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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 adviseurs
Herbert Matthys 
0473 65 42 76
herbert.matthys@alimento.be 

Praktische info en inschrijvingen
Inge Treuttens
02 528 89 36
inge.treuttens@alimento.be

Karl Meuris
0476 49 04 21

karl.meuris@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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INNOVATIE EN PRODUCTONTWIKKELING 

Voedingsproductontwikkeling 
 
Doelgroep 

Voedingsdeskundigen uit de ganse sector. 
 
Doelstelling 

Innoveren is een must om concurrentieel te zijn. 
Productontwikkeling neemt hierbij een belangrijke 
plaats in. Tijdens deze opleiding willen we de trends in 
de voedingsindustrie onderzoeken, de behoeften van 
de markt analyseren en de verschillende fasen van het 
productontwikkelingsproces leren kennen aan de hand 
van praktische voorbeelden en cases. We gaan ook 
echt aan de slag en werken een eigen idee uit. 
 
Inhoud 

Volgende items komen aan bod: 
• de marketingaspecten van productontwikkeling (ism 

Living Bran) 
• de voedingstrends en hypes(EhB) 
• wat is smaak en hoe voer je op een correcte manier 

smaaktesten uit? (ism SENSTECH) 
• een voorstelling van enkele uitgewerkte case-studies 

(ism UGent) 
• een bezoek aan het ‘innovation center’ van Puratos 
• een overzicht van de processen en bewerkingen die 

voedingsmiddelen ondergaan (ism ILVO) 
• workshops waarbij een eigen idee uitgewerkt wordt 

tot een product dat voorgesteld en geëvalueerd wordt 
(EhB) 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Je beschikt over een bachelordiploma Voedings- en 
Dieetkunde, Agro- en Biotechnologie/richting 
Voedingsmiddelentechnologie, Marketing (en/of PR), 
of een masterdiploma bio-ingenieur richting Voeding of 
een masterdiploma industrieel ingenieur. Of je volgt 
simultaan dergelijke opleiding en bent reeds geslaagd 
voor je eerste deeltraject. 
 
Duur 

5 dagen 
 
Attest 

• Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een 
attest.

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): 250 EUR per persoon per 
opleiding. 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 

Brussel 01/03,08/03,  
15/03, 22/03 
en 
29/03/2018 

Erasmus Hogeschool 
Brussel 

Vicky Vleminckx 
02 523 37 37 

vicky.vleminckx@ehb.be 
www.erasmushogeschool.be  

115082 
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PROCESSEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

Toegepaste warmteleer 
 
Doelgroep 

Productie-of onderhoudspersoneel dat te maken heeft 
met systemen waarbij warmte wordt gewisseld. 
 
Doelstelling 

Inzicht verwerven in warmtewisseling en dat kunnen 
toepassen in de praktijk . De cursus behandelt de 
warmtewisseling zowel theoretisch als 
procestechnologisch, aanknopend bij praktische 
toepassingen zoals warmtewisselaars, condenspotten, 
stoom en andere energiedragers. 
 
Inhoud 

• Warmte: 
- Definities: 

~ warmte en temperatuureenheden. 
- Warmtehoeveelheden: 

~ voelbare & latente warmte 
~ warmtebalans 
~ stoomtabellen 

• Warmteoverdracht: 
- Definties: 

~ warmtestroom 
~ eenheden. 

- Soorten: 
~ conductie 
~ convectie 
~ straling 

- Warmtevermogen en warmteweerstand. 
- Warmteoverdrachtscoëfficiënt. 
- Praktische toepassingen: 

~ platenwarmtewisselaar 
~ stoomwarmtewisselaar. 

• Warmtewisselaars. 
- Indeling-uitvoeringsvormen: 

~ bakkoeler 
~ pijpen & platenwisselaar 
~ luchtkoeler en koeltoren 
~ warmtegeneratoren en reactoren 

- Energiedragers: 
~ koelwater en koellucht 
~ laagkokende vloeistoffen 
~ kooldioxide/aceton 
~ vloeibare stikstof 
~ dowtherm 
~ verwarmingsoliën 
~ hete lucht / rookgassen 

- Stoom: 
~ soorten 
~ omgaan met stoom 
~ stoomtabellen 
~ condenspotten. 

- Eindoefening 
~ warmtebalans van een chemische reactor

 

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 

49619 

 

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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Destillatie - Basis 
 
Doelgroep 

Operators, onderhouds- en engineeringsmedewerkers 
die met destillatie te maken hebben. 
 
Doelstelling 

Beter inzicht verwerven in het destillatieproces, om het 
proces veilig, efficiënt en kostenbewust te leren 
beheren. 
 

Inhoud 

• Fysische en chemische basisbegrippen. 
• Theorie van het destilleren. 
• Bevordering van het contact tussen vloeistof en 

dampstroom. 
• Voor- en nadelen van de verschillende systemen 
• Belangrijke criteria: efficiëntie, capaciteit, flexibiliteit, 

holdup, drukverschil, productgegevens, prijs. 
Regelconcepten van een “standaard” destillatietoren, 
gerelateerd naar bedrijven van de cursisten. 
Azeotroop mengsel, vacuümdestillatie, 
stoomstripping. 

• Workshop: 
- Testen aan een glaskolom waarin een water-

glycol-mengsel wordt gedestilleerd. 
- Testresultaten verklaren met de grafische 

interpretatie van de x,y- curve.

 

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 

49633 

 

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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Destillatie - gevorderden 
 
Doelgroep 

Ervaren operators, onderhouds- en 
engineeringspersoneel van bedrijven waar 
destillatietechnieken worden toegepast. 
 
Doelstelling 

• Dieper inzicht verwerven in het destillatieproces, om 
- het proces veilig, efficiënt en kostenbewust te 

beheren, 
- doelgericht te kunnen reageren op storingen, 
- doordachte bijdragen te leveren bij 

optimalisatieprojecten. 
• De verworven kennis en vaardigheden moet de 

cursist kunnen toepassen op destillatiekolommen in 
het eigen bedrijf. 

 

Voorkennis 

Destillatie Basis en/of Destillatie Refresh. 
 
Inhoud 

• Herhaling en uitbreiding van de theorie van de 
destillatie. 

• Grafisch model van Mac Cabe-Thiele: herhaling en 
uitbreiding. 

• Massa- en energiebalans van destillatietoren. 
• Bijzondere vormen zoals: extractieve, reactieve, 

multicomponent en azeotrope destillatie. 
• Praktijk: 

- opdrachten aan de rectificatiekolom en andere 
apparatuur 

- kennis toetsen aan de hand van een 
simulatiemodel op een procescomputer

 

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  

49634 

 

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. 

 

  



7 
 

Procestechnieken 
 
 
Doelgroep 

Technici die de werking van een procesinstallatie 
willen leren kennen, of medewerkers uit een service-
afdeling die de werking van een procesinstallatie willen 
leren kennen. 
 
Doelstelling 

U zal de logica van een proces en zijn verschillende 
onderdelen leren kennen. Inzicht in de opbouw van 
een complex productie-apparaat, dat bestaat uit een 
aaneenschakeling van diverse kleine onderdelen die 
op zichzelf begrijpbaar zijn. We bekijken dit niet enkel 
theoretisch, maar we gaan ons ook in de rol van de 
operator verplaatsen. 
 

