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Bevoegdheden EPBD-
gecertificeerde monteurs

Slim omgaan met 
smart industry

De 3 voordelen van 
thermografie



Arno Post werkt al meer dan 13 jaar voor voestalpine 

Polynorm. Voestalpine Polynorm maakt carrosseriedelen 

voor de automobielindustrie. Denk bijvoorbeeld aan 

Volkswagen en Mercedes. Arno volgde de trainingen 

Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning 

NEN 3140 en NEN 1010. Hij sprak daarover met ROVC. 

Welke functie heb je en wat houdt deze functie in?

We hebben een onderhoudsafdeling van ongeveer 70 man. Ik ben 

begonnen als monteur en doorgegroeid naar maintenance engineer. 

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud aan het 

concept. Ook denk ik mee over welke componenten we zouden kunnen 

gebruiken in nieuwe machines en over problemen die niet opgelost  

kunnen worden in de fabriek. 

Wat was voor jou de aanleiding om deze cursus te gaan doen?

Bij ons is de maintenance engineer ook meteen de installatieverantwoor-

delijke over de helft van de fabriek. Ik ga mijn collega opvolgen die ermee 

stopt. Ik ben dus de aangewezen persoon hiervoor. En het is belangrijk voor 

mij om mijn papiertje hiervoor te krijgen. Maar ik leer ook bij en kom nieu-

we dingen tegen. ROVC is erg praktijkgericht; dit is het grootste voordeel ten 

opzichte van andere opleidingsinstituten.

Wat vind je het leukste aan je baan?

Het leukste is dat het heel afwisselend is. De ene dag ben ik met een hydraulische pers bezig 

en de andere keer sta ik bij een lasersnijmachine. Ik word ook betrokken bij beslissingen 

over nieuwe productielijnen. Dit vind ik erg interessant. Bovendien volg ik jaarlijks een aantal 

cursussen. Een voorbeeld hiervan is dat ik alle Siemens S7 cursussen heb gevolgd. Bij ROVC 

heb ik naast de NEN 3140 trainingen ook Besturingstechniek gevolgd. Maar het behalen van 

mijn HBO-diploma naast mijn werk, daar ben ik echt trots op!

Naam: 
Arno Post

Bedrijf: 
voestalpine Polynorm, 

Bunschoten

Functie: 
Maintenance engineer

Ook benoemd worden tot installatie- of werkverantwoordelijke?
Met het behalen van de volgende trainingen, kan je net als Arno benoemd worden. 

Ook ben je dan een expert als het gaat om installatievoorschriften voor elektrische installaties.

Hoe word je Deskundige 
laagspanningsinstallaties?

In oktober starten weer tal van cursussen, 
waaronder Elektrisch schakelen, Hydrauliek en 
Koeltechniek. Onze video’s geven je een beeld 
van wat je van deze cursussen kan verwachten. 

Bekijk ze allemaal >>

3222

In oktober 
van start
Elektrisch schakelen
Inzicht nodig in schakeltechniek, storingen 

opsporen en verhelpen in elektrotechnische 

installaties? 

 Bekijk dan onze cursus 

 Elektrisch schakelen!

Hydrauliek
Wanneer je hydraulische schema’s wilt leren 

begrijpen en installaties onderhouden, volg 

je de cursus Hydrauliek. 

 Check het practicum 

 in deze film!

Koeltechniek
Alles weten over de werking van koel-

installaties? Ingebruikname, onderhoud 

en service uitvoeren? 

 Dan is de cursus 

 Koeltechniek iets voor jou! 

INTERVIEW

Deskundige 
laagspannings-
installaties

Installatie- of werk-
verantwoordelijke 
laagspanning NEN 3140

NEN 1010



Tips om werken en 
leren te combineren
Ben je van plan om dit najaar een avondcursus te volgen? 

Dan weet jouw werkgever dat jij gemotiveerd bent en veel 

in je mars hebt! Want werken en leren in de avonden is 

niet niks. Maar hoe houd je jouw werk, cursus en privéleven 

in balans? Bekijk onze tips om werken en leren goed te 

combineren op www.rovc.nl/advies-voor-cursisten

Dat is niet meer van deze tijd. De 

techneut van de toekomst weet hoe 

en waar hij componentinforma-

tie kan opzoeken. Dit leerprincipe 

wordt nu al toegepast in diverse 

cursussen, zoals Storingzoeken met 

gebouwbeheersystemen. Met be-

hulp van het nieuwe online platform 

TechTake, leer je hoe je de juiste 

componenten opzoekt en selecteert. 

