostakker 07/03 en  
21/03/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

108816 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 

 

  



59 
 

Frequentie-regelaars 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici die onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren en instellingen aanpassen aan regelbare 
aandrijvingen. 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de theoretische 
achtergrond van een frequentieregelaar. Ze zijn in 
staat de regelaar aan te sluiten. Ze kennen de functie 
van alle parameters en kunnen deze kiezen in functie 
van de belasting . 
 
Voorkennis 

Kennis van basiselektriciteit en elektronica 
 

Inhoud 

• korte herhaling omtrent de werking van asynchrone 
motoren, 

• opbouw van de frequentieregelaar, functie van de 
verschillende onderdelen, 

• puls breedte modulatie (PBM) toegepast bij 
invertoren, 

• werkingsprincipe van een aandrijving: U/F-
verhouding, scalaire - versus vectorsturing, 
snelheids- versus koppelsturing, 

• gebruik van software (merkafhankelijk) voor 
inbedrijfname, fabrieksinstellingen, bediening en 
foutmeldingen, 

• toepassingen op frequentieregelaars naar keuze van 
de cursist: uitvoeren van een basisconfiguratie, 
uitvoeren van een configuratie op maat, 
parametreren van digitale en analoge ingangen, 
nameten van PBM, observeren van statisch en 
dynamisch gedrag bij scalaire en vectorsturing, 
terugzetten van een bestaande configuratie, 4Q-
werking, 

• interpreteren van waarschuwingen en foutmeldingen, 
• voorschriften voor aansluiten rekening houdend met 

de EMC-problematiek, 
• power quality: enkele eenvoudige metingen ivm. 

drives.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

115106 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

83615 

 Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

83616 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

111078 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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PID-regelaars 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici met kennis van automatisatie, 
omgeving, automatisatiesysteem en een 
procesregeling. 
 
Doelstelling 

• 2 -daagse workshop rond opzet van een PID regeling 
voor drive en temperatuurregelingen, gebruik 
makende van de nieuwe ontwikkelingen op 
automatisering 

• De werking en aansluiting van PT100 en 
Thermokoppel, begrijpen en toepassen 

• De werking van een regelkring met de bijhorende 
elementen en terminologie 

• De werking van de PID regelaar 
• Vuistregels voor het bepalen van de PID parameters 
Voorkennis: 

PLC Siemens Step 7 TIA, MS Visual Basic, 
basiskennis van Ubuntu OS of soortgelijke 
 
Inhoud: 

• Meetomvormer, temperatuur: PT 100,Thermokoppel 
• Introductie van een eenvoudige regelkring met de 

bijhorende elementen en terminologie, verwijzing 
naar TIA Portal library 

• Uitleg, demonstratie en oefening van de meest 
eenvoudige regelalgoritmes: ON-OFF regeling – 
werking van de functionaliteit 

• Analyse van de voor-en nadelen van een ON-OFF 
regelaar 

• De P-regelaar 

• Testen van de regelkring en bepalen van de kritische 
proportionele band en eventuele oscillatieperiode van 
de regelkring 

• Bijvoegen van de I en D-actie 
• Bepalen van de PID-parameters aan de hand van 

vuistregels 
• Bepalen van de PID-parameters mbv Pre- en 

Selftuning en de bijhorende “gevaren” 
• Inregelen van slecht ingestelde regelkringen en korte 

belichting van de andere parameters 
• Verschil tussen de library-bouwstenen TCONT-CP en 

PID-compact 
• Finetuning volgens verschillende mathematische 

modellen: zoals Ziegler-Nochols alogritme en Chien, 
Thrones en Reswick PID 

• Integratie van embedded controllers zoals 
Raspberry-Pi, Arduino in de IOT-1200 van Siemens. 