Voorkennis:  

Geen specifieke voorkennis vereist 
 
Inhoud (2 lesdagen)  

• Wat betekent dat, procesmatig werken? 
• Welke onderdelen vinden we in zo’n procesinstallatie 

terug? 
• Hoe is de samenhang tussen de delen? 
• Hoe wordt een procesinstallatie geautomatiseerd? 
• Opslag en transport van stoffen 
• Chemische reactoren 
• Scheidingstechnieken 
• Automatisering en regeltechniek 
• Energiebeheersing 
 
Theorie en praktijktraining aan de didactische miniplant

 

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  

89477 

 

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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VERPAKKINGEN 

Verpakking van levensmiddelen en Modified Atmosphere 

Packaging (MAP) 
 
Doelgroep 

Beginnende mewewerkers met nog te weinig 
basiskennis voedingstechnologie, bv 
productieoperatoren, productieverantwoordelijken,... 
 
Doelstelling 

Introductie omtrent verpakkingsmaterialen en 
verpakkingssystemen. 
 
Inhoud 

Inleiding tot verpakking 
• functies van verpakken 
• eigenschappen van het levensmiddel 
• functie van gassen 
Eigenschappen van producten: 
• fysiologische processen 
• microbiële processen 
• minimale behandelde producten 
Verpakken van producten 

• principe van EMAP, evenwichts-gemodificeerde 
atmosfeer 

• verpakkingsmaterialen 
• verpakkingsontwerp 
• hoge zuurstofverpakkingen 
• vulsystemen 
Ideale MAP samenstelling 
Predictieve microbiologie 
Gebruik van barrière verpakkingen 
• verpakkingsmaterialen 
• multilaags versus monolaags 
• het gebruik van PredOxyPack 
• trends in verpakking 
• verwerking van verpakkingsmaterialen 
Invloed van type verpakkingsmachines op MAP (bv. 
residuele zuurstof) 
• types 
• lassen en lasnaden 
• lekdetectie

 

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 

Gent PACK 4 FOOD VZW Jitske Neirinck - 09 264 61 33 
jitske.neirinck@pack4food.be 

www.pack4food.be 

114937 

 

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. 

 

  



9 
 

Hoe kan uw verpakking voldoen aan de wetgevingen 

omtrent voedselcontactmaterialen? 
 
Doelgroep 

Medewerkers met nog te weinig basiskennis 
verpakkingstechnologie van levensmiddelen. 
 
Doelstelling 

Introductie omtrent verpakkingsmaterialen en 
verpakkingssystemen. 
 
Inhoud 

1 lesdag 
 
Algemene aspecten van migratie 

• Definities 
• Migrerende componenten 
• Factoren die de migratie beïnvloeden 
• Migratie van inkten en lijmen 
Wetgeving 
• Kaderwetgeving 1935/2004 
• Specifiek wetgeving op verpakkingsmaterialen 
• Hoe wegwijs geraken uit de verschillende 

wetgevingen? 
Specifieke cases 
• Wetgeving voor kunststoffen: 10/2011: bespreking 

van de belangrijkste artikels 
• Migratie van inkten: stand van zaken 
• Migratie van minerale oliën: stand van zaken 
• Analyses van vluchtige componenten 
Oefeningen 
• Oefeningen omtrent 10/2011 
• (Demo) oefeningen met migratiesoftware

 

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 

Gent PACK 4 FOOD VZW Jitske Neirinck - 09 264 61 33 
jitske.neirinck@pack4food.be 

www.pack4food.be 

93936 

 

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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Actieve & intelligente verpakkingen 
 
Doelgroep 

Medewerkers met nog te weinig basiskennis 
verpakkingstechnologie van levensmiddelen. 
 
Doelstelling 

Introductie omtrent verpakkingsmaterialen en 
verpakkingssystemen. 
 
Inhoud 

½ lesdag 
 
Definitie actieve en intelligente verpakkingen 

Actieve verpakkingen 
• Zuurstofabsorbers 
• Absorbers voor koolstofdioxide 
• Waterabsorbers 
• Ethyleenabsorbers 
• Anti-microbiële verpakkingen 
Intelligente verpakkingen 
• Tijd-temperatuursindicatoren 
• Kwaliteitsindicatoren 
• Lekindicatoren / zuurstofindicatoren 
• Thermochrome inkten 
• RFID & verpakking 
Wetgeving inzake gebruik actieve en intelligente 
verpakkingen.

 

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 

Gent PACK 4 FOOD VZW Jitske Neirinck - 09 264 61 33 
jitske.neirinck@pack4food.be 

www.pack4food.be 

93967 

 

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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Wegwijs in golfkarton 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit diverse afdelingen die te maken 
hebben met verpakkingsmaterialen, aankopers, 
productie- of kwaliteitsverantwoordelijke. 
 
Doelstelling 

In twee dagen de verschillende aspecten van 
golfkarton onder de knie! 
Als aankoper zal u een ruime basis aan begrippen en 
technieken meekrijgen zodat u op gelijke hoogte met 
uw leverancier kan communiceren.. Als productie- of 
kwaliteitsman zal u na het volgen van deze cursus 
over heel wat achtergrondinformatie beschikken die u 
bij eventuele problemen kan helpen een aantal zaken 
te verifiëren en/of uit te sluiten. 
 
Voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud 

• Van papier tot golfkarton 
- Grondstof (virgin/recycled) 
- Vezelstructuur en –richting 
- Fabricage, eisen 
- Materiaalvergelijk (monsters) 
- Golfprofielen, golfhoogtes 
- Golfkartonsoorten (monsters) 
- Kostenverdeling 

• Van golfkarton tot verpakking 
- Golfkartonfabricage 
- Kwaliteitsaspecten 
- Invloed papiersoort en gramgewicht 
- FEFCO modellen, keuze bepalen, standaardisatie, 

monsters 
- Fabricage van verpakkingen: bewerkingen 
- Bedrukkingstechnieken: Flexo drukken 

• Fabricagemethoden en invloeden 
- Gestanste verpakkingen: fabricage & invloeden, 

vlak of roterend 
- Het specificeren van golfkarton: gegevens voor het 

berekenen van dozen, het opstellen van een 
lastenkohier 

- Beïnvloedingsfactoren: mens, klimaat, vorm, 
transport, machine, … 

• Kwaliteit & praktijk 
- Testen en metingen op materialen en op 

verpakkingen 
- Verpakkingssystemen, mogelijkheden, keuzes, 

economische aspecten 
- Verpakkingsontwikkeling, ontwerp, de markt, 

problemsolving 
- Praktische case door de deelnemers uit te werken

 

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 

Zellik Belgisch Verpakkinginstituut 
(BVI)  

Marleen Calcoen - 02 464 02 10 
m.calcoen@ibebvi.be    

www.ibebvi.be 

49652 

 

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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Wegwijs in verpakkingen uit kunststof 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit diverse afdelingen die te maken 
hebben met verpakkingsmaterialen, aankopers, 
productie- of kwaliteitsverantwoordelijke. 
 
Doelstelling 

De verschillende aspecten van kunststof onder de knie 
krijgen. 
Als aankoper zal u een ruime basis aan begrippen en 
technieken meekrijgen zodat u op gelijke hoogte met 
uw leverancier kan communiceren. Als productie- of 
kwaliteitsman zal u na het volgen van deze cursus 
over heel wat achtergrondinformatie beschikken die u 
bij eventuele problemen kan helpen een aantal zaken 
te verifiëren en/of uit te sluiten. 
 
Voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist. 
 