Met duidelijke films en animaties.

In de vernieuwde trainingen NEN3140 Voldoende onderricht 

persoon en Vakbekwaam persoon worden - naast de practicum-

opdrachten - nu ook vele animaties en films ter verduidelijking 

van het lesmateriaal getoond. Ideaal om de theoretische lesstof 

sneller en beter te begrijpen. Heb je nog geen elektrotechnische 

voorkennis? 

De volgende online basismodules zijn gratis beschikbaar 

op MijnROVC om je hierin te verdiepen: 

    Basisbegrippen elektrotechniek

    Meten

    Stroomstelsels

Jouw mening telt 
Wat vind je van ROVC? 
Deel jouw ervaringen op 
onze facebookpagina!

Kennis van
componenten 
nog uit het 
hoofd leren?

Een animatie zegt meer 
dan 1000 woorden

Uit onderzoek van ROVC blijkt:

Betrokkenheid is volgens                    
van werkgevers in de techniek de meest 
gewilde karaktereigenschap van een techneut.  

39%De cursus Besturingstechniek heeft een 

nieuwe naam en is nu nog praktijkgerichter! 

Je leert programmeren in onder andere LD, 

FBD, IL en SFC, en oefent dit vervolgens 

tijdens de 2 practicumdagen. Het geleerde 

kan je direct op de werkvloer toepassen! 

Ga naar www.rovc.nl/plc-besturingen voor 

meer informatie.

Cursus vernieuwd: 
PLC - Besturingstechniek

Bron: ROVC TechBarometer

9%

Gezocht: technische kennis en 
vaardigheden op niveau

ROVC 
Inspiration day
Maintain your technical skills

Zoek je naar meer uitdaging in jouw vak? 

Of wil je doorgroeien naar een hogere 

technische functie? In 2017 organiseren we 

voor jou een middag en avond om inspiratie 

op te doen voor jouw carrière in de techniek. 

Ook kan je deelnemen aan gratis interactieve 

workshops gericht op techniek. Houd onze 

website in de gaten voor het programma en 

aanmelden!

Save the date: 16 februari 2017

54

IN HET KORT IN HET KORT

linkedin.com/company/
rovc-technische-opleidingen

facebook.com/rovcnl

twitter.com/rovcnl

youtube.com/
user/rovctv

VOLG 
ONS!

≤MBO-3
26%

MBO-4
60%

HBO
9%

ONBEKEND
5%



Nieuwe korte trainingen bij ROVC

Lastraining - basis

Vergt jouw werk 

weleens lasvaardigheden, 

maar beheers je die nog 

onvoldoende? Hoe handig 

zou het zijn als jij zelf 

eenvoudige lasklussen kunt 

uitvoeren? Dan hoef je niet 

altijd een specialist in te 

schakelen. In 1 dag leer 

je verschillende las-

technieken bij onze 

partner Lerenlassen.nl.

KNX module A, B en C

Werk jij in de gebouw-

automatisering? Dan ben je 

vast bekend met het KNX 

bussysteem. Heb je behoefte 

aan meer kennis om 

elektrotechnische installaties 

te ontwerpen, in gebruik te 

nemen en aan te passen? 

ROVC werkt samen met 

InstaVer en biedt drie 

trainingen over KNX. Van 

basis tot complete erkenning!

Basis veiligheidskunde

Het belang om gevaren te 

herkennen, risico’s in te 

schatten en maatregelen te 

nemen wordt steeds groter. 

De opleiding Basis veilig-

heidskunde, uitgevoerd door 

Kader, is een uitstekende 

basis om jou in staat te 

stellen de juiste veiligheids-

maatregelen te laten nemen.

Technisch schrijven 

Schrijf jij weleens een 

technische tekst? 

Bijvoorbeeld een handleiding 

of productsheet? Onze 

opleidingspartner Triview 

geeft jou in 2 dagen de 

handvatten om in korte tijd 

een kloppend, compleet en 

leesbaar document te maken.

Bespaar op 
onnodige kosten

Contactloos 
veilig werken

Betrouwbare 
signalering problemen

VOORDEEL 1 VOORDEEL 2 VOORDEEL 3

De inzet van thermografie om storingen te ontdekken 

is geen onbekende methode, maar wel een hot topic. 

