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Nieuwe kennistesten 
online

Nóg korter opleiden

‘Storingen voorkomen 
is beter dan genezen’

Versneld een 
mbo-diploma 
halen



Van werken in een bouwmarkt 
naar Servicetechnicus

Techniek is een heel ander vakgebied dan filiaalmanager.  

Had je altijd al interesse in techniek? Mijn vader werkt al ruim 

30 jaar in de techniek. Als kleine jongen mocht ik vaak met hem 

mee. Het aansturen en begeleiden zit in hem, en dat heb ik van 

hem meegekregen. Ik kwam er al snel achter dat de opleiding 

tot filiaalmanager niet echt mijn ding was. Ik wilde toch liever de 

technische kant op. Daarnaast voelde ik me steeds onzekerder over 

de toekomst. De kans was namelijk erg klein dat ik daadwerkelijk 

filiaalmanager was geworden bij een bouwmarkt. De overstap naar 

techniek was daarom voor mij een logische.

Hoe ben je bij ROVC terechtgekomen? Ik ben op zoek gegaan  

naar een opleidingsinstituut gespecialiseerd in techniek. Het instituut 

waar ik mijn eerste opleiding volgde was erg groot, waardoor het 

onpersoonlijk voelde. ROVC is daarentegen specialistisch. Daarnaast 

sprak het mij ook aan dat de lessen worden gegeven door experts 

uit het veld. Ook merkte ik direct dat het contact persoonlijker is. 

Samen met een studieadviseur heb ik mijn studieplan besproken en 

op papier gezet. We hebben samen gekeken naar de mogelijkheden 

qua opleidingen en het combineren van werk en leren. Wat voor mij 

heel handig is, is dat er veel lessen in de avonduren worden gegeven.

Uiteindelijk ben je bij de opleiding in een BBL-constructie gekomen. 

Hoe ging dit in z’n werk? Het duurde even voordat ik ergens terecht 

kon, maar uiteindelijk heb ik toch een mooie werkplek gevonden. 

Eerst heb ik een aantal cursussen van de mbo-3-opleiding gedaan, 

zoals de veiligheidstraining en Industriële automatisering. Basis- 

kennis van de mbo-3-cursussen is namelijk nodig voor je met een 

mbo-opleiding op niveau 4 start.

Komt het volgen van een opleiding vanuit de werkgever of vanuit 

de werknemer? Vaak moeten startende technici van hun werkgever 

een basisopleiding op technisch gebied volgen. Toch denk ik dat 

jouw eigen motivatie de sleutel tot succes is. Als de materie vanuit de 

opleiding jou als student enthousiast maakt, dan is de tijdinvestering 

geen probleem. ROVC is een opleidingsinstituut waar je veel eigen 

inbreng hebt. Je kunt zelf je studieplan opstellen en de volgorde 

bepalen. Natuurlijk krijg je veel hulp, maar altijd uitgaande van  

wat je zelf voor ogen hebt. Dat voelt heel goed!

Dennis Westerink (23) is werkzaam 

als interim servicecoördinator bij SPIE 

Nederland, multitechnische dienstverlener 

op gebied van energie en communicatie. 

Dennis’ ambitie ligt vooral in werk- en 

projectvoorbereiding en coördinerende  

en leiderschapstaken. Hij volgt momen-

teel de mbo-opleiding Technicus service 

en onderhoud elektrotechniek en 

instrumentatie. Dennis werd in eerste 

instantie geschoold tot filiaalmanager 

in de detailhandel. Welke weg heeft hij 

afgelegd naar de wereld van techniek?

Foto: mbo’er Dennis Westerink met docent Nico Bakker van de ROVC-cursus Projectleider.
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Technicus service

en onderhoud

elektrotechniek en

instrumentatie

Crebo: 25309

Technicus service

en onderhoud

werktuigbouw

Crebo: 25310

Technicus

maintenance koude- en

klimaatsystemen

Crebo: 25285

Mbo-4

Aanbod 
mbo-opleidingen

Mbo-3

Eerste monteur 

service en onderhoud 

werktuigbouw

Crebo: 25306

Eerste monteur 

service en onderhoud 

elektrotechniek en 

instrumentatie

Crebo: 25304

Servicemonteur 

koude- en

klimaatsystemen

Crebo: 25284

Bekijk de inhoud van  
alle mbo-opleidingen  
op www.rovc.nl/mbo Mbo-diploma
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Eerste monteur service en onderhoud 
elektrotechniek en instrumentatie