Inhoud 

• Materialen 
- Inleiding 
- monomeren & polymeren 
- indeling van de kunststoffen 
- basiseigenschappen 
- structuur & eigenschap 
- de verschillende kunststoffen voor verpakkingen 
- afbreekbare kunststoffen 

• Verwerking 
- keuze van kunststof 
- de verschillende verwerkings-  technieken & hun 

toepassingen 
- verpakkingstechnieken (MAP, FFS) 
- herkennen van rigide & soepele kunststoffen 
- toepassingen: technisch, levensmiddelen 

• Eigenschappen & kwaliteit 
- fysische eigenschappen 
- thermische eigenschappen 
- optische eigenschappen 
- mechanische eigenschappen 
- barrière-eigenschappen 

~ technieken 
~ testen 

- testen van eigenschappen en richtwaarden 
- labobezoek

 

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 

Zellik Belgisch Verpakkinginstituut 
(BVI)  

Marleen Calcoen - 02 464 02 10 
m.calcoen@ibebvi.be    

www.ibebvi.be 

49655 

 

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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Wegwijs in de regelgeving i.v.m. verpakkingen voor 

voeding 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit diverse afdelingen die te maken 
hebben met verpakkingsmaterialen, aankopers, 
productie- of kwaliteitsverantwoordelijke. 
 
Doelstelling 

Vindt u het bos door de bomen niet als u opzoekt 
waaraan uw verpakkingen, in contact met voeding, 
allemaal moeten voldoen? 
Vragen uw klanten ook steeds meer en meer naar een 
certificaat van conformiteit op het vlak van 
voedingsgeschiktheid van uw verpakkingen? 
Hebt u enig idee wat de invloed kan zijn van het 
veranderen van leverancier van de basisgrondstoffen 
op de voedingsgeschiktheid van uw afgevulde 
verpakkingen? 
 
Voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist. 

Inhoud 

Halve opleidingsdag: 
• Overzicht van de Europese (en nationale) 

wetgevingen mbt verpakking van voeding: 
- De Europese kaderwet voor materialen en 

voorwerpen bestemd om in contact te treden met 
voeding (2004/1935/CE) 

- Good Manufacturing Practices voor materialen en 
voorwerpen (2023/2006/CE) 

- Specifieke regelgevingen: Kunststoffen 
• Resoluties van de Raad van Europa: karton, inkten. 
• Relaties tussen de verschillende wetgevingen / 

normen en resoluties. 
Het praktisch terugvinden van de wetteksten. 
• De wetgeving in praktijk: traceerbaarheid, de 

verklaring van overeenkomst. 
• Voedingsgeschiktheid van contactmaterialen. 
• Migratie: wetgeving en praktijk (analyses).

 

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 

Zellik Belgisch Verpakkinginstituut 
(BVI)  

Marleen Calcoen - 02 464 02 10 
m.calcoen@ibebvi.be   

www.ibebvi.be 

49659 

 

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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Bedrukkingstechnieken voor verpakkingen 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit diverse afdelingen die te maken 
hebben met verpakkingsmaterialen, aankopers, 
productie- of kwaliteitsverantwoordelijke. 
 
Doelstelling 

Beter inzicht in bedrukkingstechnieken bij verpakking 
van voedingswaren. 
 
Inhoud 

3 daagse opleiding 
 
• Kleurenleer 

- Hoe zien wij? (RGB-systeem) Hoe drukken wij 
kleur? (CMYK-systeem), problemen en 
beperkingen met CMYK, oplossingen met PMS-
kleuren, wat is kleurmanagement? 

• Opbouw van een beeld 
- Waarom rasteren? 
- Rasterresolutie & -lineatuur, scanresolutie. 
- Moiré en rasterhoek, rastertoonwaarden, 

puntaangroei. 
• Aanleveren van tekst en beeld 

- Hoe tekst en beeld bij prepress aanleveren? 
- Datadragers en datatransmissie (ISDN, ADSL, ...), 

Certified PDF 
- Scannen versus digitale fotografie. 

• Bewerken/opmaken van tekst /beeld 
- Bestandsformaten zoals TIFF, EPS, postscript en 

PDF, Beeldmanipulaties: vrijstellen, degraderen. 
- Kleurcorrectie. 

• Demosessie 
- Artpro, opmaaksysteem voor de 

verpakkingsindustrie. 
• Uitvoer van tekst en beeld 

- Rippen en belichten. 
- Uitvoer op proef: soorten proeven. 
- Uitvoer op film - CTF: soorten films /uitvoer op 

plaat – CTP. 
• Druktechnieken 

- Overzicht van de verschillende druktechnieken: 
hoogdruk, flexo, offset, diepdruk, zeefdruk, digitaal 
drukken. 

• Demosessie 
- Drukken. 

• Drukwerkveredeling en –afwerking 
- Soorten vernissen en lakken, plastificeren. 
- Foliedruk, pregen, stansen, kappen. 

• Inkten: 
-  Soorten, droging, kleurkwaliteit. 

• Papier, karton en folie 
- Papierfabricatie, papiersoorten en eigenschappen. 
- Karton, folie: soorten en bedrukbaarheid. 

• Kwaliteitscontrole 
- Meetbaar maken van kwaliteit, densitometrie en 

spectrometrie, foutanalyse. 
• Praktijksessie: 

-  Eigen drukwerk onder de loupe.

 

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 

Zellik Belgisch Verpakkinginstituut 
(BVI) 

Marleen Calcoen - 02 464 02 10 
m.calcoen@ibebvi.be    

www.ibebvi.be 

52940 

 

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. 

 

  



15 
 

Stretchfolie, een goede zekering van uw pallet 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit diverse afdelingen die te maken 
hebben met verpakkingsmaterialen, 
aankopers, productie- of kwaliteitsverantwoordelijke. 
 
Doelstelling 

Op 1 lesdag de verschillende aspecten van stretchfolie 
onder de knie krijgen! 
Correct aanbrengen van stretchfolie in functie van een 
goede zekering van een pallet. 
 
Voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist. 
 

Inhoud 

• Algemene principes. 
• Wat is folie? Welke grondstoffen worden gebruikt 

voor de productie van folie? 
• Invloed van samenstelling en aantal lagen op de 

kwaliteit van de folie. 
• Verschillende mogelijkheden om een pallet te 

wikkelen: stretchfolie, krimpfolie, hoes 
cercleerbanden. 

• Wat zijn de voor- en nadelen? 
• Het gebruik van stretchfolie in de praktijk: 

- Hoe en waar wikkelen? 
- Aantal wikkelingen 
- Hoe vervorming (beschadiging) van de lading 

tegengaan, 
• Korte toelichting over ladingzekering: 

- Wetgeving – praktijk 
• Hoe ladingzekerheid controleren? 
• Holding force / 26° test. 
• Praktische demosessies. 
• Verschillende palletopstellingen met dozen, jerrycans 

worden in real time uitgetest: schokken, vallen, 
vibratie, compressie. 

• Aan de hand van deze praktische tests inzicht in het 
nut van een optimaal aangebrachte stretchfolie..

 

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 

Zellik Belgisch Verpakkinginstituut 
(BVI) 

Marleen Calcoen - 02 464 02 10 
m.calcoen@ibebvi.be    

www.ibebvi.be 

83353 

 

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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Minerale oliën - verpakking van gerecycleerd karton 
 
Doelgroep 

R&D-medewerkers, kwaliteits-verantwoordelijken, 
commercieel-technische medewerkers, 
 
Doelstelling 

• Meer inzicht verwerven in de minerale oliën. 
• Een correcte inschatting maken van het risico van 

contaminatie van minerale oliën, en het gebruik van 
gerecycleerd papier/karton als verpakkingsmateriaal. 

• Afwegen van de verschillende oplossingen en je leert 
een gefundeerde keuze maken en een analyse van 
(mogelijk gecontamineerd) verpakkingsmateriaal. 

• Je leert de verschillende factoren te begrijpen die 
migratie van minerale oliën beïnvloeden. 