• Opzet RPI als PID controller met PWM uitsturing 
t.b.v.temperatuurregeling, hier maken we gebruik van 
o.a. Node RED en MQTT(Mosquitto) 

• Opzet van Excel PID simulator 
• Koppeling tussen RPI en TIA portal via Ethernet 
 
Elke deelnemer werkt aan een eigen testopstelling 
bestaande uit: 
• 1 PLC TIA portal CPU 1500 of 1200 
• 1 RPI of Arduino opstelling 
• 1 Temperatuur regeling met verwarmingselement 
• 1 PC met TIAportal v14.1

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

115108 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

115107 

Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@telenet.be 

www.decortebvba.be 

115109 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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MEET- EN REGELTECHNIEKEN 

Meettechnieken 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici 
 
Doelstelling 

Na de opleiding kennen de cursisten de besproken 
procesgrootheden (druk, temperatuur, debiet, niveau) 
en de werking en toepassingen van meettoestellen. 
 
Voorkennis 

Hoger secundair onderwijs, of gelijkwaardig door 
ervaring 
 
Inhoud 

Module 1 
• nauwkeurigheid bij metingen: 

- meetmethoden 
- meetfouten 
- fouten eigen aan het systeem 
- analoge en digitale toestellen 

• ijken en calibreren 
• sensoren 
• temperatuurmetingen: 

- uitzettingsthermometers 
- elektrische metingen:thermokoppels, pt100, 

thermistoren, pyrometers, infrarood camera, 
smeltlichamen. 

 
Module 2 /  drukmetingen 

- vloeistofkolom meters 
- mechanische opnemers 
- elektronische sensor 
- verschildrukmeten 
- plaatsing sensor 
- de manifold 

• niveausensor: 
- mechanische niveau bewakingssystemen 
- elektronische sensor: capacitief, ultrasoon, 

microwave 
 
Module 3 /  debietsensor: 

- hydrodynamische methode 
- verplaatsingsmeters 
- vortex debietmeters, 
- ultrasone debietmeter 
- teller debietmeters 
- inductieve debietmeter 
- massa debietmeters 

• verplaatsingssensoren, rekstrookjes, lvdt, capacitieve 
verplaatsingssensor, regelbare weerstanden, 
encoders, resolvers 

 
Module 4 
• transducers of omvormers, standaardsignalen: 

- spanning 
- stroom 
- druk 

• smart transmitters en hart protocol, 
functionaliteit,data signaal, benodigde 
hardware,aansluiten van de fieldcommunicator. 

• corrigerende organen: 
- soorten afsluiters 
- de kv -faktor van kleppen 
- afregelen van een klep 
- elektrische en elektronische vermogenregeling 
- frequentieregeling 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Oostakker 23/01,24/01,  
30/01 en  

31/01/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48484 

 Brasschaat  ACTA Hans Musters  03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

75607 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx  078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94100 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Regeltechnieken 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici 
 
Doelstelling 

Na de studie van automatische regeling van een 
industrieel proces met behulp van de gemeten 
procesgrootheden kennen de cursisten de 
eigenschappen en toepassingen van de verschillende 
soorten regelaars. Ze kunnen de instelling van de 
regelaars verbeteren en de respons van de 
verandering van deze instelling voor het proces 
inschatten. 
 
Voorkennis 

Hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door 
ervaring. 

 
Inhoud 

• opbouw van een regelkring, schematische 
voorstelling van een proces via pi&d schema's. 

• proceseigenschappen: 
- zelfregelende en niet -zelfregelende processen 
- dode tijd 
- orde van een proces. 

• soorten regelaars: 
- aan/uit regelaar (hysteresis, 2 punts -en 3 

puntsregelaars) 
- continue regelaars (p, pi en pid) 

• instelregels ziegler – nickols 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Oostakker 06/02 en  
07/02/2018 

VINTO Nele Delvoye  0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48491 

 Brasschaat  ACTA Hans Musters  03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

75609 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx  078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94101 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 

 

  



63 
 

Industriële sensoren 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici of operatoren betrokken in 
onderhoud. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding zorgt ervoor dat u uw materiaal op 
correcte wijze gebruikt, en behandelt de montage en 
afstelling. Welke sensor wordt gebruikt voor welke 
applicatie? 
 