Cursusonderdelen:
• ATEX - Basisprincipes explosieveiligheid

• ATEX - Onderhoud en installatie materieel

• Basis elektronica

• Basis meet- en regeltechniek

• Basisveiligheid VCA

• De monteur als instructeur

• De servicemonteur als ambassadeur

• Effectieve storingsrapportage

• Elektrisch schakelen

• EMC

• Maintenance

• NEN 3140 Vakbekwaam persoon

• PLC - Industriële automatisering - basis

Keuzedelen:
•  Centrifugaalpompen: storingsdiagnose  

en onderhoud

• Dieselmotoren

• Hydrauliek

• Lifttechniek

• Meet- en regeltechniek

• PLC - Industriële automatisering

• Toegepaste elektronica

Een voorbeeld

Vernieuwde 
mbo-programma’s  ‘17/’18
De programma’s van onze mbo-opleidingen voor 2017-

2018 zijn aangepast met nieuwe uitstroommogelijkheden. 

Iedere opleiding bestaat uit een reeks ROVC-cursussen en 

keuzedelen. Met deze keuzedelen bepaal je zelf in 

welke richting je je wilt specialiseren of verbreden. 

Heb je werkervaring en al een aantal ROVC-cursussen  

gevolgd? Dan is een mbo-diploma misschien wel dichter- 

bij dan je denkt. Bekroon jouw inzet met een officieel 

erkend mbo-diploma van ROVC! Via een EVC-procedure 

of vrijstellingen voor gevolgde ROVC-cursussen kan je dit 

snel bereiken. Lees meer over de mogelijkheden  

op www.rovc.nl/vrijstelling

Versneld een mbo-diploma halen
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IN HET KORTIN HET KORT

Nieuwe openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 21:00 uur 

Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur

Dit najaar staan een groot aantal practicum- 

opstellingen in Rotterdam en vanaf 2018 ook  

in de omgeving van Hengelo en Zaandam.  

Dat betekent dat naast de lessen, ook de  

practicumdagen op deze locaties plaatsvinden.  

Zo hoef je minder te reizen naar Ede! 

Practicum 
on-tour

Wil jij onderhoudswerkzaam-

heden aan mechanische 

aandrijvingen leren plegen? 

Schrijf je nog vóór 30 juni 2017 

in voor de cursus Maintenance 

en ontvang 10% korting!

LAATSTE KANS! 

OP DE CURSUS 
MAINTENANCE 

OP DE HOOGTE 
BLIJVEN VAN 
NIEUWE 
TRAININGEN?

Like 
ons op 

facebook! 

In september starten weer tal van cursussen, waar-

onder Storingstechnicus elektro, Meet- en regel- 

techniek en PLC-systemen. Onze video’s geven je een 

beeld van wat je tijdens deze cursussen kan verwachten.  

Bekijk ze allemaal op youtube.com/rovctv  

en abonneer je op ons kanaal.

Bekijk onze cursusvideo’s

Zo kies je 
de juiste 
mbo-opleiding!

We vinden het belangrijk dat je goed en snel geholpen 

wordt wanneer je een opleidings- of adviesvraag hebt. 

Onze openingstijden zijn daarom verruimd. Natuurlijk kun 

je ons bellen of mailen. Daarnaast kan je nu ook met ons 

chatten op rovc.nl. Dan krijg je direct antwoord op je vraag.

ROVC
nog beter bereikbaar voor jou

Heb je collega’s die benoemd moeten worden tot 

vakbekwaam persoon, maar de Nederlandse taal niet 

spreken? De training NEN 3140 Vakbekwaam persoon 

is nu ook in het Engels bij ons te volgen. En speciaal 

voor de scheepvaart en offshore bieden we de training 

IEC 60092-509 Vakbekwaam persoon - Maritiem aan. 