 

Inhoud 

• Waarom zijn minerale oliën zo’n hot topic? 
• Wat zijn minerale oliën en hoe komen ze in onze 

voeding terecht? 
• Waarom wordt vooral naar (gerecycleerde) 

verpakking gekeken? 
• Welke levensmiddelen lopen een groter risico? 
• Welke strategiën kunnen we gebruiken tegen 

contaminatie met minerale oliën? 
• Zijn er commerciële oplossingen beschikbaar, en in 

hoeverre zijn die efficiënt? 
• Huidig onderzoek: functionele barrières in 

onderzoeksproject OptiBarrier,

 

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 

Gent PACK 4 FOOD VZW Jitske Neirinck - 09 264 61 33 
jitske.neirinck@pack4food.be 

www.pack4food.be 

104733 

 

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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Bioplastics als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen 
 
Doelgroep 

Medewerkers met nog te weinig basiskennis 
verpakkingstechnologie van levensmiddelen. 
 
Doelstelling 

Introductie omtrent verpakkingsmaterialen en 
verpakkingssystemen. 
 
Inhoud 

½ lesdag 
 
Definitie bioplastics. 

Composteerbaarheid en biogebaseerde inhoud. 
Soorten bioplastics: 
• Zetmeel 
• Cellulose 
• PLA, PHA 
• Bio-PE, bio-PP, bio-PET 
• PEF 
Mogelijkheden voor bioplastics als 
verpakkingsmateriaal: 
• gebruik multilaags-bioplastics (oa. voor MAP) 
• hitte resistentie-eigenschappen 
Afvalverwerkingsopties voor bioplastics. 
Huidige toepassingen van bioplastics als 
verpakkingsmateriaal.

 

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 

Gent PACK 4 FOOD VZW Jitske Neirinck - 09 264 61 33 
jitske.neirinck@pack4food.be 

www.pack4food.be 

93970 

 

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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VOEDINGSLEER 

Additieven in de voeding 
 
Doelgroep 

Beginnende medewerkers met nog te weinig 
basiskennis voedingstechnologie, bv 
productieoperatoren, productieverantwoordelijken,... 
 
Doelstelling 

Wat zijn additieven? Deze cursus wil inzicht geven 
omtrent additieve stoffen die bewust worden 
toegevoegd aan voedingsmiddelen tijdens het 
productieproces. Wat het nut ervan is of waarom ze 
worden toegevoegd. 
Inzicht in het wettelijk kader en welke instanties 
houden een oogje in het zeil. 
 

Inhoud 

• Wat zijn voedingsmiddelenadditieven. 
• Klassieke indeling in groepen met o.a. 

- zuurteregelaars en buffers 
- anti-klontermiddelen 
- anti-oxidanten 
- broodverbetermiddelen 
- emulgatoren 
- kleurstoffen 
- conserveringsmiddelen 
- stabilisatoren 
- verdikkingsmiddelen 
- geleermiddelen 
- smaakversterkers 
- zoetstoffen … 

• Hoe zijn ze gereglementeerd 
- codex, EU, E-nummers/lijsten 

• Zijn additieven gevaarlijk voor de gezondheid 
(toxicologie). 

• Hoe gebeurt de risico-evaluatie: 
- wat is een ADI? 
- hoe wordt een ADI bepaald? 

• Zijn er alternatieven voor additieven. 
• Andere vreemde stoffen in voeding. 
• Gedetailleerde analyse van een aantal veel gebruikte 

additieven in de voeding; algemeen, structuur, 
eigenschappen/ functionele werking, toepassingen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 
Of contacteer Herbert Matthys herbert.matthys@alimento.be  0473 654 276 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

MELLE 
ILVO 

nog te 
bepalen 

7u van 9u tot 16u Alimento (IPV vzw) IPV/181/42/2105/
52284/01 

114942 
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BASISVAARDIGHEDEN (SPECIFIEK) 

Statistiek voor labomedewerkers 
 
Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor 
kwaliteitscoördinatoren, analisten en afdelingshoofden 
die behoefte hebben om hun basiskennis van statistiek 
op te frissen of uit te bereiden en die betrokken zijn bij 
het valideren en borgen van analysemethoden. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding biedt u een goede basis voor het juiste 
gebruik van statistiek die nodig is voor het uitvoeren 
van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en 
het borgen van het analytische proces en de daaruit 
voort komende resultaten. Uw vaardigheid in het 
gebruik van statistiek zal toenemen en u kunt dan ook 
direct na afloop van de opleiding aan de slag in uw 
labo. 
 
Inhoud 

• Inleiding: waarom en wanneer statistiek? 
• Beschrijvende statistiek, type variabelen, beschrijving 

van de gegevens, verwachtingswaarden, 
spreidingsmaten, relaties tussen variabelen 

- Visualiseren van de gegevens: histogram, boxplot, 
scatter plot, matrix plot,... 

• Verklarende statistiek 
- Populatie vs. steekproef, Functieverdelingen 
- Normaalverdeling 

~ Kansberekeningen onder normaalverdeling 
~ Centrale limietstelling, t-verdeling, 

Normaliteitstesten 
- betrouwbaarheidsintervallen 

~ Berekenen, interpreteren van 
betrouwbaarheidsintervallen 

~ Invloed van parameters op 
betrouwbaarheidsintervallen 

• Bepalen van steekproefgrootte 
• Hypothesetesten, Parametrische testen 

~ Z-test, One sample t-test, Two sample t-test, 
Two sample paired t-test 

~ Assumpties 
- Niet-parametrische testen 

~ 1-sample sign test, 1-sample Wilcoxon test, 
Mann-Whitney test 

• One way Anova 
• Validatietechnieken 

- Meetonzekerheid, Calibratiesttrategie, 
Validatietechnieken 

~ Validatie mbt selectiviteit (interferentie en 
matrixeffecten) 

~ Validatie mbt capabiliteit (precisie, juistheid, 
herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, 
bepaalbaarheidsgrens, ...) 

~ Validatie mbt stabiliteit (Eerste, tweede 
derdelijnscontrole) 

• Bemonsteringstechnieken

 

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 

Zwijnaarde AMELIOR Karin Bastiaannet - 056 23 20 60 
kb@amelior.be  

www.amelior.be 

49658 

 

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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BROUWERIJEN, LIKEUREN, ... 

Microbiologie voor de brouwerij: van beginner tot expert 
 
Doelgroep 

• Werknemers uit de mouterij en de brouwerijsector. 
• Craftbrouwers en huisbrouwers die de propagatie 

van gist en de groei van besmettingen wensen te 
begrijpen. 

• Iedereen- die een specifiek aspect over de 
basismicrobiologie in de mouterij en de brouwerij 
wenst te kennen. 

 
Doelstelling 

• Tijdens een eerste halve dag wordt van start gegaan 
met het deel “Microbiologie voor beginners” waarbij 
kennis gemaakt wordt met de basisbegrippen van 
microbiologie. Er wordt dieper ingegaan op de 
verschillende soorten micro-organismen belangrijk 
voor de brouwerij en vooral hoe ze te herkennen. 
Bijkomend wordt ook de groeikinetiek van micro-
organismen bestudeerd en wordt kennisgemaakt met 
de fundamentele kennis van fermentatietechnologie 
en hoe fermentatieprocessen kunnen 
geoptimaliseerd worden. 

• In deel 2 “Microbiologie voor gevorderden” wordt 
gefocust op de specifieke microbiologie in de 
brouwerij zelf. Hierbij wordt dieper ingegaan op de 
algemene biochemie van gisten en 
melkzuurbacteriën. Hoe steriliseren of pasteuriseren, 
reiniging & desinfectie en hygiëne een invloed 
kunnen hebben de kwaliteit van bier wordt uit de 
doeken gedaan. Het gebruik van controlekaarten, de 
toepassing van sneltesten en de integratie van dit 
alles in kwaliteitssystemen staan op het programma. 