Warmtebeeldcamera’s kunnen worden toegepast daar 

waar temperatuurverschil mede bepalend is voor het 

optimaal functioneren. Bijvoorbeeld bij gebouwen en 

machines. Veel potentiële problemen worden met 

thermografie zichtbaar. Toch wordt deze toepassing 

nog niet standaard ingezet voor predictive maintenance. 

Dat terwijl het een ideale, contactloze manier van meten 

is, vindt Fred Verspaget, docent bij ROVC. Hij zet drie 

voordelen van het gebruik van thermografie op een rij.
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NIEUW

De 3 voordelen van thermografie
Eigenaren en beheerders van utiliteitsgebouwen 

zijn verplicht om airco-installaties elke 5 jaar te laten 

keuren door een EPBD-gecertificeerde monteur. 

Ben jij nog niet bevoegd? Dan kun je bij ROVC 

de praktijkgerichte cursus EPBD airco-inspectie A 

of EPBD airco-inspectie B volgen. Ons lesmateriaal is 

volledig aangepast aan de exameneisen van STEK. 

Maar welke bevoegdheden heb je na het behalen 

van het EPBD A of B-diploma? 

Bekijk het overzicht op www.rovc.nl/epbd

Een compleet aanbod trainingen in 

EPBD vind je bij ROVC:

 EPBD airco-inspectie A

 EPBD airco-inspectie A - herinstructie 

 EPBD airco-inspectie B

Mag jij al airco’s keuren?

Vaak wordt nog gedacht dat een 

warmtebeeldcamera onbetaalbaar is. 

Dat is inmiddels veranderd! Vandaag 

de dag zijn instapmodellen beschik-

baar die het ook mogelijk maken om 

een dreigend defect op te sporen in 

een machine voordat het daadwer-

kelijk optreedt en het te laat is. Zo 

kun je daarop anticiperen om uitval 

van machines te voorkomen. Je kunt 

tijdig en goed gepland een reparatie 

uitvoeren en de benodigde inkopen 

doen. Zo blijven onnodige kosten 

bespaard.

Door gebruik van thermografie is 

het niet nodig om installaties uit te 

schakelen tijdens de inspectie. Naast 

dat dit kostentechnisch voordelen 

biedt, geeft het de techneut ook de 

mogelijkheid om veilig te werken. 

Zo hoeft er geen contact te worden 

gemaakt met bewegende of 

spanningvoerende objecten. 

Technici kunnen zo op veilige 

afstand temperatuursveranderingen 

meten. Bovendien is het mogelijk 

om moeilijk bereikbare plaatsen te 

inspecteren met een warmtebeeld-

camera.

Vergeleken met een handmatige 

analyse wordt bij thermografie het 

probleem daadwerkelijk vastgelegd 

in een thermogram. ‘Beelden zeggen 

meer dan duizend woorden’ is dan 

ook een uitspraak die hier zeker voor 

geldt. In tegenstelling tot het blote 

oog, registreert een warmtebeeld-

camera niet alleen het zichtbare 

licht, maar ook de hoeveelheid 

langegolfstraling die vervolgens in 

de vorm van een kleurenbeeld 

wordt vastgelegd. Bij een juiste 

interpretatie worden problemen 

hierdoor meteen gesignaleerd

Ga op training! 
Tijdens de training Thermografie – compleet leer 

je hoe je een warmtebeeldcamera instelt, hoe je 

het beeld moet interpreteren en hoe je efficiënt 

een goede rapportage maakt.
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Vernieuwd aanbod!

MBO-opleidingen 
gericht op maintenance
Altijd al je MBO-diploma willen halen? Bij ROVC 

kun je op ieder moment van het jaar starten met 

een MBO-opleiding! Wij bieden verschillende 

opleidingen aan volgens de Beroeps Begeleidende 

Leerweg (BBL) op de MBO-niveaus 3 en 4. 

Speciaal gericht op maintenance. Bovendien leveren 

eerder gevolgde ROVC-cursussen vrijstellingen op!

Flexibele opbouw
Onze MBO-opleidingen zijn opgebouwd uit bestaande 

ROVC-cursussen. Per cursus kun je bekijken of je deze overdag 

of ’s avonds wilt volgen. Kortom, de ideale combinatie voor 

werkenden! 