Ook in het Engels! Bekijk ze op www.rovc.nl

NU OOK ENGELSTALIG:
NEN 3140 / IEC 60092-509 
Vakbekwaam persoon

10% KORTING

PLC-systemen

Storingstechnicus elektro

Meet- en regeltechniek



Elektrisch schakelen: 
de basis van een mooie carrière
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Vanwege zijn autotechnische achtergrond in Polen, 

wist Marcin al vrij veel van elektrisch schakelen. 

“Maar mijn kennis was vooral praktisch”, nuanceert 

Marcin. “Ik kon wel motoren aansluiten, maar wist 

bijvoorbeeld niet hoe ik krachten kon berekeningen en 

tekeningen kon lezen. Voor mijn nieuwe baan bij Ter 

Laak had ik behoefte aan basiskennis. En aan iemand 

die mij kon leren hoe ik systematisch kan werken. 

Want bij een storing begon ik meteen te sleutelen, 

eigenlijk zonder te weten wat ik precies deed.”

De basis van A tot Z uitgelegd

De cursus Elektrisch schakelen bleek dé oplossing 

voor Marcin. “Ik kreeg van A tot Z uitgelegd hoe 

elektriciteit werkt, wat je er mee kunt en welke 

schakelingen er zijn. De docent kon perfect uitleggen, 

gaf extra oefenmateriaal en had veel geduld met mij. 

Pools is mijn moedertaal, dus ik heb hard moeten 

leren. Ik kreeg een paar uur per week les en in de 

avonduren studeerde ik. Met het woordenboek naast 

mijn lesboek, net zolang tot ik snapte wat er stond. 

Zo nodig mailde ik mijn docent − hij reageerde altijd 

meteen.”

Eerst nadenken, dan doen

Marcin is erg te spreken over de resultaten van de 

cursus. “Nu ik snap hoe elektrisch schakelen in de basis 

werkt, kan ik logisch nadenken en mijn werk rustig 

en doelmatig aanpakken. Ik analyseer nu eerst het 

probleem voordat ik een storing verhelp. Zo hoort het, 

en niet andersom.” Enthousiast als Marcin is, heeft 

hij zijn kennis ook gebruikt om zijn bedrijf vooruit 

te helpen. “Ik heb een prototype gebouwd van een 

transportdrager die iets kan oppakken, kantelen, 

leegmaken en terugzetten. Handig voor Ter Laak!”

Wil jij ook storingen aan elektro- 

technische installaties gericht kunnen 

oplossen? Tijdens de practicum- 

dagen van de cursus Elektrisch  

schakelen oefen je dit volop.  

Bekijk het practicum in deze film.

Elektrische kranen, wijderzetrobots, oppotmachines en ontstapelaars. Marcin Grajcki (32) voert 

sinds 2012 doelgericht het technisch onderhoud uit bij Ter Laak Orchideeën B.V. in Wateringen. 

“De basis die nodig is voor mijn werk, heb ik opgedaan in de cursus Elektrisch schakelen.”

Storingen gericht oplossen?

Hiernaast zie je een foto van een elektromagnetische flowmeter. 

Op basis van welk principe werkt deze?

A.   De vloeistof brengt een magneet in beweging die zich in de 

pijp bevindt en door de draaibeweging ontstaat er een 

stroom die als meetsignaal gebruikt wordt.

 

B.   De geleidende vloeistof stroomt door een magneetveld  

en daardoor ontstaat er een elektrische spanning die als 

meetsignaal dient.

 

C.   Er wordt een elektrische spanning tussen twee elektroden 

gezet; de stroom die er gaat lopen is afhankelijk van de  

flow en kan daardoor als meetsignaal dienen.

Maak alle vragen op www.rovc.nl/kennistest

WEET JIJ DE ANTWOORDEN OP DEZE VRAGEN?
Antwoorden
1:A - 2:B - 3:A

Hiernaast staat het koelproces in een Mollierdiagram 

getekend. Welke verdampingsdruk in bar(o) geeft  

de manometer aan en wat is de bijbehorende  

verdampingstemperatuur?

A.  1,1 bar(o) en -30°C

B.   2,1 bar(o) en -20°C

C.   11,1 bar(o) en +38°C

1Koeltechniek

2Meet- en regeltechniek 

In de afbeelding zie je drie afbeeldingen van een 

V-snaar in de V-schijf. Welke afbeelding (A, B of C) 

is correct?