• Tenslotte wordt in het derde deel “Microbiologie voor 
experten” specifieke topics ivm 
brouwerijmicrobiologie besproken. De problematiek 
van nabesmettingen door biofilms van gisten en 
melkzuurbacterien wordt van naderbij bestudeerd. 
Het gebruik van anti-microbiele producten om uitgroei 
van lactobacillen onder controle te houden, alsook 
het gebruik van specifieke gisten om nevenstromen 
om te zetten tot waardevolle  bijproducten zoals bio-
ethanol staan op het programma. 

 

Inhoud 

Deel 1 – Microbiologie voor beginners 
• Microbiologie for dummies 

- Basismicrobiologie – bacteriën en gisten 
- Microscopie 
- Verschillende soorten voedingsbodems 
- Groei van micro-organismen 

• Fermentatietechnologie 
- Wat is fermentatie? 
- Verschillende soorten fermentatieprocessen 
- Optimalisatie van fermentatieprocessen 

Deel 2 – Microbiologie voor gevorderden  
• Gist 

- Algemene biochemie gekoppeld aan het 
brouwproces 

- Wat is een gist? 
- Metabolisme van gist 

• Melkzuurbacteriën 
- Metabolisme 
- Sterilisatie en pasteurisatie 
- Hoe nabesmetting voorkomen? 

• Reining en desinfectie 
- Hygiënogram 
- Controlekaarten 
- Biofilm in de voedingsindustrie 
- Sneltesten 

Deel 3 - Microbiologie voor experten 
• Gemodificeerde gisten 
• Antimicrobiële producten tegen Lactobacillen 
• Biofilms in de voedingsindustrie 
 
Duur 

5 halve dagen waarvan de eerste halve dag 
(Microbiologie voor dummies) facultatief is en enkel 
moet gevolgd worden door beginners. Indien deze 
basiskennis reeds verworven is kan men zich 
inschrijven voor de 4 andere halve dagen         (Deel 
1.Fermentatietechnologie (0,5 dag) + Deel 2 (0,75 
dag) + Deel 3 (0,75 dag)). Gelieve bij uw inschrijving 
duidelijk te vermelden of u de eerste halve dag (1.1 
Microbiologie voor dummies) al dan niet wil volgen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 75 EUR per deelnemer 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
KU Leuven 

Technology Campus 
Gent 

** u nog te 
bepalen 

Alex Verplaetse 
(KU Leuven ) 

IPV/181/42/2108/
52308/01 

114983 

** Een opleiding wordt pas georganiseerd vanaf het ogenblik dat er voldoende inschrijvingen zijn. Pas dan 

worden de cursusdata vastgelegd en gecommuniceerd. 
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CHOCOLADE, KOEKJES 

Inleiding tot de chocoladeproductie voor niet-operatoren 
 
Doelgroep 

Medewerkers uit de chocoladewereld (planners, 
inkopers, verkopers, marketing....) 
 
Doelstelling 

Verwerven van de basiskennis rond de grondstoffen 
en het fabricageproces van chocolade gefocused op 
praktisch inzicht, niet op technische diepgang. 
 

Inhoud 

• Van cacaovrucht tot cacaoboon: rijping, fermentatie, 
oogst 

• Van cacaoboon tot cacaomassa: roosten,ontschalen, 
vermalen 

• Van cacaomassa tot cacaoboteren cacaopoeder 
• Andere chocoladegrondstoffen: suiker, melk, vetten, 

smaak-en hulpstoffen... 
• Chocoladeproductie, chocoladecoating of –fantasie: 

van receptuur tot voorbereiding (verfijnen, 
veredelen,…) 

• Voorbereiden vloeibare chocolade (voorkristalliseren, 
tempereren) om tot een hard, stabiel en glanzend 
eindresultaat te komen: wat en hoe (smelt niet in de 
hand, wel in de mond) 

• Produktie consumenteartikelen: paaseitjes, 
holfiguren,chocoladerepen, tabeletten, gevulde 
chocolade, pralines 

• Mouleren en eroberen (decoreren): verschillende 
procesgangen mbt. proces-en gewichtscontrole 
(kostprijsbeheersing) 

• Stabiliseren en behouden van kwaliteit tijdens 
koeling, transport en opslag: voorkomen van matte 
producten, haarscheuren, breuk, geurafwijkingen,…

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 75 EUR per deelnemer 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

nog te bepalen ** 3,5u van 13.30u tot 
17.00u 

Jan Vanderghote 
(Hotelschool Gent 

(Bijgebouw)) 

IPV/181/42/2109/
41192/01 

89484 

** Een opleiding wordt pas georganiseerd vanaf het ogenblik dat er voldoende inschrijvingen zijn. Pas dan 

worden de cursusdata vastgelegd en gecommuniceerd. 
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ZUIVEL 

Basiscursus zuiveltechnologie voor arbeiders (BCZ) 
 
Doelgroep 

Arbeiders uit de zuivelindustrie betrokken bij de 
productie van melk en melkproducten. 
 
Doelstelling 

• De basiscursus zuiveltechnologie geeft een mooie 
technologische basisopleiding m.b.t. de verschillende 
processtappen die melk ondergaat voordat een 
zuivelproduct bij de consument terecht komt. 

• Naast deze technologische aspecten wordt ook 
aandacht besteed aan hygiëne en kwaliteitszorg in 
de zuivelindustrie, en aan de nutritionele 
eigenschappen van zuivelproducten. 

• Naar gelang de wensen van het bedrijf, kunnen één 
of meerdere modules in meer detail behandeld 
worden, of kunnen voor het bedrijf niet-relevante 
onderwerpen uit het aanbod verwijderd worden. 

 

Inhoud 

• samenstelling en eigenschappen van de melk 
• inleiding tot de microbiologie 
• voorbehandeling van melk in het bedrijf 
• zuiveltechnologie 
• veiligheid + bedrijfsbezoek 
• reiniging en desinfectie 
• microbiologie, hygiëne, bederf van melk en 

zuivelproducten 
• voedselveiligheid, HACCP en kwaliteitszorgsystemen 
• interne sanering van afvalwater

PRAKTISCH 
Voor meer informatie over deze opleidingen en/of inschrijving kan u terecht bij: 
Liesbeth Jordens - 016 30 07 70, liesbeth.jordens@bcz-cbl.be,  www.bcz-cbl.be 

 

  

mailto:liesbeth.jordens@bcz-cbl.be
http://www.bcz-cbl.be/
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Basiscursus zuiveltechnologie voor bedienden (BCZ) 
 
Doelgroep 

Bedienden en kaderleden werkzaam in de 
zuivelindustrie, werknemers van de overheid 
(voedselagentschap, onderwijs, …) betrokken bij de 
activiteiten van de zuivelsector 
 
Doelstelling 

• De basiscursus zuiveltechnologie geeft een mooie 
technologische basisopleiding m.b.t. de verschillende 
processtappen die melk ondergaat voordat een 
zuivelproduct bij de consument terecht komt. 

• Naast deze technologische aspecten wordt ook 
aandacht besteed aan hygiëne en kwaliteitszorg in 
de zuivelindustrie, en aan de nutritionele 
eigenschappen van zuivelproducten. 