Nieuw: keuzedelen
Keuzedelen zijn in het nieuwe schooljaar 2016-2017 een 

verplicht onderdeel van de MBO-opleidingen. Door het 

keuzedeel sluit de opleiding nog beter aan op jouw wensen. 

Bij ROVC betekent dit dat je één extra technische cursus kiest. 

Vrijstellingen
Heb je al een of meerdere ROVC-cursussen behaald? Dan kom 

je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen. Zo kan je in 

versneld tempo jouw diploma behalen.

Twee van onze 10 MBO-opleidingen

Technische vaardigheden staan centraal

Gericht op service en onderhoud

Flexibel en modulair

Het hele jaar starten

Vrijstelling voor eerder gevolgde ROVC-cursussen

Waarom bij ROVC een MBO-opleiding volgen?

CURSUSAANBOD

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
MBO-niveau 3

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

• Hydrauliek en pneumatiek

• De servicemonteur als 

   ambassadeur 

• Veiligheid voor operationeel  

   leidinggevenden VCA

• Basis elektrotechniek

• NEN 3140 Voldoende 

   onderricht persoon

• De monteur als instructeur

• Dieselmotoren

• Maintenance

• Effectieve 

   storingsrapportage

• PLC - Industriële 

   automatisering - basis

Keuzedelen: 

1. Elektrisch schakelen

2. PLC - Industriële 

    automatisering

Crebo-nr: 253006

Technicus service en onderhoud elektrotechniek 
en instrumentatie - mechatronica
MBO-niveau 4

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

• Veiligheid voor operationeel 

   leidinggevenden VCA

• Toegepaste elektronica

• NEN 3140 Vakbekwaam 

   persoon

• Storingstechnicus elektro

• Praktisch leidinggeven op       

   de werkvloer

• Industriële machineveiligheid

• Elektrische veiligheid van 

   machines

• Besturingstechniek

• Storingsverliezen analyseren  

   en reduceren

• Projectleider

• Mechanische 

   aandrijftechniek

Keuzedelen: 

1. Hydrauliek

2. PLC-systemen 

3. NEN 3140 Installatie- of 

    werkverantwoordelijke 

    laagspanning

Crebo-nr: 25309

MBO-studieadvies nodig?

Wil jij weten welke MBO-opleiding bij jou past? 
Neem contact met ons op via 0318 - 698 696 of 
mbo@rovc.nl

Irene Heijning 
Studieadviseur bij ROVC

Kijk voor een overzicht van al onze MBO-opleidingen op www.rovc.nl/mbo



ROVC vroeg 1231 werkgevers in de techniek naar de 

belangrijkste marktontwikkelingen binnen de branche. 

Hun top drie: allround inzetbaarheid (55%), auto-

matisering (18%) en borgen van kennis en kunde (15%). 

Slechts 0,3% herkende smart industry als invloedrijke 

ontwikkeling. Cijfers die John Triki niet verbazen: 

“De industrie is erg behoudend. Dat begint al met 

de producten die ze toepassen. PLC-systemen zijn 

inmiddels gemeengoed. Maar het heeft lang geduurd 

totdat bedrijven afscheid namen van traditionele 

relaistechnieken.”

Breed begrip

Smart industry (of, zoals de Duitsers het noemen: 

Industrie 4.0) is een parapluterm waaronder veel 

technologieën vallen. Van big data processing tot 

The Internet of Things, van 3D-printing en 

nanotechnologie tot nieuwe sensortechnologie en 

adaptieve robots. Triki: “Thomas Watson, voorzitter van 

de raad van bestuur van IBM, zei in 1943: ‘Ik denk dat er 

in de wereld markt is voor ongeveer vijf computers.’ 

Anderen voorspelden dat er een tijd kwam waarin 

computers niet meer zouden wegen dan anderhalve ton. 

Kijk waar we nu staan: tegenwoordig heeft iedereen een 

computer op zak. En in principe kunnen alle apparaten 

met elkaar in verbinding staan. Dat biedt kansen, maar 

brengt ook risico’s met zich mee. ‘Het eerstvolgende virus 

komt binnen via je broodrooster’, zegt men weleens 

gekscherend.”

De toekomst is aan 
smart industry, maar hoe 
ga je er slim mee om?

Storingen uitlezen via een app op je smartphone, op welke 

locatie dan ook. Moeiteloos inloggen op het netwerk van 

elke klant… ICT verandert de industrie radicaal; de intrede 

van smart industry komt steeds dichterbij. Ben jij al bekend 

met deze term? John Triki, docent voor ROVC, vertelt hoe 

ook jij hiermee te maken kan krijgen.