A.  Afbeelding A is correct.

B.  Afbeelding B is correct.

C.  Afbeelding C is correct.

3Maintenance

+95ºC

Warmte-inhoud
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2,1

3,1

11,7

12,1

-30º C

-20º C

+38º C

+45º C



NEN 3140-poster
De bedrijfsvoering van elektrische installaties 

laagspanning hebben we voor je samengevat 

in 1 handige poster. De belangrijkste stappen, 

waarden en beschermings- en hulpmiddelen 

zie je in één oogopslag.  

 

Download de NEN 3140-poster op 

www.rovc.nl/nen3140-poster
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Vraag 
& antwoord

Irene Heijning & Rudy Schijf

Studieadviseurs bij ROVC

0318 - 698 697
studieadvies@rovc.nl

Voor de subsidieregeling praktijkleren vanuit de 

overheid moet dit inderdaad opnieuw aangevraagd 

worden; jaarlijks achteraf. Vanuit brancheorganisaties 

is dit soms jaarlijks vooraf. Het is dus goed om dit bij de 

subsidieverlener even te checken.

Ik begin aan het tweede jaar  
van mijn mbo-opleiding. Moet ik hiervoor 

opnieuw subsidie aanvragen?

Welke mbo-keuzedelen 
bieden jullie aan?

Wij bieden technisch inhoudelijke keuzevakken aan, zodat 

je je verder kunt specialiseren of juist meer allround kan 

worden. Dat is uniek en deelnemers waarderen de focus 

op techniek. Bekijk de keuzedelen per mbo-opleiding op 

www.rovc.nl/mbo

Wanneer kan ik starten 
met mijn mbo-opleiding?
Bij ROVC kan je het hele jaar door met je 

opleiding beginnen. De opleiding bestaat 

namelijk uit los te volgen ROVC-cursussen. 

Hierdoor kies je zelf de startdatum en 

besluit je zelf per cursus of je deze ’s avonds 

of overdag wilt volgen. Je hoeft dus niet tot 

september te wachten. 

Machineveiligheid tijdens ontwerp

3 dagen waarvan 1,5 practicumdagen

Machineveiligheid tijdens 

assemblage, vóór inbedrijfstelling 

2 dagen waarvan 1 practicumdag

Machineveiligheid tijdens gebruik

3 dagen waarvan 1,5 practicumdagen

Machines moeten zowel elektrisch- als  

mechanisch voldoen aan de Machine-

richtlijn en CE-gemarkeerd zijn. Wist je 

dat je de keuring zelf mag doen, mits 

je hiervoor voldoende kennis en kunde 

hebt? Met drie praktijkgerichte korte 

trainingen leren we je om in diverse 

stadia machines te inspecteren en te 

beoordelen op machineveiligheid:

Mag jij al machines keuren op veiligheid?

Ga voor de inhoud van deze trainingen naar www.rovc.nl/machineveiligheid

ATEX-Productrichtlijn factsheet
Alle explosieveilige apparatuur moet o.a. volgens 

ATEX 114 worden gemarkeerd. Met behulp van 

onze ATEX-poster kun je de verschillende markerin-

gen op de equipment in jouw werkomgeving goed 

verklaren. Nederlandstalig en up-to-date! 

Download deze handige poster op 

www.rovc.nl/atex-productrichtlijn. 

Bestel nu gratis online:
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Wat kost een mbo-opleiding?
Dat verschilt per persoon. Wellicht krijg jij vrijstellingen voor onderdelen. En komt 

je werkgever in aanmerking voor subsidies van brancheorganisaties. Daarmee kan 

je al snel ruim € 11.000,- besparen! Welke subsidies zijn zoal beschikbaar?

Subsidies

Het ministerie van OCW biedt de Subsidieregeling praktijkleren. 

Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van de begeleiding van 

een BBL-deelnemer. Daarnaast zijn er diverse subsidies beschikbaar 

via brancheverenigingen. Is jouw werkgever aangesloten bij een 

branchevereniging? Dan is het mogelijk om een aanvraag te doen 

voor subsidie. Bijvoorbeeld voor de mbo-on-the-job-leerwerkbijdrage 

van Stichting OOM. Is jouw werkgever aangesloten bij een andere 

brancheorganisatie? kijk dan op www.rovc.nl/mbo-subsidies.