 

Inhoud 

• samenstelling en eigenschappen van de melk 
• nutritionele aspecten van zuivelproducten 
• microbiologische aspecten 
• contaminanten en residuen in zuivelproducten 
• kwaliteit en hygiëne van de melkproductie 
• eerste verwerkingsstappen van melk 
• consumptiemelk & derivaten 
• room, boter en roomijs 
• kaas 
• verse zuivelproducten 
• melkpoeder 
• reiniging en desinfectie 
• voedselveiligheid, HACCP en kwaliteitszorgsystemen

PRAKTISCH 
Voor meer informatie over deze opleidingen en/of inschrijving kan u terecht bij: 
Liesbeth Jordens - 016 30 07 70, liesbeth.jordens@bcz-cbl.be,  www.bcz-cbl.be 

 
 

mailto:liesbeth.jordens@bcz-cbl.be
http://www.bcz-cbl.be/
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BROOD, MAALDERIJ, DEEGWAREN 

Theoretische en praktische benadering van de 

tarwevermaling 
 
Doelgroep 

(Assistent)productieoperatoren en/of 
verantwoordelijken … uit de sector maalderij. 
 
Doelstelling 

Verstrekken van theoretische en praktische kennis 
rond de tarwevermaling. 
 
Inhoud 

• Grondstof tarwe: kwalitatieve aspecten, 
voedselveiligheidsaspecten. 

• Tarwe-ontvangstanalyse en kwaliteitsbeoordeling: 
vochtgehalte, hectolitergewicht, eiwitanalyse, 
onzuiverheden, Zeleny, Hagberg, … 

• Tarwe-reiniging, tarwe-opslag. 
• Het verwerken van tarwe tot bloem en bijproducten. 
• Het conditioneren: belang. 

• Het vermalen: 
- structuur van een industriële bloemmolen 
- theoretische werking van de verschillende 

productiestappen 
~ walsen 
~ zeven 

- voedselveiligheidsaspecten van tarwevermaling 
• Het samenstellen van commerciële bloem: 

- mengen van bloemtypes 
- gebruik van additieven: 

~ mout, vitamine C, gluten, enzymen, ….: nut en 
werking, dosering 

• Praktische benadering via graanreinigingsinstallatie 
en Bühler maalautomaat, kwaliteitsbeoordeling van 
inkomende tarwe via analyse van vocht en 
hectolitergewicht. 

 
Praktisch 

theorie: 10 u 
praktijk: 2 u 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 225 EUR per deelnemer 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 4 - max. 10 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Universiteit Gent - 

Campus 
Schoonmeersen 

** 12u nog te 
bepalen 

Ingrid De Leyn 
(Universiteit Gent) 

IPV/181/42/2111/
34116/01 

72918 

** Een opleiding wordt pas georganiseerd vanaf het ogenblik dat er voldoende inschrijvingen zijn. Pas dan 

worden de cursusdata vastgelegd en gecommuniceerd. 
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Theoretische en praktische benadering van tarwe- en 

bloemkwaliteit 
 
Doelgroep 

Kwaliteitsverantwoordelijken, laboranten,… uit de 
sector maalderij, bakkerij,… 
 
Doelstelling 

Verstrekken van theoretische en praktische kennis 
rond de kwaliteitsbeoordeling van tarwe en bloem en 
brood. 
 
Inhoud 

• Grondstof tarwe: kwalitatieve aspecten, 
voedselveiligheidsaspecten 

• Tarwe-analyse: vochtgehalte, hectolitergewicht, 
eiwitanalyse, onzuiverheden 

• Eiwitkwaliteit 
- belang van de eiwitkwaliteit 
- bepaling van de eiwitkwaliteit aan de hand van 

Zeleny, glutomatic; 
• Amylase-activiteit 

- belang van de a-amylase-activiteit 
- bepaling aan de hand van Valgetal van Hagberg, 

amylograaf van Brabender; 
• Waterabsorberend vermogen 

- belang van het waterabsorberend vermogen 
- bepaling van het WV en kneedcurve met de 

farinograaf van Brabender 

• Visco-elastische eigenschappen van deeg 
- belang van visco-elastische eigenschappen 
- bepaling met de alveograaf van Chopin 

• Beschadigd zetmeel 
- belang van beschadigd zetmeel 
- bepaling met de SD Matic van Chopin 

• Bakwaarde aan de hand van een baktest, met 
beoordeling van de broodkwaliteit 

 
Er is een baktest, tijdens deze praktijkdag gebeuren 
ook de andere analyses. 
 
Praktisch 

2 uur theorie en 6 uur praktijk 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Universiteit Gent - 

Campus 
Schoonmeersen 

** 8u 09u00-17u00, 
lunch 

inbegrepen 

Ingrid De Leyn 
(Universiteit Gent - 

Campus 
Schoonmeersen) 

IPV/181/42/2111/
42863/01 

93894 

** Een opleiding wordt pas georganiseerd vanaf het ogenblik dat er voldoende inschrijvingen zijn. Pas dan 

worden de cursusdata vastgelegd en gecommuniceerd. 
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MENGVOEDERS 

Productie van mengvoeders 
 

Doelgroep 

Startende werknemers (operatoren, technici, 
technisch-commercieel,....) in een 
mengvoederbedrijf met een beperkte 
achtergrondkennis van deze sector.  
Sensibilisering van meer ervaren 
werknemers/operatoren  m.b.t. goede 
productiepraktijken en 
kwaliteit/voeder/voedselveiligheid 
 

Doelstelling 

De cursus is opgebouwd uit 4 modules  : 
• Module I. Verwerven van een basiskennis van 

grondstoffen gebruikt in mengvoeders, receptie 
en formulering inbegrepen aspecten m.b.t. 
ingangscontrole, monstername, identificatie en 
tracering.  

• Module II. Verwerven van een basiskennis rond 
de technologie van doseren, wegen, malen en 
mengen en rond aspecten als weegprecisie, 
toleranties, homogeniteit en versleping.  

• Module III. Verwerven van een basiskennis rond 
conditioneren, korrelpersen/extruderen, koelen 
en kruimelen, post-pelleting addities en rond 
aspecten van korrelkwaliteit. 

• Module IV: Praktijkdag.  
Sensibilisering voor goede productiepraktijken, 
voeder(voedsel)veiligheid en de link met de FCA-
standaard (vroeger GMP) vormen de rode draad 
doorheen de cursus. 
 

 

Inhoud 

De cursus is opgebouwd uit 4 modules, die ook 
apart kunnen  gekozen worden. 
Module IV is een praktijkdag. Men kan hieraan 
enkel deelnemen op voorwaarde dat men vroeger 
de theorie modules al heeft gevolgd of deze kennis 
via ervaring verworven heeft. 
 
• Module I  (4 uur) : De grondstoffen van 

mengvoeders, receptie en formulering: 
- Overzicht van de verschillende 

grondstofcategorieën: oorsprong, 
belangrijkste eigenschappen, grondstof-
gevaren 

- Ontvangst van grondstoffen, monstername, 
ingangscontrole 

- Intern transport en silotoewijzing 
- Identificatie, registratie en tracering 
- Introductie tot voederformulering: nutritionele 

achtergrond, restricties 
 

• Module II. (4 uur) Doseren/ wegen en de 
maal/menglijn  
- Doseren en wegen: precisie, kalibratie en 

toleranties, omgaan met afwijkingen, micro-
dosering 

- Mengen: soorten mengers, mengtijd, 
mengcapaciteit, menghomogeniteit 

- Versleping: definitie, belang, meten en 
beheersen 

- Hamermolenvermaling: technologische 
achtergrond, belang van maalfijnheid 
(granulometrie), grondstofeigenschappen en 
procesfactoren die de maalfijnheid bepalen, 
controle slijtage en onderhoud     

- Demo  : 
~  Ingangscontrole granen: demo 

vochtgehalte en hectolitergewicht  
~  Meten van homogeniteit en versleping: 

demo gebruik van tracers 
~  Effect van grondstof en zeefkeuze op de 

maalfijnheid van de hamermolen 
~  Bepaling van de deeltjesgrootte   

 
• Module III. (4 uur) Conditioneren, 

korrelpersen/extruderen en post-pelleting 
processen 
- Lagedruk conditioneren en expanderen: 

stoomtheorie, technologie, nutritionele en 
technologische aspecten 

- Korrelpersen: basisprincipes en technologie, 
korrelkwaliteit, parameters die het proces en 
de korrelkwaliteit beïnvloeden – 
korrelkwaliteit in praktijk. 