De echte kanteling 
ontstaat op de 
werkvloer

Als opleider dien je de 
basis van ethernet aan 
te bieden, maar ook de 
verschillende varianten

Over John Triki 
(ROVC/Intecno)

John Triki heeft sinds 2004 

zijn eigen bedrijf: Intecno 

Holland in Mierlo. Triki is 

twintig jaar werkzaam in de 

industriële automatisering. De 

machinebouwers en aanverwante 

paneelbouwers behoren tot 

zijn doelgroep. Intecno Holland 

houdt zich hoofdzakelijk bezig 

met de verkoop van PLC’s, 

motorstarters en frequentie- 

en gelijkstroomregelingen. 

Daarnaast biedt Intecno Holland 

ondersteuning bij het inregelen 

van deze producten en het 

aansluiten en controleren van 

diverse industriële netwerken. 

In 1994 gaf John Triki voor het 

eerst een cursus voor ROVC: 

Industriële automatisering. 

Momenteel geeft Triki bijna alle 

cursussen in dit vakgebied. Van 

Industriële automatisering tot 

PLC-systemen (IEC-6-1131 en 

Siemens S7 300/400) en trainingen 

in PROFIBUS, Modbus, CANbus en 

HMI. 

Geen standaard aanwezig

Vaak ontbreekt een duidelijke standaard, constateert Triki. Als 

voorbeeld noemt hij ethernet, dat wijdverspreid is en waarvan 

ondertussen al verschillende varianten zijn uitgebracht. Boven op de 

ethernetlaag draaien protocollen, waarvan TCP/IP het bekendste en 

meest gebruikte is. John Triki: “Fabrikant A heeft een oplossing, maar 

fabrikanten B, C en D ook. Welke variant je ook kiest, het hele vraagstuk 

wordt door de klant nog op de lange baan geschoven. Als je een machine 

verkoopt met een ethernetaansluiting, is het moeilijk via het bestaande 

netwerk service te verlenen. Bedrijven zijn huiverig voor virussen en hackers. 

Niet alleen het management; ook de IT-afdeling houdt de boot af. Ze zetten 

de router niet open om je binnen te laten. Dus moet je een eigen faciliteit 

creëren. Elke PLC-leverancier biedt een eigen ethernetvariant en de keuze is 

afhankelijk van de vraag. Als opleider betekent dit dat je de basis van ethernet 

moet aanbieden, maar ook de verschillende varianten (Profinet, Ethernet/IP, 

Modbus TCP, Ethercat…).”

Doorbraak van onderaf

De echte kanteling ontstaat uiteindelijk op de werkvloer, verwacht John Triki: 

bij technici zelf. “Medewerkers gaan erom vragen. Vooral de nieuwe generatie 

is gewend om alle gegevens op één apparaat tevoorschijn te toveren. Kinderen 

van veertien ontwikkelen al apps. De jeugd wil niet meer anders, en geef haar 

eens ongelijk… Het biedt zoveel gemak!”

Kom jij ook verschillende industriële netwerken in jouw werk tegen en 

wil je hier meer over leren? Ga naar www.rovc.nl/industriele-netwerken 

voor een van de volgende trainingen:

• Netwerken - CAN-bus

• Netwerken - Ethernet TCP/IP

• Netwerken - Inleiding in bussystemen

• Netwerken - Modbus

• Netwerken - PROFIBUS en PROFINET

• Netwerken - PROFIBUS en PROFINET - configureren

Trainingen

10 11



Verdieping in 
maintenance
Een machine verdient de juiste aandacht. Goed en tijdig 

onderhoud van mechanische aandrijfsystemen is belangrijk om 

stilstand van een machine te voorkomen. Ook de levensduur 

van een machine wordt verlengd door planmatig onderhoud 

en inspecties uit te voeren. De skills om dit te doen leer je 

tijdens de ROVC-cursus Maintenance.

Maar wat als je nog meer wilt weten over het onderhoud van lagers? 

Of echt alles uit een warmtebeeldcamera wilt halen? Hiervoor selecteert 

ROVC goede opleiders om mee samen te werken, zoals SKF, Fluke, DLTC 

en Lerenlassen.nl, zodat je je via ROVC verder kunt verdiepen in 

maintenance.