Een voorbeeld

Je hebt samen met je werkgever  

besloten om de 2-jarige mbo-opleiding  

Eerste monteur service en onderhoud  

elektrotechniek en instrumentatie  

te volgen. Jouw werkgever is aan- 

gesloten bij Stichting OOM en doet  

een beroep op de mbo-on-the-job- 

leerwerkbijdrage. Ook heb je al  

diverse ROVC-diploma’s al op zak.  

De investering voor dit opleidings- 

traject bedraagt in totaal niet  

€ 15.725,- (exclusief keuzedelen),  

maar nog geen € 1.500,-! 

Vrijstellingen

Een mbo-opleiding is opgebouwd uit diverse cursussen van 

ROVC. Voor reeds gevolgde ROVC-cursussen kan je vrijstellingen 

verkrijgen. Dat scheelt jouw werkgever weer in de kosten! 

Eerste monteur service en onderhoud  

elektrotechniek en instrumentatie

Totale opleiding (maximaal, excl. keuzedelen) 
€ 15.725,- 

Subsidieregeling praktijkleren (max. € 2.700,- p.j.)* € 5.400,- 

Stichting OOM mbo-on-the-job-leerwerkbijdrage 

(max. € 2.500,- p.j. + eenmalige diplomabonus à € 1000,-)* € 6.000,- 

Vrijstellingen voor ROVC-cursussen: 
 

Basisveiligheid VCA (dag) 
€ 500,- 

Elektrisch schakelen (avond) 
€ 1.830,-  

NEN 3140 Vakbekwaam persoon (dag) 
€  515,-

TOTAAL 

€ 1.480,-

*  Kijk voor alle voorwaarden voor subsidies op de website van Stichting  
OOM en het ministerie van OCW. Aan bovenstaande tekst kunnen geen  
rechten worden ontleend.

Op www.rovc.nl/kosten
vind je per mbo-opleiding 
een handig berekenings-

formulier.

1. Heb ik tijd voor een opleiding?

Het volgen van een opleiding is een grote tijdsinvestering. Denk bijvoorbeeld aan het  

volgen van cursussen in de avonduren. Je zult af en toe ook naar het opleidingsinstituut  

moeten reizen voor praktijktraining en het afleggen van examens.

2. Heb ik geld voor de opleiding?

Soms wil de werkgever alles vergoeden, maar het kan ook voorkomen dat je een deel zelf bij  

moet betalen. Het is van belang dat je duidelijke afspraken maakt met je werkgever over wie  

welk deel betaalt. 

3. Voldoe ik aan de vooropleidingseisen?

De benodigde vooropleiding verschilt per niveau. Het volgen van een mbo-opleiding  

betekent ook dat je een examen in Nederlands, rekenen en soms Engels moet behalen.

4. Ben ik genoeg gemotiveerd?

Motivatie vanuit jezelf is misschien wel het allerbelangrijkst. ROVC ziet dat technici vaak  

ontdekken waar hun passie ligt wanneer zij daadwerkelijk aan de slag gaan. Het is een  

kwestie van ervaren waar je interesse en talent ligt. 

5. Levert de opleiding mij voldoende op?

Het is belangrijk dat je bij jezelf nagaat of de opleiding bijdraagt aan het behalen van  

jouw doel. Voorbeelden zijn: meer kennis, een hogere of bredere functie, meer salaris  

of meer voldoening uit je werk halen. 

6. Is er ruimte voor ontwikkeling binnen mijn bedrijf?

De overstap naar een andere functie kan de aanleiding zijn voor het starten van een opleiding. Dit kan 

aangedragen worden vanuit de werkgever, of door jouzelf. Zie je bijvoorbeeld steeds storingen aan 

een installatie, dan kun je als technicus voorstellen een training te volgen om dit op te lossen.

7. Is de werkgever akkoord?

In een BBL-constructie is het belangrijk dat de werkgever de keuze om een opleiding te volgen 

steunt. Daarnaast is het van belang dat je de voordelen voor jezelf in kaart hebt. Door een  

opleiding word je als technicus bijvoorbeeld breder inzetbaar en vergaar je meer kennis.