Voorkennis 

Algemene technische vorming. 
 
Inhoud 

Overzicht verschillende soorten detectoren 

(Naderingsschakelaars Inductief, capacitief, 
magnetische, optische, ultrasone, …) 
Elementaire elektronica nodig bij sensoren (NPN, 
PNP, relais, … ) 
Temperatuursensor 
Aansluiten en uitmeten van sensoren (2 draads, 3 
draads,..),  Encoders 
Storingzoeken bij sensoren 
 
• Werkingsprincipe van: 

- Opto elektronische schermen en sensoren 
- Enkelvoudig scherm, reflexscherm 
- Reflexsensor 
- Eliminatie van achtergrond, voorgrond 
- Optische glasvezelcel 
- Inductieve benaderingsschakelaars 
- Capacitieve benaderingsschakelaars 
- Magnetische benaderingsschakelaars 
- Ultrasone sensoren

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef  02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

62069 

 Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN  

Patrick De Locht  0499 307 900 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88916 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx  078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

94099 

Lokeren 19/04 en  
26/04/2018 

VINTO Nele Delvoye   0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

104968 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Industriële sensoren (Franstalig) 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici of operatoren betrokken in 
onderhoud. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding zorgt ervoor dat u uw materiaal op 
correcte wijze gebruikt bij montage en afstelling. U kan 
veelvoorkomende problemen met sensoren 
aanpakken. 
 
Voorkennis 

Algemene technische vorming. 

 
Inhoud 

Overzicht verschillende soorten detectoren 
(Naderingsschakelaars Inductief, capacitief, 
magnetische, optische, ultrasone, …) 
Elementaire elektronica nodig bij sensoren (NPN, 
PNP, relais, … ) 
Temperatuursensor 
Aansluiten van sensoren (2 draads, 3 draads,..) 
Uitmeten van sensoren 
Encoders 
Storingzoeken bij sensoren 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Moeskroen 06/06 en  
13/06/2018 

VINTO Eefje Van Lancker   0476 969 401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

115120 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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PRINTERS 

Industriële printers 
 
Doelgroep 

Technici, productieoperatoren, productiesupervisors. 
 
Doelstelling 

De kennis van codeer en markeerapparatuur bij uw 
werknemers te vergroten. Een goede kennis van deze 
toestellen zorgt ervoor dat u zorgeloos kunt coderen 
en markeren: uw toestellen gaan langer mee, minder 
stilstanden, hogere Uptime en minder onverwachte 
kosten. 
 
Voorkennis 

Algemene technische kennis 

 
Inhoud 

• veiligheidsvoorschriften van de printer 
• voornaamste onderdelen identificeren 
• aansluiten accessoires en i/o’s 
• opstarten en afsluiten van de printer 
• vervangen van verbruiksgoederen 
• onderhoud 
• reinigen van de printkop 
• gebruik van user interface 
• aanmaken, wijzigen en selecteren van 

boodschappen 
• boodschap printen en parameters afstellen 
• courante foutmeldingen leren oplossen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Schoten Markem-Imaje Ann Danen - 03 633 99 63 
adanen@markem-imaje.com  

www.markem-imaje.be 

62072 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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TETRAPAK 

TetraPak- machine opleidingen 
 
Opleiding A3 Flex voor operatoren 

 
Doelgroep 

Operators 
 
Doelstelling 

De operators de basiskennis bijbrengen om de 
machine te kunnen bedienen en productie controles uit 
te voeren. 
 