Op MijnROVC geven we diverse 

suggesties op basis van de meest 

recente cursus die je bij ons hebt 

gevolgd.

Rudy Schijf:

“Nee, dat is niet verantwoord. Het is belangrijk om kennis van 

elektrotechniek en kennis van veilig werken niet door elkaar te halen. 

Jouw werkgever kan je aanwijzen als vakbekwaam persoon als je én

voldoende kennis van elektrotechniek hebt op minimaal webniveau 

2 (bijvoorbeeld door Elektrisch schakelen), én daarna de training over 

veilig werken (NEN 3140 Vakbekwaam persoon) hebt gevolgd.”

Ik zie bij de MBO-
opleidingen ineens 
keuzedelen staan, 
waarom is dat?

Rudy Schijf: 

“Keuzedelen zijn met ingang van dit 

schooljaar een verplicht onderdeel van de 

MBO-opleiding. Je kiest zelf het keuzedeel, 

waarmee je óf een specialist wordt in je 

vakgebied, óf juist meer allround. In 

tegenstelling tot het reguliere onderwijs 

- waar het keuzedeel vaak bestaat uit het 

leren van een buitenlandse taal - bieden 

wij alleen technisch inhoudelijke vakken 

aan. De keuzedelen verschillen per 

MBO-opleiding. Bekijk ze per opleiding op 

www.rovc.nl/mbo”

Benieuwd wat een vervolg 
kan zijn op jouw cursus?

Heb je vragen over studiemogelijkheden, vervolgadvies 

of MBO-trajecten? Wij helpen je graag. 

VRAAG EN ANTWOORDMaintenance 

10 avonden en 2 practicumdagen

of 7 dagen waarvan 2 practicumdagen

Dé cursus waarin je onderhoud leert 

plegen aan mechanische aandrijvingen, 

moderne conditiemetingen leert toepassen 

en defecte onderdelen leert vervangen om 

de aandrijving weer optimaal af te stellen.

Je kunt ook de verkorte cursus in 

combinatie met e-learning volgen!

Asuitlijning - basistraining
1 dag

Lageronderhoud - basistraining 
2 dagen

Lagerschade - basistraining
1 dag

Lagersmering - basistraining
1 dag

Lagertechniek - geavanceerde training 
3 dagen

Hydraulische afdichtingen
1 dag

Lagers in elektromotoren
1 dag

Roterende afdichtingen
1 dag

Thermografie - basis
1 dag

Thermografie - vervolg
2 dagen

Lastraining - basis 
1 dag

Proactief smeertechnisch 
onderhoudsmanagement 
(4 modules)
Van 1 tot 4 dagen

Rudy Schijf 
Studieadviseur bij ROVC

0318 – 698 697

12 13

Op mijn werk ben ik verantwoordelijk voor het 
inspecteren en keuren van elektrisch handgereedschap. 
Ik hoorde dat je hiervoor ook een herinstructie moet 
volgen. Wanneer is dat nodig?

Rudy Schijf:

“Dat klopt, de norm NEN 3140 schrijft voor dat je ‘periodiek’ 

jouw kennis moet opfrissen. Wij adviseren om iedere 5 jaar een 

herinstructie te volgen. Zo ben je weer up-to-date en blijf je bevoegd 

om keuringen uit te voeren aan elektrische arbeidsmiddelen.”

Ik heb geen elektrotechnische kennis, maar heb wel de 
2-daagse training NEN 3140 Vakbekwaam persoon 
gevolgd en behaald. Mag mijn werkgever mij nu 
aanwijzen als Vakbekwaam persoon?



Veiligheid, Gezondheid en Milieu Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Basistraining intrinsieke veiligheid 1 dag X

Elektrische veiligheid van machines 3 dagen

Expert training intrinsieke veiligheid 1 dag X

F-gassen categorie I 10 dagen, waarvan 5 practicum

Mechanische veiligheid van machines 2 dagen

NEN 1010 opfris 1 dag

Ontwerpen veiligheidsmaatregelen 1 dag P

Van machinerichtlijn tot CE-markering 1 dag

Veilig bevrijden van opgesloten liftpassagiers 0,5 dag L

Veilig werken in liftschacht en liftmachinekamer 0,5 dag L

Gebouwautomatisering Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties 7 dagen

Optimalisatie klimaatregelingen met 
gebouwbeheersystemen

4 dagen, waarvan 2 practicum

Storingzoeken met gebouwbeheersystemen 5 dagen, waarvan 2,5 practicum

Installatietechniek Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Basistraining en practicum thermografie 1 dag F