- Extruderen: basisprincipes en technologie, 
effecten van het proces op het voeder 

- Koelen/drogen:  basistechnologie    
- Post-pelleting behandelingen: verkruimelen, 

coaten (sproeien, vacuüm) 
 

• Module IV – Praktijkdag Feed Design Lab   (7 
uur) : malen, mengen, conditioneren, 
korrelpersen/extruderen en post-pelleting 
processen 

Tijdens deze praktijkdag doorloopt de cursist 
het ganse proces van diervoederproductie in 
de pilootfabriek, startend van de grondstoffen 
wordt een afgewerkt eindvoer bereikt 
~  Malen 
~  Mengen 
~  Conditioneren /expanderen 
~  Korrelpersen: effect van conditioneren, 

effect van voeder 
~  Extruderen /Vacuümcoaten 
~  Grondstoffenpuzzel: opdracht 

grondstoffen koppelen aan machines 
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OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 

prijs € 75 per deelnemer per module (I, II of III) 

€ 280 per deelnemer voor module IV 

loonkost 

BEV 

Kan in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor 
Betaald Educatief Verlof (BEV - zie pag 38) 

aantal deelnemers min. 10 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

lesgever Mia Eeckhout (Hogeschool Gent); Erik Vissers (Feed Design Lab)  

meer info www.alimento.be – Karl Meuris – tel 0476 490 421 – Karl.Meuris@alimento.be 

 

plaats data duur referentie code web 

Module I, II, III: GENT 

Universiteit Gent 

Campus Schoonmeersen 

Module IV: Wanssum (NL) 

Feed Design Lab –  

 3 halve dagen  

en  

1 praktijkdag 

 .. 
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MEETTECHNIEKEN EN VOEDINGSMIDDELENANALYSES 

Analysetechnieken 
 
Doelgroep 

Operators en technici die met analysemetingen 
worden geconfronteerd. 
 
Doelstelling 

Inzicht verwerven in de algemene principes van elke 
gekozen analysetechniek en de bijhorende apparatuur. 
Professioneel kunnen omgaan met en communiceren 
over optische metingen. 
 
Inhoud 

• Ph-meting (cat. a): 
- Zure/basische eigenschappen van stoffen en de 

invloed op de pH, potentiometrische pH-meting en 
de glaselektrode, titratiecurve en gevolgen 
afleiden op de neutralisatie, ijken van een pH-
sonde, diverse invloeden op de pH-meting (oa 
temperatuur). 

• Optische technieken (cat. a): 
- Interactie van elektromagnetische straling met 

materie, de wetten van Lambert-Beer, 
verschillende onderdelen van een spectrometer: 
lichtbron, diafragma en chopper, soorten 
monochromatoren, cuvetten en meetbuizen. 

• Geleidbaarheid (cat. b): 
- Principes, temperatuursinvloed, meetmethodes, 

toepassingen. 
• Chromatografie (cat. b): 

- Inleidende begrippen (retentietijd, resolutie, …), 
staalname en injectie, kolom (mobiele en 
stationaire fase), oven, verschillende detectoren. 

• Vochtmeting (cat. b): 
- Elektrolytische meting, oscillerend kristal, 

capacitieve meting, spiegeldauwpuntmeting. 
• Zuurstofmeting (cat. b): 

- Paramagnetische meting, zirkoniumcel, 
elektrochemische detector. 

• Gasdetectie (cat. b): 
- Principes en inleidende begrippen, 

werkingsprincipes (katalytische verbranding en IR-
detectie).

 

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 

49616 

 

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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Smaak: begrijpen en meten 
 
Doelgroep 

Medewerkers en verantwoordelijken voor productie, 
productontwikkeling, kwaliteit, … 
 
Doelstelling 

De zintuiglijk waarneembare eigenschappen (uitzicht, 
textuur, smaak, …) spelen een essentiële rol bij de 
appreciatie van levensmiddelen door de consument. 
De smaak van een levensmiddel is hierbij de moeilijkst 
te karakteriseren factor. 
Deze opleiding zal inzicht geven in de verschillende 
elementen, die de smaakperceptie van levensmiddelen 
bepalen. Er zal dieper ingegaan worden op de 
moleculaire basis van smaak en de technieken om de 
smaakbepalende invloedsfactoren sensorisch en 
chemisch-analytisch te karakteriseren. 

Inhoud 

1 lesdag 
 
• Inleiding: belang van smaak, elementen en fysiologie 

van de smaakperceptie. 
• Moleculaire basis van de smaak (flavour): 

mondgevoel, smaak op de tong (taste) en aroma. 
• Smaakeigenschappen meten: inleiding tot 

sensorische analyse en chemisch-analytische 
technieken voor het karakteriseren van de 
smaakeigenschappen, 

• Inzicht in de smaakbepalende invloedsfactoren. 
• Off-flavour/taintproblematiek. 
• Casestudies uit alle sectoren van de 

voedingsindustrie.

 

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 

Gent SENS TECH Vlaams 
Adviescentrum Sensoriek 

v/Voedingsmiddelen & 
contactmaterialen 

Inge Dirinck - 0498 90 08 02 
inge.dirinck@senstech.be  

www.senstech.be 

114959 

 

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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Smaak / Good Sensory Pratices / Sensorische analyse 
 
Doelgroep 

Werknemers binnen afdelingen R&D, 
productontwikkeling, kwaliteitscontrole en marketing. 
 
Doelstelling 

Een globaal overzicht geven over sensorisch 
onderzoek. Na enkele inleidende begrippen zullen 
zowel consumententesten als analytische sensorische 
testen aan bod komen. 
 

Inhoud) 

• Inleidende begrippen ‘Sensorisch onderzoek’. 
• Soorten testen, selectie en training van smaakpanels, 

selectie van descriptoren, inrichting van sensorische 
testruimte, monster(voor)bereiding en -presentatie, 
monitoring van performantie van smaakpanels. 

• Consumententesten. 
• De aanpak van hedonische testen zal stap voor stap 

worden doorlopen, gaande van panelsamenstelling 
over testlocatie, testdesign, testorganisatie, 
vragenlijsten en resultaten. Wat is hierbij belangrijk, 
welke verschillende mogelijkheden. 

• Analytische sensorische testen. 
• De verschillende analytische (sensorische) testen; 

doelstelling, proefopzet, verwerking van sensorische 
data.

 

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 

Gent SENS TECH Vlaams 
Adviescentrum Sensoriek 

v/Voedingsmiddelen & 
contactmaterialen 

Inge Dirinck - 0498 90 08 02 
inge.dirinck@senstech.be  

www.senstech.be 

114956 

 

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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Smaak: sensorische evaluatie 
 
Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor diverse medewerkers 
(bv productieoperatoren, productieverantwoordelijken, 
labomedewerkers...) die in staat moeten zijn een 
(korte) smaaktest van het product uit te voeren. 
Doelstelling 

• aanleren basisprincipes van sensorische evaluatie/ 
smaaktesten 

• illustratie van de begrippen geur/aroma, smaak en 
mondgevoel 

 
Na afloop van deze opleiding: 
• kennen de cursisten de correcte werkwijze voor het 

uitvoeren van smaaktesten, bv een korte smaaktest 
aan de lijn bij een productwissel. 