Ben ik toe aan een  
nieuwe mbo-opleiding?
De behoefte om een nieuwe opleiding te starten ontstaat bij sommige mensen ineens, 

terwijl het bij anderen al langer suddert. Of je nou 20 of 60 bent, dat maakt niet uit. 

Begint het bij jou weer te kriebelen? Hieronder zeven vragen die je jezelf kunt stellen 

om te toetsen of je klaar bent voor een opleiding:

Kun je de 7 vragen allemaal beantwoorden met ‘ja’? Dan is de kans groot dat je toe bent aan een nieuwe opleiding. Bij twijfel 

kun je altijd informatie inwinnen bij onze studieadviseurs via 0318 - 698 697. Zij helpen je graag verder naar de juiste keuze.
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Een zo kort mogelijke cursus met zo veel mogelijk praktijk. Dat vind je bij ROVC. We beperken de theorie, 

want je hoeft geen verstand te hebben van worteltrekken om een storing op te lossen. Ook vinden we dat je 

niet meer alles uit je hoofd te hoeft leren! Met de TechTake (een online database met componentenkennis 

en animaties) leer je de lesstof sneller en beter te begrijpen.

Zo kort mogelijk opleiden

De volgende cursussen zijn nu nog korter: 

• Conditiemeten (1 dag)

• Onderhoud en storingen oplossen aan warmtepompinstallaties (2 dagen)

• Praktische kennis ontwerpen koelinstallaties (2 dagen)

• Warmtepomp binnen een comfortsysteem (2 dagen)

• Werken aan complexe koudesystemen (3 dagen)

Ga naar www.rovc.nl voor alle startdata en locaties.

NIEUWE KORTE TRAININGEN

Koeltechniek 
6 dagen waarvan 2 practicum of 8 avonden en 2 practicumdagen

Je gaat op een praktijkgerichte manier aan de slag met ingebruikname, 

service en onderhoud van koelinstallaties. De nadruk ligt op industriële 

en stationair commerciële koelsystemen (>3 kg). 

Maintenance 
6 dagen waarvan 2 practicum of 8 avonden en 2 practicumdagen

Dé cursus waarin monteurs leren om onderhoud te plegen aan mechanische 

aandrijvingen, moderne conditiemetingen toe te passen en defecte  

onderdelen te vervangen om de aandrijving weer optimaal af te stellen.

Dieselmotoren 
6 dagen waarvan 2 practicum of 8 avonden en 2 practicumdagen

Deze cursus geeft inzicht in de werking, het onderhoud, testen en  

afstellen van moderne, snellopende dieselmotoren. Het gaat om  

motoren toegepast in de industrie, intern transport en wegtransport.

ROVC Inspiration Day gemist?
Donderdag 20 april stond de ROVC Inspiration Day in het teken van opleidingsadvies, practicum- 

rondleidingen en inspirerende workshops. Bezoekers vroegen onze docenten en adviseurs het hemd van  

het lijf om de juiste keuze voor een cursus of opleiding te maken. Ook maakten zij kennis met verschillende 

technieken en volgden ze workshops, zoals de VR-experience ‘De techniek achter Lowlands’ van OTIB.

Kon je er niet bij zijn? 

Maar wil je een goed beeld krijgen van een cursus 

of mbo-opleiding? Neem dan contact op met onze 

studieadviseurs, zodat je de juiste keuze maakt.

Irene Heijning & Rudy Schijf

Studieadviseurs bij ROVC

T. 0318 - 698 697    
studieadvies@rovc.nl

VERWACHT
Dit najaar zijn 

ook de volgende 

cursussen nog korter: 

• Hydrauliek 

• Pneumatiek

•  Hydrauliek  

& Pneumatiek

Houd onze website 

in de gaten!



Patroon Afhankelijk 
Onderhoud

Voorkomen is beter
Er bestaan geen storingen zonder oorzaak. Op dat gegeven 

is Patroon Afhankelijk Onderhoud, kortweg PAO, gebaseerd. 