Inhoud 

Introductie van de vulmachine. 
• Uitleg van het bedieningspaneel en de functies. 
• Tube vorming, langs- en dwarslassen. 
• Uitleg werking van het steriellucht systeem. 
• Basisinformatie van decorhouding. 
• Voorbereiden van rol verp.materiaal en LS strip. 
• Voorbereiden van de binnen- en trekstrip Pull-Tab. 
• Het opstarten van de vulmachine. 
• Het uitvoeren van een basis verpakkingscontrole. 
• Het uitvoeren van de controles op de Pull-Tab 
• Het klaar zetten van de machine voor de CIP 

reiniging. 
• Bediening van distributieapparatuur; 

TCCS,CAP21,TCBP70,TTS51 
 
Cursusduur 

5 Dagen met inbegrip van de bediening Distribution 
Equipment. 
 
Deelnemers 

Maximaal 6 deelnemers per groep. 
 

 
Opleiding A3 Flex voor technici 

 
Doelgroep 

Technici 
 
Doelstelling 

• In staat zijn om de technische documentatie, zoals 
MM, OM & EM te gebruiken en te volgen. 

• Het verkrijgen van een begrip van de basis 
machinefuncties. 

• Inzicht krijgen in de werking van de verschillende 
machinecomponenten. 

• Het kunnen herkennen van een machineprobleem. 
• Het kunnen uitvoeren van het wekelijks onderhoud. 
 
Cursusinhoud 

• Introductie van de vulmachine. 
• bedieningspaneel en de functies. 
• Tubevorming, langs- en dwarslassen. 
• Steriellucht systeem, afstelling van het 

decorsysteem. 
• Vulsysteem, en afstelling van het bekkensysteem 
• afstelling van het eindvouw systeem 
• Opstarten van de machine en “Trouble Shooting”. 
 
Cursusduur 

5 Dagen met inbegrip van de bediening Distribution 
Equipment. 
 
Deelnemers 

Maximaal 6 deelnemers per groep.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Herman Van Crombrugge - Herbert Matthys - 0476 968 029 - 0473 654 276 - 
herman.vancrombrugge@tetrapak.com - herbert.matthys@alimento.be www.tetrapak.com 

Webcode 48677 
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AUTOCAD & INVENTOR 

Autocad 
 
Doelgroep 

Onderhoudstechnici, medewerkers technische dienst 
en operatoren, die goed vertrouwd zijn met het werken 
met PC in een Windows-omgeving. 
 
Doelstelling 

Het AutoCAD tekensysteem hanteren, inzicht krijgen in 
het programma, een tekening leren opzetten/wijzigen. 
 
Autocad 2D – gevorderden 

Werken met de meer geavanceerde commando’s en 
technieken van Autocad. 
De productie van een CAD-tekening met meer 
structuur realiseren. 
 
Inventor 

Zelfstandig onderdelen modelleren, editeren en 
werktekeningen generen 
 
AutoCAD Electrical 

Zelfstandig electrotechnische schema’s ontwerpen en 
engineeren (Voorkennis AutoCAD Basis vereist). 
 
Autocad 2015 – Basis 

• Inleiding autocad, layout en terminologie 
• Positioneringsmogelijkheden, user interface 
• Openen & maken van ‘Drawing files’ 
• Opbouwen layerstructuur, objectproperties 
• Grafische entiteiten, arceringen 
• Maken & wijzigen van teksten, tabellen 
• Blocks, bematen, bematingsstijlen 
• Bewerken van entiteiten & objecteigenschappen 
• Modelspace – Paperspace: Layout 
• Aanmaak & gebruik van template 
• Plotten/printen van a.d.h.v. layouts 
• Attributen - extractie van attributen naar een tabel 
• Diverse oefeningen 
 
Update Autocad 2013–2015 

• Interface, ribbonmenu, block-gallery 
• Gewijzigde teken- en bewerkingscommando’s 
• Vernieuwingen aan selectie- en tekenervaringen 
• Lagendialoogbox met nieuwe functies 
• Layout / nieuwe mogelijkheden 
• Dimensional & Geometric Constraints 
• Blockeditor, dynamic block, contentexplorer 
• Autodesk 360 – Design Feed 
• Autodesk Maps – Point Clouds 
• Diverse oefeningen – Tips & Tricks 
 

Autocad Electrical 2015 – Basis 

• AutoCAD Electrical Interface 
• Projecten en tekeningen 
• Tekenen van draden en draadnummering 
• Kruisverwijzing tussen draden of symbolen 
• Hernummeren van een project 
• Toekennen van kabels 
• Afdrukken van tekeningen 
• Symbolenbibliotheek – Catalogi en artikelnummers 
• Panel Layout – Klemmenstrook en klemmenstrook 

editor 
• Diverse oefeningen 
 
Autocad Electrical 2015 – Advanced 

• Plaatsen van connectoren – punt-naar-punt 
draadverbindingen 

• Fan In/Out Wires 
• PLC I/O tekeningen o.b.v. Excel bestand – Definiëren 

PLC-modules 
• Informatie van Single I/O verzamelen in PLC I/O 

module 
• Automatisch genereren van rapporten – werken met 

gebruikersattributen 
• Aanmaken van catalogig en artikelnummers – 

Kastsymbolen 
• Bedradingskokers, rails voor layout 
• Vertalen van teksten, stijlen van draden aanpassen 
• Omzetten van AutoCAD tekeningen naar AutoCAD 

Electrical 
• Diverse oefeningen 
 
Inventor 2015 – Basis 

• User interface/ hoe werkt een Inventor project? 
• Opzetten van 3D parts / templates 
• Parametriseren van sketches 
• 3D modelleren / vormen + oefeningen 
• Visualisatie in 3D, sketched features 
• Samenstellingen (assembly) 
• Animaties, zoom & rotate-functies (studio) 
• Oppervlaktestructuur – specifieke 

vormeigenschappen – Booleaanse operaties 
• Werken met projecten 
• Bemating van productietekeningen 
• Beheer van inventorbestanden 
• Uiteindelijke ISO-tekeningen & Diverse oefeningen 
 
Inventor – Advanced 

• Adaptiviteit 
• Interference check, collision detection 
• Representations, exploded vieuws 
• Vieuwing technologies + oefeningen 
• Lay-out design, data exchange 
• Bewegingssimulaties 
• Adaptief ontwerp van piping 
• Lassamenstellingen, autolimits 
• Function before form & diverse oefeningen.
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OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalst 
Aartselaar 

Greenock CAD Service Jos Decubber - 053 78 13 32 
training@greenock.eu  

www.greenock.eu 

48577 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.anttec.be 

73331 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

72884 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

58560 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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PCS7 

PCS7 
 
Doelgroep 

Technici die de mogelijkheden willen leren kennen 
betreffende programmatie, inbedrijfname, 
projectuitvoering en algemene werkmethodieken 
binnen de PCS 7-omgeving. 
 
Doelstelling 

Na deze opleiding is men in staat om PCS 7-projecten 
aan te maken, hardwarematig te configureren, 
programmeren en visualiseren. 
 
Voorkennis 

Basiskennis Simatic S7 en WINCC. 
 
Inhoud 

• overzicht componenten van PCS7: AS, I/O, OS, 
netwerken 

• de specifieke functies van de AS, ES en OS 
• lezen en begrijpen van de CFC en SFC functies: 

aanmaken van eenvoudige CFC blokken via step 7 
en compileren naar PCS7 

• uitvoeren van kleinschalige aanpassingen in de 
applicatie zoals: trending, meldteksten, 
parameterwaarden 

• uitvoeren van kleinschalige uitbreidingen aan de 
applicatie zoals: 

- 2 analoge ingangssignalen, 
- sturing motor met twee draairichtingen, vb. 

micromaster of danfoss 302, 
- interlocks voor kleppen 
- decentrale I/O, as-as-communicatie met behulp 

van aangepaste libraries gaande van S7-400 naar 
andere S7-400, dit via b-send/b-receive en gaande 
van S7-400 naar S7-300 , ook via b-send/b-
receive 

• het toevoegen van een on/off klep 
• een CFC en een SCL functieblok aanpassen, dwz 

toevoegen van inputs en een berekening of een 
interlock erbij 

• een bestaande SFC aanpassen en enkele stappen + 
overgangscondities toevoegen 

• alarm area’s en user management 
• de batch structuur (unit, phase, equipment module, 

naar welk type parameters kan een batch software 
schrijven.) 

• volgen van de signaalloop vanuit de I/O tot in de CFC 
functies 

• test- en simulatiemode 
• diagnose en asset management 
• uitwisselen van componenten 
• profibus hardware diagnose met BT 200 
• SFC visualisatie implementeren in WINCC 
• profibus diagnose via BT-200 en amprolizer onder 

XP 
• beheer van de projectdata

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalter 
Herentals 

ACTEMIUM Joyce Callenaere - 09 216 23 51 
joyce.callenaere@actemium.com 

www.actemium.be 

48573 

 Zoersel De Corte Patrick BVBA Anne Peetermans - 03 309 40 56 
patrick.de.corte@decortebvba.be 

www.decortebvba.be 

48574 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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EPLAN 

EPLAN electric P8 opleidingen 
 
Inhoud 

 
Basic deel 1 
Een 5-daagse training voor engineers met pc-
vaardigheden die zonder voorkennis van EPLAN de 
mogelijkheden van EPLAN Electric P8 willen leren 
kennen. Zij willen EPLAN zo snel mogelijk inzetten bij 
het ontwerp van hun besturingen. 
De trainer reikt u ontwerpmethodes aan en u werkt zelf 
praktijkgerichte voorbeelden uit. U zet voortaan 
zelfstandig EPLAN-projecten op en bouwt deze in een 
mum van tijd verder uit. 
In het tweede deel van deze EPLAN Electric P8 Basic 
Training gaat de aandacht vooral uit naar het beheer 
van de artikeldatabank, klemmen, kabels en de 
uitgebreide PLC-functionaliteiten. U leert alle 
functionaliteiten toepassen aan de hand van 
praktijkgerichte voorbeelden en ontwerpopgaves. 
 
Basic deel 2 
Een 3-daagse training voor engineers die eerder al 
deel 1 van de EPLAN Electric P8 Basic training 
gevolgd hebben en de opgedane kennis in de praktijk 
toepassen. 

Bij deel 2 gaat de aandacht vooral uit naar het beheer 
van de artikeldatabank, klemmen, kabels en de 
uitgebreide PLC-functionaliteiten. U leert alle 
functionaliteiten toepassen aan de hand van 
praktijkgerichte voorbeelden en ontwerpopgaves.. 
 
Maintenance 
Een 2-daagse training voor maintenance-engineers die 
snel, eenvoudig en nauwkeurig wijzigingen in 
documentatie willen vastleggen. 
Doelstelling is om op elk moment te kunnen 
beschikken over alle actuele documentatie van de 
besturingssystemen en installaties binnen uw bedrijf. 
Tijdens de training wordt besproken hoe u snel 
wijzigingen aan de installatie in uw documentatie kunt 
verwerken. 
 
Bovendien leert u hoe u EPLAN Electric P8 als 
navigatiesysteem in de View-modus kunt gebruiken 
om snel en doelgericht in uw documentatie te zoeken. 
 
SPECIAL TRAININGS:  Op de website van EPLAN 
vindt u nog meer specifieke EPLAN-trainingen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento - IPV vzw 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw: 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Lummen 
Oudenaarde 

EPLAN Anita Gilis - 013 53 96 96 
activities@eplan.be  

www.eplantrainingen.be 

49919 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento - IPV vzw-
tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento - IPV vzw-tussenkomst zijn: open Alimento - IPV vzw-opleidingen, open 

opleidingen bij erkende partners en maatopleidingen. 
• De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die werken in een 

bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 
848. 

• De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd. 
• Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de 

voedingsnijverheid en ondertekend door de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien van 
toepassing) (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

• Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of 
met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

 
 

Bijkomende voorwaarden voor open Alimento - IPV vzw-opleidingen 
 
Open Alimento - IPV vzw-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento - IPV vzw inschrijft. 
 
Hoe inschrijven? 
Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento - IPV vzw kan enkel schriftelijk. U doet dit via onze website 
www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is). Met de webcode uit deze 
brochure of een woord uit de titel vindt u de opleiding snel terug. 
 
Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij meer praktische informatie hebt 
ontvangen. 
 
Betaling 
Als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen, ontvangt u een factuur kort voor het begin van de opleiding. 
Deze is vooraf te betalen. 
Aan Alimento/IPV vzw kunt u niet betalen met opleidingcheques of de KMO-ondernemings-portefeuille.  
 
Getuigschrift 
De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen. 
 
Annulatie? 
Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding.  
 
Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulatie? 
• Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
• Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/dag. 
 
Alimento - IPV vzw heeft het recht om een opleiding te annuleren wanneer het vereiste aantal deelnemers niet 
wordt bereikt of in geval van overmacht (bv. ziekte van de instructeur). Alimento - IPV vzw kan niet aansprakelijk 
zijn voor eventuele schade die hieruit zou voorkomen.  
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Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende 
partners 
 
Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend 
opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner!  
 
Inschrijven, annulatie, getuigschrift 
Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u rechtstreeks contact op 
met onze partner. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 
 
Betaling 

• De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel 
van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento - IPV vzw. Het bedrag van de 
tussenkomst vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding.  

• Alimento - IPV vzw betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 
 
 

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen 
 
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento - IPV vzw en de lesgever. 
Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding. 
 
 
 
 
 

Terugbetaling loonkost via BEV (Betaald Educatief Verlof) 
 
Voor de werkgever is de loonkost een belangrijk deel van de opleidingskost. Onder voorbehoud van nieuwe 
beslissingen van de regionale overheden kan hij hiervan een deel recupereren via het systeem van BEV. Sinds 1 
juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor deze materie. 
 
 BEV voorwaarden en meer info op www.alimento.be/nl/betaald-educatief-verlof  

 
 
 



TECHNIEK, ONDERHOUD  
EN PRODUCTIE

2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie

Version en français sur demande : 02 528 89 50

WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN?
Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. Vind je een opleiding niet terug? Wil je een opleiding voor 
een hele groep werknemers organiseren? Contacteer ons, onze medewerkers helpen je verder.

Uw adviseur
Herbert Matthys
0473 65 42 68
herbert.matthys@alimento.be

Praktische info en inschrijvingen
Lindsay Adam
02 528 89 82
lindsay.adam@alimento.be

Alimento-IPV vzw – Birminghamstraat 225 – 1070 Anderlecht –  02 528 89 30 – info@alimento.be

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

Bekijk ook onze 
andere opleidingen
Op www.alimento.be vind je opleidingen  
uit diverse rubrieken:

 � Arbeidsveiligheid en ergonomie

 � Commerciële en financiële vaardigheden

 � Informatica

 � Logistiek

 � Milieu

 � Persoonlijke vaardigheden

 � Talen 

 � Techniek, onderhoud en productie

 � Voedingstechnologie

 � Voedselveiligheid en kwaliteit

 � Welzijn op het werk

Alimento ondersteunt 
je personeels- en 
organisatiebeleid
Je kent onze opleidingen al. Maar ken je ook  
ons personeels- en organisatieadvies?

 � Grondige analyses om op verder te bouwen: 

• HR-scan
• Organisatiescan 
• Ergonomiescan

 � Adviesdossiers ‘opleiden en leren’ met externe 
ondersteuning voor je HR-trajecten

 � Instroomprojecten voor de zoektocht naar  
opgeleide werknemers

 � Hulp bij ontslag en herstructurering

 � Netwerk voor ervaringsuitwisseling

 � Tools om zelf mee aan de slag te gaan
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