• kunnen de medewerkers na een smaaktest 
beoordelen of de smaak beantwoordt aan de 
kwalitatieve doelstellingen, 

• hebben de cursisten inzicht in het smaakpallet van de 
gevraagde producten en zijn in staat om de 
smaakvarianten te herkennen en te beoordelen. 

 

Inhoud 

• kort theoretisch deel; algemene smaaktraining, 
sensorische evaluatie. 

• aanleren om de nodige concentratie aan de dag te 
leggen om verschil te proeven: wat is zoet, zuur, 
bitter, verschillende aroma’s. 

• productspecifiek: de eigen producten herkennen & 
beoordelen. 

• kunnen onderscheiden of het zuiver of niet zuiver is, 
bv te waterachtig? Smaak voldoende sterk? 

 
Een groot deel van de training zal besteed worden aan 
diverse tests, oa de triangeltest: 3 producten waarvan 
2 dezelfde. En vervolgens het verschil quoteren op 
daartoe voorziene fiches. 
Het voedingsbedrijf kan in samenspraak met de docent 
voldoende oefenmateriaal voorzien.

 

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 Herbert Matthys - 0473 654 276 - herbert.matthys@alimento.be   
Of bij Inge Dirinck - 0498 90 08 02 - inge.dirinck@senstech.be  

Webcode 114945 
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Geurbelasting verpakking en effecten op smaak 
 
Doelgroep 

De opleiding richt zich tot verantwoordelijken voor 
productie, productontwikkeling, kwaliteit,... 
Omwille van het bevorderen van interactiviteit wordt 
het aantal deelnemers beperkt. Snel aanmelden is 
belangrijk. 
 
Doelstelling 

Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op 
• het belang van sensorische ingangscontrole van 

bedrukte verpakkingsmaterialen (papier/karton en 
polymere materialen) en worden 

• sensorische methodieken voor het evalueren van de 
geurbelasting van verpakkingsmaterialen behandeld. 

 

Inhoud  

• sensorische ingangscontrole van bedrukte 
verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere 
materialen), 

• sensorische methodieken voor het evalueren van de 
geurbelasting van verpakkingsmaterialen. 

• chemisch-analytische technieken, zoals 
gaschromatografie-massa-spectrometrie (GC-MS) en 
massa-spectrometrie-gebaseerde elektronische 
neustechnologie (MS-nose), 

• inzicht in de moleculaire basis van de geur van 
verpakkingsmaterialen, 

• invloedsfactoren, die de geurbelasting van materialen 
bepalen, 

• technieken die de verpakkingssector toelaten meer 
geurvrije producten op de markt te brengen, 

• sensorische kwaliteitscontrole op grondstoffen of 
eindverpakkingen door verpakkingsproducenten of 
als ingangscontrole bij voedingsbedrijven, 

• vermijden van verpakkings-gerelateerde 
smaakafwijkingen in verpakte voedingsmiddelen, 

• vermijden van recalls omwille van 
verpakkingsgerelateerde taints

 

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 

Gent SENS TECH Vlaams 
Adviescentrum Sensoriek 

v/Voedingsmiddelen & 
contactmaterialen 

Inge Dirinck - 0498 90 08 02 
inge.dirinck@senstech.be   

www.senstech.be 

114960 

 

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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Snelle technieken voor geur en smaak 
 
Doelgroep 

De opleiding richt zich tot verantwoordelijken voor 
kwaliteitscontrole, productie, R&D, 
productontwikkeling, … 
 
Doelstelling 

Om het aroma en de smaak van levensmiddelen te 
bepalen, worden in de voedingsindustrie sensorische 
panels en analytische technieken gebruikt. Ook de 
geur van verpakkingsmaterialen wordt geëvalueerd. 
Analytische technieken, zoals gaschromatografie, 
gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS 
profilering) kunnen het aroma van een voedingsmiddel 
en de geur van een voedingsverpakking ontrafelen. 
Deze analytische technieken vergen gekwalificeerde 
medewerkers en zijn vaak tijdrovend. Zowel de 
voedingssector, als de verpakkingssector heeft nood 
aan snelle en objectieve meettechnieken voor het 
karakteriseren van de smaak van levensmiddelen en 
de geur van voedingscontactmaterialen. 
 
 

Inhoud 

Tijdens deze opleiding zullen snelle, technieken voor 
het meten van smaak en geur van levensmiddelen en 
verpakkingsmaterialen worden toegelicht en praktische 
casestudies binnen de voedings- en 
verpakkingsindustrie worden voorgesteld. 
Deze snelle en innovatieve meettechnieken worden 
gebruikt in het kader van: 
• sensorische kwaliteitscontrole 
• productontwikkeling 
• opsporen van smaak- en geurafwijkingen (off-

flavours en taints) 
• sensorische benchmarking 
• shelf life experimenten 
• …

 

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 

Gent SENS TECH Vlaams 
Adviescentrum Sensoriek 

v/Voedingsmiddelen & 
contactmaterialen 

Inge Dirinck - 0498 900 802 
inge.dirinck@senstech.be  

www.senstech.be 

114963 

 

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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Sensorische kwaliteitscontrole van verpakking 
 
Doelgroep 

Werknemers binnen afdelingen R&D, 
productontwikkeling, kwaliteitscontrole en marketing. 
 
Doelstelling 

• Dieper ingegaan op het belang van sensorische 
ingangscontrole van verpakkingsmaterialen. 

• Door chemisch-analytisch geuronderzoek van 
verpakkingsmaterialen, meer geurvrije 
verpakkingsmaterialen gebruiken 
(voedingscontactmaterialen mogen immers niet 
leiden tot een aantasting van de organoleptische 
eigenschappen van voedingsmiddelen). 

• Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen (taints) 
vermijden. 

• Sensorische kwaliteitscontrole van 
verpakkingsmaterialen: praktische tips. 

 

Inhoud  

• Inleiding: geurproblematiek van 
verpakkingsmaterialen; geurkrachtige, vluchtige 
componenten in voedingscontactmaterialen, 

• Europese wetgeving inzake 
voedingscontactmaterialen, 

• verklaring van overeenstemming (declaration of 
compliance) voor voedingscontactmaterialen, 

• Good Manufacturing Practices (GMP) richtlijnen 
inzake productie van voedingscontactmaterialen, 

• sensorische analyse: testruimte, selectie en training 
van een sensorisch panel, selectie van descriptoren, 
staalvoorbereiding en -presentatie, triangeltest, 
rangordetest en kwantitatieve descriptieve analyse, 

• (Europese) normen en andere standaarden voor 
sensorisch onderzoek van diverse 
verpakkingsmaterialen (Robinson test, EN 
1230:2010, DIN 10955: 2004, ISO 13302:2003), 

• chemisch-analytische ondersteuning van ‘Robinson 
test’ m.b.v. instrumentele technieken: 
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en 
massaspectrometrie-gebaseerde elektronische 
neustechnologie (MS-nose).

 

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 

Gent SENS TECH Vlaams 
Adviescentrum Sensoriek 

v/Voedingsmiddelen & 
contactmaterialen 

Inge Dirinck - 0498 90 08 02 
inge.dirinck@senstech.be   

www.senstech.be 

114975 

 

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 

 
 



VOEDINGSTECHNOLOGIE

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 adviseurs
Herbert Matthys 
0473 65 42 76
herbert.matthys@alimento.be 

Praktische info en inschrijvingen
Inge Treuttens
02 528 89 36
inge.treuttens@alimento.be

Karl Meuris
0476 49 04 21

karl.meuris@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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