Oorzaken - ofwel patronen - herkennen, opsporen en weg- 

nemen voorkomt dat er storingen ontstaan en een productielijn 

stil komt te liggen. Dat is dus een andere benadering dan bij  

de onderhoudsstrategieën SAO, GAO en TAO. Daar ligt de focus 

op het behoud van de bestaande situatie: het verhelpen van 

storingen. Einstein zei daarover het volgende:

Minder storingen
Ligt een productielijn stil, dan kost dat meer dan een paar 

tientjes. Wanneer PAO wordt toegepast, neem je al preventieve 

maatregelen voordat de lijn stil komt te liggen. Dat is de grote 

meerwaarde van PAO: continuïteit en kostenbesparingen.  

Mogelijke storingen kondigen zich immers al in een vroeg  

stadium aan. PAO zorgt ervoor dat je tijdig ziet dat een compo-

nent defect zal raken, zodat je daarop preventief kunt inspelen. 

Zo zal je merken dat er steeds minder storingen ontstaan en de 

hectiek in de Technische Dienst afneemt.

Sinds kort is het mogelijk om bij ROVC de training Patroon  

afhankelijk onderhoud te volgen. Deze wordt in samen- 

werking met het bedrijf MTD georganiseerd.

PAO - een grote glazen bol?
“Nee, hoor – alles behalve dat,” lacht Wim van der Have 

van MTD. Hoe spoor je dan vroegtijdig storingen op? Van 

der Have: “Je zintuigen gebruiken. Horen, zien en voelen! 

En je daarbij laten helpen door moderne elektronica, 

zoals ultrasoon apparatuur, een stroboscoop of een 

trillingsanalyser. In de training leren monteurs afwijkende 

patronen herkennen en het met meetapparatuur in 

kaart brengen van deze signalen. Een simpel voorbeeld: 

rubberslijpsel onder een koppeling: Waardoor komt dat? 

Wat ga je doen? En hoe voorkom je het?  Zo verdwijnt het 

probleem op een ander niveau dan waarop het ontstaat. 

Algemeen
• Conditiemeten

• Maintenance (ook Engelstalig)

• Mechanische aandrijftechniek

Naast Patroon afhankelijk onderhoud biedt 

ROVC de volgende trainingen en cursussen op 

het gebied van preventief onderhoud:

Trillingsanalyse
Sjaak Hoffer, werkzaam als machinist motordriver bij 

Cargill, heeft de training Patroon afhankelijk onderhoud 

gevolgd. Ik wilde graag meer weten over patronen en 

het herkennen daarvan en was benieuwd hoe ik die 

kennis in mijn werk kon toepassen. De training was 

een schot in de roos - ik heb er veel aan gehad. Zo 

passen wij bij Cargill bijvoorbeeld trillingsanalyse toe. 

We meten de trillingen op de lagers. Eerst hebben we 

een bibliotheek aangelegd met alle trillingswaarden 

en op enig moment constateer je dan dus ook een 

hogere trillingsfrequentie op een lager. We kunnen 

het probleem opsporen door het bestuderen van de 

loopsporen en verhelpen het meteen. Voorheen werden 

we pas gealarmeerd als de lager kraakte en dan was het 

al foute boel. Problemen vóór zijn bespaart tijd en geld!

Sjaak Hoffer volgde de training Patroon afhankelijk onderhoud.
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Je kunt geen problemen  
oplossen op het niveau waarop  

ze zijn ontstaan

TRAININGEN IN 
PREVENTIEF ONDERHOUD

Lagertechniek
• Basistraining asuitlijning

• Basistraining lageronderhoud

• Basistraining lagerschade

• Basistraining lagersmering

• Lagers in elektromotoren

Vaardigheden
•  Thermografie basis /vervolg/compleet

Smeermiddelen
• Proactief smeertechnisch onderhoud

Neem contact met ons op of kijk op www.rovc.nl/pao

Training PAO volgen?



Ik zorg dat het weer werkt 
met een opleiding van ROVC!

Storing aan een installatie?

Installaties en machines moeten blijven werken! Voor technici opgeleid bij  

ROVC is dat geen enkel probleem. Want bij ROVC leer je op praktijkgerichte  

wijze storingen oplossen en preventief onderhoud plegen. Bekijk ons ruime  

aanbod van trainingen, cursussen, beroeps- en mbo-opleidingen op www.rovc.nl