Basistraining Power Quality 1 dag F

Klimaattechniek Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Airco- en VRF-installaties 8 dagen, waarvan 2 practicum

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen B

EPBD airco-inspectie A 3 dagen, waarvan 1 practicum

EPBD airco-inspectie B 3 dagen

Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen B

Klimaatsystemen 6 dagen, waarvan 1,5 practicum

Luchtbehandelingsinstallaties 8 dagen, waarvan 2 practicum

Ontwerp zonnewarmtesystemen 2 dagen B

PV-systemen aansluiten op de meterkast 1 dag B

Warmtepompinstallaties 6 dagen, waarvan 2 practicum
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Industriële Elektrotechniek Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als
avondcursus

Elektrisch schakelen 10 dagen, waarvan 2,5 practicum

Schakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439-1 3 dagen

Storingstechnicus elektro 10 dagen, waarvan 2 practicum

Industriële Automatisering Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Introductie glasvezel netwerken 1 dag K

Meet- en regeltechniek 10 dagen, waarvan 2 practicum

Netwerken - CANbus 3 dagen, waarvan 1,5 practicum

Netwerken - Ethernet TCP/IP 2 dagen, waarvan 1 practicum

Netwerken - PROFIBUS en PROFINET 4 dagen, waarvan 1 practicum

PLC - Besturingstechniek 10 dagen, waarvan 2 practicum

PLC - Industriële automatisering 9 dagen, waarvan 3 practicum

PLC-systemen 10 dagen, waarvan 2 practicum

PLC-techniek met CoDeSys - basis 3 dagen, waarvan 1 practicum

Procesautomatisering: inbedrijfname en modificatie 6 dagen, waarvan 1 practicum

Toegepaste elektronica 6 dagen, waarvan 2 practicum

Veiligheidsrelais training PNOZmulti 1 dag P

Aandrijftechniek Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Basistraining lageronderhoud 2 dagen   S  

Basistraining lagerschade 1 dag   S  

Dieselmotoren 8 dagen, waarvan 2 practicum

                                 Hydrauliek en pneumatiek 11 dagen, waarvan 2 practicum

Hydraulische systeemtechniek 8 dagen, waarvan 1 practicum

Lastraining - basis 1 dag L

             Maintenance 7 dagen, waarvan 2 practicum

Mechanische aandrijftechniek 7 dagen, waarvan 2 practicum

Nieuw

CURSUSAANBOD

Bekijk ons complete cursusaanbod op www.rovc.nl 

Ook met e-learning!

Procestechniek Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als
avondcursus

Basis koeltechniek 4 dagen, waarvan 1 practicum

Basis pomptechniek 1 dag, waarvan 0,5 practicum

Centrifugaalpompen: storingsdiagnose en onderhoud 2 dagen, waarvan 1 practicum

                                Koeltechniek en F-gassen I - versneld 17 dagen, waarvan 7 practicum

Koudesystemen 6 dagen

Nieuwe en bestaande pompsystemen energiezuinig maken 1 dag P

Ook als losse cursussen te volgen!

Ook als herinstructie!

Organisatie & Communicatie Duur, vanaf Uitgevoerd 
door:

Ook als 
avondcursus

Communicatievaardigheden voor technici 2 dagen

De monteur als instructeur 2 dagen

Lean - basis 1 dag L

MS Project 2013 - basis 2 dagen L

Storingsverliezen analyseren en reduceren 2 dagen

Nieuw

Een greep uit ons aanbod

Ook als losse cursussen te volgen!   



Wat wil jij werkend maken dit najaar?
En welke cursus heb je daarvoor nodig?

Twijfel je over je voorkennis?
Maak een van onze 7 kennistesten 
op www.rovc.nl/kennistest

Of bel voor een persoonlijk 
studieadvies met Irene Heijning 
op 0318 - 698 697

Vanaf oktober starten o.a.:

Basis elektrotechniek Mechanische aandrijftechniek

Dieselmotoren Meet- en regeltechniek

Elektrisch schakelen PLC - Industriële automatisering

F-gassen categorie I PLC - Besturingstechniek

Hydrauliek en pneumatiek PLC-systemen

Hydraulische systeemtechniek Storingstechnicus elektro

Koeltechniek Toegepaste elektronica

Maintenance (met e-learning)

Vanaf oktober starten o.a.:


