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Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) 
 
Assistent voeding en voedingsindustrie (mbo 1) 

Doelgroep:  assistent medewerkers 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Producten en materialen transporteren. Materiaal en werkplek onderhouden. Productiewerkzaamheden uitvoeren. Product- en/of  

procescontroles assisteren. Nederland niveau 1 

Opleider: Nordwin college 

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): Theorie 1 jaar. Praktijk minimaal 840 uur. 

Kosten:  € ….. 

 

 

Assistent voeding/voedingsindustrie (mbo 1) 

Doelgroep:  assistent medewerkers 

Instroomeisen:  beheersing Nederlandse taal, niveau A1 

Inhoud van de training: Producten en materialen transporteren. Materiaal en werkplek onderhouden. Productiewerkzaamheden uitvoeren. Product- en/of  

procescontroles assisteren. Communicatie 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 221,- opleidingskosten en € 209,- boekenkosten per deelnemer 

 

 

Assistent voeding/voedingsindustrie NT2 (mbo 1) 

Doelgroep:  assistent medewerkers (anderstaligen) 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Producten en materialen transporteren. Materiaal en werkplek onderhouden. Productiewerkzaamheden uitvoeren. Product- en/of  

procescontroles assisteren. Communicatie. Nederlands als tweede taal (NT2) 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 221,- opleidingskosten en € 209,- boekenkosten per deelnemer 
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Voedingsoperator (mbo 2) 

Doelgroep:  voedingsoperators 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Werkzaamheden voorbereiden. Apparatuur bedienen en onderhouden. Gegevens registreren en rapporteren. Procesverloop 

bewaken. Kwaliteitscontroles uitvoeren aan het proces en product. Reinigen en desinfecteren. Samenwerken. Veilig en 

milieubewust werken. Ingangscontroles uitvoeren 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 221,- opleidingskosten en € 398,- boekenkosten per deelnemer 

 

 

Voedingsoperator (mbo 2) 

Instroomeisen: Diploma VMBO-Basisberoepsgerichte Leerweg of vergelijkbaar 

Inhoud van de training: Voorbereiden productieproces. Bedienen apparatuur. Bewaken procesverloop. Uitvoeren kwaliteitscontroles aan proces en product. 

Onderhouden apparatuur. Reinigen en desinfecteren. Nederlands niveau 2  

Opleider: Nordwin college 

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): Theorie 1 jaar. Praktijk minimaal 840 uren. Of: theorie 1,5 jaar, praktijk minimaal 1680 uren 

Kosten:  € ….. 

 

 

Logistiek medewerker (mbo 2) 

Doelgroep:  logistiek medewerkers 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Administratieve handelingen uitvoeren. Goederen ontvangen, controleren en opslaan. Goederen verzamelen en verzendklaar 

maken. Prioriteiten stellen. Zelfstandig werken, samenwerken en overleggen. Voorraad inventariseren. Met instructies, procedures 

en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften werken. Verantwoord en effectief gebruik maken van materialen en middelen 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 221,- opleidingskosten en € 370,- boekenkosten per deelnemer 
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Allround voedingsoperator (mbo 3) 

Doelgroep: allround voedingsoperators 

Instroomeisen: Diploma MBO-voeding, niveau 2 of vergelijkbaar 

Inhoud van de training: Voorbereiden productieproces. Bedienen apparatuur. Bewaken procesverloop. Uitvoeren kwaliteitscontroles aan proces en product. 

Onderhouden apparatuur. Reinigen en desinfecteren. Optimaliseren procesverloop en/of product. Bewaken planning. Begeleiden en 

instrueren medewerkers. Nederlands niveau 3  

Opleider: Nordwin college 

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): Theorie 2 jaar. Praktijk minimaal 1680 uren 

Kosten:  € ….. 

 

 

Allround voedingsoperator (mbo 3) 

Doelgroep:  allround voedingsoperators 

Instroomeisen:  voedingsoperator 

Inhoud van de training: Productieproces voorbereiden. Apparatuur bedienen en onderhouden. Procesverloop bewaken. Kwaliteitscontroles uitvoeren aan 

het proces en product. Reinigen en desinfecteren. Procesverloop en/of product optimaliseren. Planning bewaken. Medewerkers 

begeleiden en instrueren 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 536,- opleidingskosten en € 369,- boekenkosten per deelnemer 

 

 

Meewerkend voorman (mbo 3) 

Doelgroep:  leidinggevenden 

Instroomeisen:  logistiek medewerkers of voedingsoperator 

Inhoud van de training: Plannen, organiseren, aansturen en begeleiden van medewerkers. Leidinggeven. Productie voorbereiden. Voortgang 

productieproces beheren. Voorraadbeheer. Kwaliteitscontroles uitvoeren. Verbeteringsvoorstellen opstellen 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 536,- opleidingskosten en € 340,- boekenkosten per deelnemer 
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Productievakkracht (mbo 3) 

Doelgroep:  productievakkrachten 

Instroomeisen:  logistiek medewerker of voedingsoperator 

Inhoud van de training: Productielijn gereed maken. Productieproces voorbereiden en organiseren. Grondstoffen en hulpstoffenbeheer. Ontvangstcontroles 

uitvoeren. Proces en product controleren. Productiehandelingen van de afdeling 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar. Urennorm van 200 uur. 

Kosten:  € 536,- opleidingskosten en € 369,- boekenkosten per deelnemer 

 

 

Productieleider (mbo 4) 

Doelgroep:  productieleiders 

Instroomeisen:  productievakkracht, meewerkend voorman of allround voedingsoperator 

Inhoud van de training: Planningen maken. Voortgang van het proces bewaken. Leidinggeven. Kwaliteit bewaken en verbeteren. Voorraad bewaken. 

Medewerkers coachen. Prioriteiten stellen en problemen oplossen. Productiviteitsberekeningen maken 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): 1 dag per week naar school. Opleidingsduur maximaal 1 jaar en 3 maanden.  

 Urennorm van 250 uur. 

Kosten:  € 536,- opleidingskosten en € 381,- boekenkosten per deelnemer 

 

 

Voedingsspecialist (mbo 4) 

Doepgroep: Voedingsspecialist 

Instroomeisen: Diploma MBO-voeding, niveau 3 of vergelijkbaar 

Inhoud van de training: Bereidt productbereiding voor. Produceert voedingsmiddelen. Voert kwaliteitscontroles uit. Reinigt en desinfecteert apparatuur. 

Analyseert en evalueert productie. Optimaliseert productie. Neemt deel aan projecten. Implementeert verbetervoorstellen. Begeleidt 

op vaktechnisch gebied. Bewaakt uitvoering kwaliteitsbeleid. Nederlands niveau 4. Engels niveau 4  

Opleider: Nordwin college 

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): Theorie 2 jaar. Praktijk minimaal 1680 uren 

Kosten:  € ….. 
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Manager voeding (mbo 4) 

Doepgroep: Manager voeding 

Instroomeisen: Diploma MBO-voeding, niveau 3 of vergelijkbaar 

Inhoud van de training: Analyseert en evalueert productie. Optimaliseert productie. Neemt deel aan projecten. Implementeert verbetervoorstellen. 

Organiseert productieproces. Stuurt medewerkers aan. Voert werkoverleg. Bewaakt uitvoering kwaliteitsbeleid. Bewaakt 

afdelingsbudget. Nederlands niveau 4. Engels niveau 4  

Opleider: Nordwin college 

Duur van de training:  BBL (beroepsbegeleidende leerweg): Theorie 2 jaar. Praktijk minimaal 1680 uren 

Kosten:  € ….. 
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Communicatie en leidinggeven 

 
Nederlands op de werkvloer 

Doelgroep: alle medewerkers 

Instroomeisen: Geen 

Inhoud van de training: taalonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het bedrijf en de deelnemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van concrete stukken va

 werkvloer, zoals formulieren en procedures waar werknemers mee om moeten kunnen gaan. Het verhogen van het taalniveau. 

Opleider: IVIO-Opleidingen B.V. 

Duur van de training: Afhankelijk van het startniveau en de te behalen doelen 

Kosten: Afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal uren. 

 

 

Communicatie en leidinggeven 

Doelgroep:  leidinggevenden 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Situationeel leidinggeven. Gespreksvaardigheden. Motivatietechnieken. Plannen en organiseren. Omgaan met weerstand. 

Medewerkers opleiden en begeleiden. Rapporteren en presenteren  

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  6 dagdelen  van drie uren 

Kosten:  € 770,- per deelnemer 

 

 

Praktisch leidinggeven op de werkvloer 

Doelgroep:  Voor iedereen die leiding geeft aan een uitvoerende ploeg, ploegleider, voorman, teamleider, uitvoerder, chef etc. 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Ontwikkelen van de leidinggevende capaciteiten. Maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Uitzetten van bevoegdheden 

binnen de beleidskaders. Motiveren van de afdeling. Omgaan met verschillende karakters. Verschil tussen probleemeigenaar en 

proceseigenaar. Voeren van een correct slecht nieuwsgesprek. Sfeer en veerkracht, de basis van stressmanagement. Herkennen 

van uw eigen gedrag en dat van medewerkers en daarmee omgaan. Leidinggeven en vergaderen. Feedback geven en ontvangen 

Opleider: ROVC 

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 795,- per deelnemer 
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Persoonlijke coaching 

Doelgroep:  medewerkers 

Instroomeisen:  geen (beheersing van de Nederlandse taal aanbevolen) 

Inhoud van de training: Voorbereidingsfase: intake coach, opdrachtgever en deelnemer, doel vaststellen en overeenstemming aanpak. Uitvoeringsfase: 

uitvoering met tussentijdse evaluatie. Evaluatie: eindevaluatie met opdrachtgever en deelnemer. 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  variabel en afhankelijk van onder andere de coachingsdoelstellingen 

Kosten:  € 120,- per uur en reistijd. 
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Procestechnische cursussen 

 

Voedselveiligheid 

Doelgroep:  medewerkers 

Instroomeisen:  geen (beheersing van de Nederlandse taal aanbevolen) 

Inhoud van de training: Hygiëne. Besmetting en bederf (micro-organismen). Besmettingsbronnen. Reinigen en desinfectie. Kwaliteitszorgsystemen o.a. 

HACCP/BRC/IFS. Wetgeving 

 Daarnaast is het mogelijk om een persoonscertificering HACCP voor medewerkers te behalen 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  4 dagdelen van 3 uren 

Kosten:  € 425,- per deelnemer 

 

 

Voedselveiligheid opfris  

Doelgroep:  medewerkers die al kennis hebben over voedselveiligheid of de basistraining voedselveiligheid hebben gevolgd 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Hygiëne. Besmetting en bederf (micro-organismen). Besmettingsbronnen. Reinigen en desinfectie. Kwaliteitszorgsystemen o.a. 

HACCP/BRC/IFS. Wetgeving 

 Daarnaast is het mogelijk om een persoonscertificering HACCP voor medewerkers te behalen. 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  2 dagdelen van 3 uren 

Kosten:  € 215,- per deelnemer 

 

E-learning Voedselveiligheid opfris 

Beschikbaar in de talen: Duits, Engels Pools, Portugees 

Opleider: SVO vakopleiding food 

Kosten:  € 95,- per deelnemer 

 

 

Voedselveiligheid introductie 

Doelgroep:  productiemedewerkers 

Instroomeisen:  geen (beheersing van de Nederlandse taal aanbevolen) 

Inhoud van de training: Kwaliteit. Voedselveiligheid. Hygiënisch handelen. Regels van het bedrijf  

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  1 dagdeel 

Kosten:  € 115,- per deelnemer 
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E-learning Voedselveiligheid introductie 

Beschikbaar in de talen: Duits, Engels Pools, Portugees 

Opleider: SVO vakopleiding food 

Kosten:  € 48,- per deelnemer 

 

 

Kwaliteitszorg voor leidinggevenden 

Doelgroep:  leidinggevenden in de voedingsmiddelenindustrie (meewerkend voorman, chefs, productievakkracht, allround voedingsoperators) 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal en in het bezit zijn van het HACCP-certificaat voor medewerker of mbo-opleiding niveau 2 

Inhoud van de training: Kwaliteitszorg in het bedrijf. Teamwork in de kwaliteitszorg: audit en verantwoordelijkheid afdeling. Kwalitatief leidinggeven in de 

kwaliteitszorg: draagvlak en borging. Instructie en begeleiding van nieuwe medewerkers binnen het kwaliteitszorgsysteem. Motivatie 

van medewerkers binnen kwaliteitszorg 

 Daarnaast is het mogelijk om de persoonscertificering HACCP voor leidinggevenden te behalen 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  6 dagdelen van 3 uren 

Kosten:  € 735,- per deelnemer 

 

 

Officieel assistent PM keuring Pluimvee (mbo 3) 

Doelgroep:  assistent keurders 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal en voldoende snijvaardigheid 

Inhoud van de training: Slachten pluimvee. Bewerken pluimvee. Hygiëne, voedselkwaliteit en productveiligheid. Anatomie. Pathologie. Keuringsregulatief. 

Wet- en regelgeving 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  90 dagdelen (50 dagdelen theorie, 40 dagdelen praktijk) 

Kosten:  € 6.995,- per deelnemer 

 

 

Snijvaardigheid pluimvee 

Doelgroep:  productiemedewerkers 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Snijtechnieken. Veilig werken met scherp gereedschap 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  8 dagdelen van 3 uren 

Kosten:  € 1.695,- per deelnemer 
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Vleeskennis 

Doelgroep:  medewerkers die weinig kennis hebben van vlees 

Instroomeisen:  bij voorkeur een niveau 2 mbo-opleiding 

Inhoud van de training: Kwaliteitsaspecten. Technische uitsnijding. Benaming vleesdelen. Slachtprocessen en spierfysiologie. Verkleiningsprocessen. 

Chemische en microbiologische aspecten. Bereidingstechnieken 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  maximaal 3 dagdelen 

Kosten:  afhankelijk van het aantal dagdelen 

 

 

Vleestechnologie 

Doelgroep:  medewerkers die zich verder willen verdiepen in de technologische aspecten van vlees en/of vleeswaren 

Instroomeisen:  bij voorkeur een niveau 3 mbo-opleiding. 

Inhoud van de training: Processen in vlees. Chemische aspecten van vlees. Microbiologische aspecten. Verkleiningsprocessen. Smaakbeleving  

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  maximaal 3 dagdelen 

Kosten:  € 130,- per dagdeel per deelnemer 

 

 

Dierwelzijn in de pluimveeslachterij 

Doelgroep:  medewerkers van een slachterij. Voor medewerkers die drie jaar of langer bij een slachterij werken is er een verkorte opfriscursus 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Laden, vervoer, ontladen. Ontstaan van stress en stresskenmerken. Verdoven. Slachten. Uitbloeden. Slachtschade. Eindproducten 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  4 dagdelen van 3 uren 

Kosten:  € 238,- per deelnemer 

 

 

Dierwelzijn in de pluimveeslachterij opfris 

Doelgroep:  medewerkers van een slachterij, aantoonbaar meer dan drie jaar werkzaam 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Laden, vervoer, ontladen. Ontstaan van stress en stresskenmerken. Verdoven. Slachten. Uitbloeden. Slachtschade. Eindproducten 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  2 dagdeel van 3 uren 

Kosten:  € 119,- per deelnemer 
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Examen dierwelzijn 

Doelgroep:  ieder die in 2011 of 2012 een training Dierwelzijn heeft gevolgd 

Instroomeisen:  zie doelgroep 

Inhoud van de training: Laden, vervoer, ontladen. Ontstaan van stress en stresskenmerken. Verdoven. Slachten. Uitbloeden. Slachtschade. Eindproducten 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  1 dagdeel van 3 uren 

Kosten:  € 245,- per deelnemer 

 

 

Registratie Animal welfare 

Doelgroep:  medewerkers 

Instroomeisen:  Animal en Poultry Welfare Officers gecertificeerd door Bristol 

Inhoud van de training: registratie 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Kosten:  € 50,- per deelnemer 

 

 

Functionaris dierwelzijn 

Doelgroep:  aangestelde functionarissen dierwelzijn die in het bezit zijn van een getuigschrift/certificaat Dierwelzijn (Verordening 1099/2009) 

Instroomeisen:  beheersing van de Nederlandse taal 

Inhoud van de training: Functie-eisen, Persoonlijke leerdoelen, Slachtproces, De stal/omgaan met personeel, De bedwelming/bedwelmingsparameters, 

Onderhoud en gebruik van apparatuur, Steken en verbloeden, Waarborging goede praktijken, Bijhouden van een register 

Opleider: SVO vakopleiding food  

Duur van de training:  1 tot 4 dagdelen van 3 uren (vast te stellen na intakegesprek) 

Kosten:  € 745,- per dagdeel 

 

 

Basistraining voor de praktijkopleider 

Doelgroep:  praktijkopleider 

Instroomeisen: minimaal niveau 3 

Inhoud van de training: Competentiegericht leren en de rol van de praktijkopleider. Begeleiden bij werkplekopdrachten. Instructie geven en beoordelen van 

de voortgang. Beoordelen van praktijktoetsen 

Locatie:  op de SVO- locaties of in het eigen bedrijf (bij voldoende deelnemers). 

Duur van de training:  4 dagdelen 

Kosten:  gratis. 
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HACCP 

Doelgroep:  HACCP teamleden en leidinggevenden 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Verantwoordelijkheden van het HACCP-team. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Productaansprakelijkheid. Chemische, 

microbiologische en fysische besmettingen. Gevaren- en risicoanalyse. Beheersen, verifiëren en valideren van het HACCP-systeem 

en de CCP’s. Corrigerende en preventieve maatregelen. Praktijkopdracht(en) 

Opleider: Bureau voor Kwaliteitszorg 

Duur van de training:  2 dagdelen  

Kosten:  € 395,- 

 

 

Interne Auditvaardigheden 

Doelgroep:  medewerkers die kwaliteits- en voedselveiligheidsaudits uitvoeren 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Doel van interne audits. Procedure auditing. Bedrijfscultuur en ethiek. Rol van de auditor. Voorbereiding en uitvoering van de audit. 

Basisvaardigheden communicatie. Rapportage van de bevindingen, aangeven verbetermaatregelen. Follow-up van de audit. 

Praktijkopdrachten 

Opleider: Bureau voor Kwaliteitszorg 

Duur van de training:  2 dagdelen  

Kosten:  € 395,- 

 

 

Hygiënisch ontwerpen van gebouwen en machines 

Doelgroep:  constructeurs en medewerkers die de apparatuur en installatie gebruiken 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Wet en regelgeving, normen en richtlijnen, Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen, EHEDG (European Hygienic 

Engineering & Design Group) testmethode en basisontwerpcriteria, Hygiënisch lassen, Afdichten en afsluiters en Case studie: 

sproeibol 

Opleider: Burggraaf & Partners 

Duur van de training:  2 dagen  

Kosten:  € 1.095,- 
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Kookworkshops “Wild, ambachtelijk en culinair” 

Doelgroep: professionele koks, ondernemers in de verssector, slagers, poeliers, jagers en kookliefhebbers 

Instroomeisen: geen 

Inhoud van de training: Kennis van het dier. Verwerking van wild in theorie en praktijk. Meest voorkomende kooktechnieken. Bereiding aan de hand van 

receptuur. 

 Ree in 3 verschillende kooktechnieken. Grofwild: de mogelijkheden van hert en zwijn. Wild gevogelte: eend, duif en fazant. 

Kleinwild: haas, konijn en gans 

Opleider: Wildacademie 

Duur van de training:  4 avondlessen 

Kosten:  € 400,- en € 40,- syllabus (optioneel) 
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Techniek en automatisering 
 

Basis Elektrotechniek 

Doelgroep:  Onderhoudstechnici, werktuigbouwkundigen, operators, die onbekend zijn met elektrotechniek 

Instroomeisen:  Een technische vooropleiding is gewenst, maar niet noodzakelijk 

Inhoud van de training: Basis elektrotechniek: verdeelinrichting. 1e lijns inspectie elektrische installaties. Basis elektrische aandrijftechniek. Basis 

elektrotechniek: schakeltechniek. 1e lijns storingen verdeelinrichtingen. 1e lijns storingen schakeltechniek. Inspectie en 1e lijns 

onderhoud elektrische aandrijfsystemen. 1e lijns storingen elektrische aandrijfsystemen 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 1.240,- 

 

 

Elektrisch schakelen 

Doelgroep:  niet-elektrotechnici zoals onderhoudstechnici, werktuigbouwkundigen, operators, machinisten of sales engineers die tijdens hun 

werk in aanraking komen met elektrotechniek, elektrisch schakelen, schakelen met relais en draaistroommotoren. 

Instroomeisen:  technische vooropleiding op minimaal LTS-niveau wordt aangeraden 

Inhoud van de training: Schakelen met relais. Draaistroommotorschakelingen. Algemene elektrotechniek. Draaistroommotoren. Storingzoeken volgens 

SMIDO. Storingzoeken elektrotechniek 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.450,- 

 

 

Keuren elektrisch handgereedschap voor elektrotechnici 

Doelgroep:  ieder die moet voldoen aan de eisen van de NEN 3140 en/of VCA-checklist met betrekking tot het periodiek keuren van elektrisch 

(hand)gereedschap 

Instroomeisen:  Een LTS-E vooropleiding of de cursus Elektrisch schakelen is gewenst 

Inhoud van de training: Inspectie: waarom, wanneer en door wie. Elektriciteitsrisico’s. Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen. Veel voorkomende 

gebreken en bijbehorende risico’s. Visuele inspectie van apparatuur. Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, 

weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom. De administratieve afhandeling van inspecties 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 315,- 
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Keuren elektrisch handgereedschap voor niet-elektrotechnici 

Doelgroep:  Ieder zonder elektrotechnische vooropleiding die, volgens de NEN 3140 en/of VCA-checklist, keuringen gaat verrichten aan 

elektrisch handgereedschap. 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Basiskennis elektrotechniek. Eenvoudige schakelingen. Elektriciteitsrisico’s. Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen. Waarom, 

wanneer en door wie inspecteren. Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s. Visuele inspectie van apparatuur. 

Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom. De administratieve 

afhandeling van inspecties 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 495,- 

 

 

Storingstechnicus elektro 

Doelgroep:  beginnende service-, storings- en onderhoudstechnici die dagelijks worden geconfronteerd met storingen in moderne industriële 

installaties 

Instroomeisen:  minimaal een LTS-E vooropleiding in combinatie met praktische werkervaring in een elektrotechnische omgeving of de cursus 

Elektrisch schakelen 

Inhoud van de training: Storingsanalyse in installaties met PLC’s, frequentieregelaars, softstarters, elektromotoren, relaisbesturingen, etc. Aandragen van 

verbetervoorstellen. Veiligheid: Arbo-wet en NEN 3140 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.650,- 

 

 

Vakbekwaam persoon NEN 3140 

Doelgroep:  Iedereen die werkt aan en inspectie uitvoert op schakelkasten en machines die onder spanning staan en iedereen die door zijn 

werkgever benoemd wil worden tot vakbekwaam persoon 

Instroomeisen:  Een vooropleiding op minimaal LTS-E niveau of de cursus Elektrisch schakelen is gewenst 

Inhoud van de training: Relevante kennis van de Europese norm NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en de Arbo-wet. Inzicht in mogelijke gevaren en ongelukken. 

Uitgangspunten voor een veilige bedrijfsvoering en het veilig uitvoeren van onderhoud. Personeel en werkvoorschriften. Inspectie 

van arbeidsmiddelen. Werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder spanning en in de nabijheid van spanningsvoerende delen 

werken. Gebruik van hulpmiddelen, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en de NEN 3140 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 470,- 
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Voldoende onderricht persoon NEN 3140 

Doelgroep:  Iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn werkgever benoemd wil worden tot 

voldoend onderricht persoon 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Het spanningsloos maken vóór en het opnieuw inschakelen na werkzaamheden. Het monteren van stekkers en contra-stekkers. Het 

vervangen van (TL-)lampen en starters. Het vervangen van stopcontacten (wandcontactdozen) en lichtschakelaars. Het af- en 

aankoppelen van elektromotoren. Het aanbrengen en verwijderen van stoppen (smeltveiligheden) en mespatronen. Het resetten van 

thermische pakketten 

Opleider: ROVC 

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 340,- 

 

 

Basis Industriële automatisering 

Doelgroep:  Onderhoudstechnici, werktuigbouwkundigen, operators, die onbekend zijn met industriële automatisering.  

Instroomeisen:  Een technische vooropleiding is gewenst, maar niet noodzakelijk. 

Inhoud van de training: Algemene opbouw van een besturing met: signaalgevers, besturingseenheid, uitvoerorganen en signaalverbindingen (blokschema). 

Basisprincipes van een besturing, wat doet de besturing in een machine. Uitvoeringsvormen van een besturing: PLC, relais, 

pneumatisch, IC, soft PLC, chip. Visualisatie van besturingen en wijze van bediening. Signaalverbindingen in een besturing. 

Verschillende praktijkvoorbeelden van installaties met een besturing: verpakkingsmachine, afvulmachine, pretpark attractie, brug, 

wasstraat 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 1.240,- 

 

 

Besturingstechniek 

Doelgroep:  Technici die met geautomatiseerde machines en installaties werken, waarbij de PLC een belangrijke rol speelt 

Instroomeisen:  een opleiding op MTS-niveau of een LTS-opleiding aangevuld met de cursus Industriële automatisering is gewenst. 

Inhoud van de training: Praktische en samenhangende benadering van het ontwerpen van besturingssystemen waarbij vanuit één basistechniek de diverse 

uitvoeringstechnieken worden behandeld. Ontwerpmethoden: combinatorische en volgorde (sequentiële) besturingen met SFC-, tijd-

, geheugen- en telschakelingen. Werking en programmering van diverse PLC’s volgens de norm IEC 61131-3 in de 

programmeertalen Instruction List, Ladder Diagram en Function Block Diagram 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.495,- 
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Basis PLC techniek met CoDeSys (IEC 61131-3) 

Doelgroep:  service- of onderhoudsmonteurs, operators, operator-monteurs of toekomstig programmeurs die meer willen weten over PLC’s en 

het aansluiten van verschillende I/O’s.  

Instroomeisen:  een vooropleiding op LTS-/MTS-niveau is gewenst met basiskennis van elektrotechnische schema’s.  

 Ook de cursussen Elektrisch schakelen, Toegepaste elektronica en Industriële automatisering vormen een goede basis 

Inhoud van de training: Voordelen van een PLC t.o.v. andere besturingen. Werking van de PLC en aansluiten van Input/Output op de PLC. Herkennen van 

verschillende typen PLC’s. Inleiding PLC-norm IEC 61131-3 en programmeerstructuur. Lezen en programmeren van programma’s in 

Ladderdiagrammen. Omgang met de PLC- programmeeromgeving CoDeSys. Bestaande elektrische schema's omzetten naar een 

PLC-programma. Digitale en analoge signaalverwerking 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 1.025,- 

 

 

Industriële automatisering 

Doelgroep:  Monteurs, onderhouds- of storingstechnici of toezichthouders die in aanraking komen met geautomatiseerde installaties of machines 

Instroomeisen:  Vooropleiding op LTS-niveau of een niet-technische opleiding op HAVO- of MEAO-niveau of de cursus Algemene techniek zijn 

gewenst 

Inhoud van de training: Veel aandacht voor de signaalverwerking bij geautomatiseerde machines en installaties, onafhankelijk van de techniek of combinatie 

van technieken waarmee deze zijn uitgevoerd. Automatiseringssystemen en de kringloop van signalen. Principe, werking en 

uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakelelementen en sensoren. Besturingsfuncties NOT, AND, OR, geheugen, timer, counter 

en gecombineerde besturingsfuncties. Lezen van combinatorische besturingen en volgordebesturingen met bewegingsdiagrammen 

en SFC’s (Sequential Function Chart). Inleiding in PLC-besturingen volgens IEC 61131-3. Werking en logica van besturingen. 

Storingzoeken volgens de SMIDO-methode (Storing, Melding, Informeren, Diagnose, Oplossen) 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  7 dagen 

Kosten:  € 2.435,- 
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PLC-systemen 

Doelgroep:  Iedereen die regelmatig wordt geconfronteerd met de nieuwste generatie PLC’s en HMI's en zijn inzicht hierin wil vergroten.  

Instroomeisen:  Vooropleiding op MTS-niveau met kennis van besturingstechniek en kunnen werken met Windows-PC’s of de cursus 

Besturingstechniek 

Inhoud van de training: Opbouw en werking van PLC-systemen. Programmastructuur, analyse en programmering. Programma's in diverse talen kunnen 

lezen en schrijven. Maken van functies en functieblokken. Storingzoeken met softwaretools. Verwerking en aansturing van digitale 

en analoge I/O. Ontwikkeltraject van een besturing. Opstellen van een HMI-project. Koppelen van een operatorpaneel met de CPU. 

Aanmaken van beelden t.b.v. bedienings- en controlefuncties. Werking PLC, samenhang tussen het proces en het PLC-programma. 

Hardware en softwareconfiguratie, processor, programmageheugen, datageheugen, Codes (ASCII, BCD, Binair, decimaal en 

Hexadecimaal) 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.540,- 

 

 

Storingzoeken in PLC-bestuurde installaties 

Doelgroep:  Service- of onderhoudsmonteurs, operators, operator-monteurs of toekomstige programmeurs van PLC’s 

Instroomeisen:  een vooropleiding op LTS-/MTS-niveau aangevuld met basiskennis van de PLC wordt aanbevolen.  

 Ook de cursussen Basis PLC-techniek met CoDeSys (IEC 61131-3) en Besturingstechniek vormen een goede basis. 

Inhoud van de training: Storingzoeken. Overzicht van de programmeertalen in de IEC 61131-3. Lezen van een PLC-programma (Instruction List, Ladder 

Diagrammen, Function Block Diagram en SFC). Interfaces. Storingzoeken met behulp van software tools. Diverse projecten 

doorgronden, die uit verschillende typen PLC’s en softwarepakketten bestaan 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 635,- 
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Koeltechniek 

Doelgroep:  (service)monteurs, onderhouds- en storingstechnici, (toezichthoudende) medewerkers die in hun dagelijkse werk met koelsystemen 

in aanraking komen 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Werking en de theoretische basis van een koudesysteem. Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem. De 

koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram. Koudemiddelen (inclusief wetgeving). Opbouw en werking van industriële en 

stationair commerciële koelsystemen. Opbouw, werking en verschillende types componenten. Toepassing, eigenschappen en 

druk/enthalpiediagram van koudemiddelen. Opstelling, inrichting, leidingwerk, in bedrijf stellen en op werking controleren en 

instellen. Onderhouds- en servicewerkzaamheden en overzicht van veel voorkomende storingen, oorzaken en oplossingen 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  7 dagen 

Kosten:  € 1.645,- 

 

 

Meet- en regeltechniek 

Doelgroep:  storingstechnici, procesoperators of instrumentatietechnici die in hun werk regelmatig te maken hebben met meet- en regeltechniek 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Praktijkschema’s van eenvoudige tot complexe meet- en regelinstallaties. De componenten waaruit een regelkring is opgebouwd 

(opnemers, regelaars en corrigerende organen), hun principewerking en de onderlinge signaalverbindingen. •Lezen van de 

verschillende schema’s uit de meet- en regeltechniek, zoals instrumentatie-, blok-, proces- en installatieschema’s. Inzicht krijgen in 

verschillende typen regelaars, regelstrategieën en het instellen ervan. Kennis van moderne instrumentatie voor het meten van flow, 

druk, temperatuur en niveau.  

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.650,- 

 

 

Basis Pomptechniek 

Doelgroep:  Medewerkers zonder kennis van pomptechniek 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Werking en doel van een pomp. Verschillende pomptypen (centrifugaal, verdringer). Hoofdonderdelen van een pomp. De 

pompcurve en basisbegrippen in de pomptechniek. Soorten asafdichtingen en het principe van de asafdichting. Symbolenkennis 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 350,- 
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Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem 

Doelgroep:  Operators, (service)monteurs, (sales)engineers of ontwerpers e.d. die in hun werk regelmatig in aanraking komen met pomptechniek 

Instroomeisen:  cursus Basis pomptechniek of MTS-niveau met enige praktijkervaring op gebied van pompsystemen 

Inhoud van de training: Soorten pompen, eigenschappen en inzetgebieden. De pomp- en leidingkarakteristiek. Dynamische en statische drukken in een 

systeem. NPSH van de pomp en cavitatie. Invloed van mediumeigenschappen (viscositeit, temperatuur etc). Soorten asafdichtingen 

en hun toepassing. Pompmaterialen. Pompopstelling en pompregeling (o.a. toerenregeling, regeklep). Aandrijving van pompen. De 

pomp in bedrijf (starten en stoppen, waterslag, optimaal bedrijf, storingen) 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 1.110,- 

 

 

Stromingsleer voor pompsystemen 

Doelgroep:  Ontwerpers, (sales)engineers of (service)monteurs die regelmatig te maken krijgen met het berekenen en bepalen van pompen en 

pompinstallaties 

Instroomeisen:  cursus Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem of MTS-niveau met enige praktijkervaring op gebied van pompsystemen 

Inhoud van de training: Uitrekenen of bepalen van complete systemen met leidingwerk en diverse appendages. Gebruik van formules, tabellen en grafieken. 

Invloed van regelkleppen en meetflenzen op stromingen in het systeem. Life cycle cost 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 350,- 

 

 

Vakbekwaam Operator stoomketelinstallaties 

Doelgroep:  Medewerkers van de Technische Dienst of productie die zonder gerichte opleiding zeer belangrijke werkzaamheden moeten 

verrichten aan ketelinstallaties 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Het ketelhuis. Warmtetechnische begrippen. Vlampijpketel en waterpijpketel: bouw en werking, opstartprocedure, bedrijfsvoering en 

controles, bijhouden logboek, signaleren afwijkingen en inschatten gevaar/bedrijfsrisico. •Herkenning en functie van de brander- en 

gasstraatcomponenten en beoordeling van het verbrandingsproces in de ketel. Wat is rendement en wat zijn de oorzaken van 

verlies. Ketelwater en ketelvoedingswater. Beveiligingen: kennen, controleren en testen 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  4 dagen 

Kosten:  € 1.525,- 
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Basisveiligheid VCA 

Doelgroep:  De basiscursus VCA is voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, service- en storingsmonteurs die bij externe bedrijven 

hun werkzaamheden uitvoeren en medewerkers die zich met Arbo-wetgeving bezig houden 

Instroomeisen:  Geen minimale vooropleiding vereist 

Inhoud van de training: Belangrijke veiligheidstheorieën. Overheidsbeleid, Arbo-wet. Gevaarlijke stoffen: brand- en explosiegevaar, giftigheid, agressieve 

(bijtende) stoffen. Machines en gereedschappen. Elektriciteit. Bijzondere risico’s: werken in besloten ruimten, hijswerkzaamheden, 

werken op hoogte, schadelijk geluid. Werkvergunningen. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Lassen en solderen 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 480,- per deelnemer 

 

 

Elektrische veiligheid van machines 

Doelgroep:  Service-, storings- en onderhoudtechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die op het gebied van de elektrische 

componenten veiligheidskennis en -vaardigheden willen opdoen 

Instroomeisen:  Basiskennis van de machineveiligheid is een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid. 

Inhoud van de training: Opzet en het werken met de norm NEN-EN-IEC 60204-1 en de grens NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1. Type verdeelinrichtingen 

NEN-EN-IEC 61439, voedingsdeel en netscheider. Werkschakelaars (hoofd- en stuurstroom), overstroombeveiligingen en 

leidingkeuze. Kastopbouw, deur- en paneelaarding en gebruik aderkleuren en markering. Klemmenstrook voeding, motorvelden, 

opnemers en sensoren. Relatie risico en kwaliteit van de besturing en componenten (NEN-EN 954). Categorie B, 1, 2, 3 en 4. 

Standaardschakelingen, redundantie en diversiteit. Noodstopcircuits, beweegbare afschermingen, hek- en schermbewaking met 

eindschakelaars. Soorten beveiligingen, noodstop, nooduit, lijn-/unitstop, tweehandsbediening, hekbewaking, lichtschermen met en 

zonder muting, veiligheidsmatten. Gecombineerde veiligheidsfuncties in machines en productielijnen en Performance Level (PL) als 

vervanger voor veiligheidscategorieën. Berekeningssoftware Sistema op basis van de NEN-EN-ISO 13849-1, Performance level en 

te vermijden ontwerpvalkuilen 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 840,- per deelnemer 
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Industriële machineveiligheid 

Doelgroep:  Service-, storings- en onderhoudtechnici, ontwerpers, inkopers en hoofden Technische Dienst 

Instroomeisen:  Enig technisch inzicht is vereist. 

Inhoud van de training: Basisprincipes wet- en regelgeving en de onderlinge samenhang. Machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen. Opzet 

machinerichtlijn in hoofdonderwerpen (machine, productielijn, deelmachine, bestaande machine). Begrip IIA en IIB verklaring. 

Verantwoordelijkheid voor nieuwe machines en bestaande machines. Verantwoordelijkheid bij modificaties van bestaande en 

nieuwe machines. De rol en samenhang van geharmoniseerde normen (A-, B- en C-normen). Ontwerpcriteria op basis van NEN-

EN-ISO 12100. Risicobeoordeling op basis van NEN-EN-NEN 14121. Technische oplossingen, PBM en procedures. 

Risicobeheersing met vaste afschermingen, hekken en schermen. Het werken vanuit een technisch constructiedossier (TCD) 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 635,- per deelnemer 

 

 

Mechanische veiligheid in machines 

Doelgroep:  Service-, storings- en onderhoudtechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die op het gebied van de mechanica, 

veiligheidskennis en -vaardigheden op willen doen 

Instroomeisen:  Basiskennis van machineveiligheid is een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid 

Inhoud van de training: Risicobeheersing door vaste afschermingen, hekken en schermen (NEN-EN 953). Bescherming van ledematen (NEN-EN-ISO 

13857) en beknellingsgevaar elimineren (NEN-EN 349). Trappen en bordessen (NEN-EN-ISO 14122 reeks). Relatie risico en 

benodigde technische beveiliging plus redundantie en diversiteit. Categorie B, 1, 2, 3 en 4 (NEN-EN 954). Standaardschakelingen 

met pneumatiek en voorbeeldschakeling hydraulisch. Eisen en voorwaarden aan noodstopcircuits plus typen beweegbare 

afschermingen. Hek- en schermbewaking met eindschakelaars. Performance Level als vervanger voor veiligheidscategorieën. 

Architectuur, diagnose nauwkeurigheid en kwaliteit componenten. Berekeningssoftware Sistema op basis van NEN-EN-ISO 13849-

1. Voorbeeldberekeningen van Performance Level in Sistema 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 550,- per deelnemer 
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Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 

Doelgroep:  Voor operationeel leidinggevenden die het VCA-certificaat willen behalen en medewerkers die meer willen weten over veiligheid of 

zich bezighouden met Arbo-wetgeving.  

Instroomeisen:  Een LBO/MBO-vooropleiding wordt aanbevolen. 

Inhoud van de training: Onderwerpen van de cursus Basisveiligheid VCA. Veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen. Het ontstaan van ongevallen: 

ijsbergtheorie, dominosteentheorie en het melden van (bijna) ongevallen en incidenten. Strategieën om veiliger te kunnen werken: 

Burkhardttheorie, rol van een leidinggevende VCA, VCA-veiligheidssysteem en werkplekinspectie. Het bevorderen van veilig 

werken: preventief en correctief veiligheidsbeleid. Taakrisico-analyse en bedrijfsnoodplannen. Gevarenbronnen: lawaai, elektriciteit, 

straling en asbest. Toxicologie: vergiftiging, brand en explosiegevaar. Ergonomie: welzijn, geluid en klimaat, inspanning, beweging 

en werkhouding 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 630,- per deelnemer 

 

 

Algemene techniek 

Doelgroep:  niet-technici die werken in een technisch bedrijf en regelmatig met algemene techniek in aanraking komen en meer technische 

basiskennis willen hebben  

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Werktuigbouwkundige begrippen. Tekeninglezen en meten. Metalen en kunststoffen. Mechanische overbrengingen. 

(Elektro)motoren.  Inleiding in de industriële automatisering en pneumatiek. Overbrengingen. Materialenkennis. Eenvoudige 

werktuigen. Handgereedschap 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  8 dagen 

Kosten:  € 2.650,- 

 

 

Hydrauliek en pneumatiek 

Doelgroep:  Onderhouds-)technici, monteurs, operators, magazijnmeesters, verkopers of (aankomend) ontwerpers die regelmatig te maken 

hebben met hydrauliek en/of pneumatiek 

Instroomeisen:  cursus Algemene techniek 

Inhoud van de training: Lezen van schema’s, schematechniek en besturing. Pompen, motoren en cilinders, kleppen, schuiven en ventielen. Lokaliseren en 

oplossen van storingen. Leidingen en hulpapparatuur. Oliesoorten en luchtbehandeling. Preventief onderhoud 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  9 dagen 

Kosten:  € 2.650,- 
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Onderhoudstechniek 

Doelgroep:  Onderhoudsmonteurs of technisch opgeleide operators die te maken krijgen met het organiseren van strategisch onderhoud  

Instroomeisen:  cursus Algemene techniek 

Inhoud van de training: Storingen en storingsoorzaken. Technische aspecten van onderhoud en revisie. Onderhoudsconcepten, -strategieën en begrippen. 

Total Productive Maintenance (productieverliezen en verbeterprocessen). Werkstroombeheersing, planning, evaluatie, organisatie 

en magazijnbeheer 

Opleider: ROVC  

Duur van de training:  7 dagen 

Kosten:  € 2.380,- 

 

 

Techniek afvalwaterzuivering 

Doelgroep:  medewerkers zuiveren, medewerkers elektrotechniek 

Instroomeisen:  vmbo 

Inhoud van de training: basiskennis chemie, microbiologie, waterverontreiniging en –wetgeving, zuiveringsprocessen voor huishoudelijk en voor industrieel 

afvalwater, actiefslib-principes en stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking, pompen en elektrotechnische installatie, meten en 

bemonsteren, bedrijfsvoering, kwaliteit, arbo- en milieuzorg 

Opleider: Wateropleidingen 

Duur van de training:  27 dagdelen (module 1 15 dagdelen, module 2 12 dagdelen) 

Kosten:  € 2.125,- 
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Transport en logistiek 
 

Chauffeur pluimveetransport 

Doelgroep:  vervoerders, chauffeurs en handelaren die zich bezig houden met het vervoer van levend pluimvee 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: wettelijke regelgeving inzake transport van pluimvee, rijtijden, laden en lossen, inrichting van wagens, reiniging en ontsmetting, 

omgaan met (jong) pluimvee, dierziekten, dier en gezondheid, omgaan met klanten en hun dieren 

Opleider: VTL 

Duur van de training:  2 dagdelen  

Kosten:  € ….. 
 

 
Heftruck opleiding 

Doelgroep:  bestuurders van een heftruck 

Instroomeisen:  Geen minimale vooropleiding vereist 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld: Arbowet, rijklaarcontrole, 

stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling, bediening van de vorkheftruck, oriëntatie op de omgeving, efficiënt en veilig rijden 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 425,00 per deelnemer 

 

 

E-learning Heftruck inclusief praktijkdag 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 349,- per deelnemer 

 

 

Heftruck herhaling 

Doelgroep:  bestuurders van een heftruck 

Instroomeisen:  Geldig heftrukcertificaat 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld: Arbowet, rijklaarcontrole, 

stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling, bediening van de vorkheftruck, oriëntatie op de omgeving, efficiënt en veilig rijden 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  halve dag of hele dag 

Kosten:  € 155,- of € 279,- per deelnemer 
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Veiligheid en zorg 

 

ARBO zorg en gezondheidsmanagement 

Doelgroep:  leidinggevenden 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: kennis en vaardigheden voor een optimale inzetbaarheid en voorkomen van arbeidsverzuim 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  8 dagdelen  

Kosten:  € 745,- 

 

 

Fysieke belasting tillen en dragen 

Doelgroep:  medewerkers die regelmatig moeten tillen en dragen 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: juist gebruik van lichaam en hulpmiddelen bij tillen en dragen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 260,- 

 

 

Preventiemedewerker 

Doelgroep:  medewerkers die de taak van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren 

Instroomeisen:  geen 

Inhoud van de training: Functie en taken van de preventiemedewerker. Arbeidsrisico’s in de organisatie. Arbowetgeving. Algemene basiskennis RI&E, 

waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn. Basiselementen ergonomie, agressie & geweld en fysieke 

belasting. Communicatieve vaardigheden. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Opleider: MKB cursus en training 

Duur van de training:  2 dagdelen 

Kosten:  € 425,- 
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BHV 

Doelgroep:  Medewerkers die een BHV-taak gaan vervullen 

Instroomeisen:  Geen minimale vooropleiding vereist 

Inhoud van de training:  Het doel van de training is de medewerkers die kennis en vaardigheden te verschaffen die zij als BHV-er wettelijk moeten 

beheersen. Levensreddend handelen; eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers, het 

melden van incidenten, beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie), ontruiming, kennis kleine blusmiddelen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 295,00 per deelnemer 

 

 

E-learning BHV inclusief praktijkdag 

Opleider: BMA Groep 

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  vanaf € 235,- per deelnemer 

 

 

BHV  herhaling 

Doelgroep:  Medewerkers die een BHV-taak vervullen 

Instroomeisen:  Geldig BHV-certificaat en geldig diploma reanimatie 

Inhoud van de training: In deze herhalingstraining wordt getoetst of de deelnemers de kennis en vaardigheden nog in voldoende mate beheersen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  vanaf € 195,- per deelnemer 

 

 

Ploegleider BHV 

Doelgroep:  BHV-ers die leiding gaan geven aan de BHV-ploeg. 

Instroomeisen:  Minimaal een geldig BHV certificaat 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld: Huidige wet- en regelgeving, 

het zorgdragen voor een adequate ploeg bedrijfshulpverleners, het beheer en controle van de middelen van de ploeg, leidinggeven 

en communicatie tijdens een calamiteit, erkenning en repressie 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  3 dagen 

Kosten:  € 745,- per deelnemer 
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Ploegleider BHV herhaling 

Doelgroep:  BHV-ers die leiding geven aan de BHV-ploeg. 

Instroomeisen:  Geldig certificaat Ploegleider BHV 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. In deze herhalingstraining wordt getoetst of de deelnemers de kennis en 

vaardigheden nog in voldoende mate beheersen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 260,- per deelnemer 

 

 

Hoofd BHV 

Doelgroep:  BHV-ers die verantwoordelijk zijn voor het BHV-beleid, zich bezig houden met het voorkomen en beperken van calamiteiten 

alsmede de evaluatie van voorgevallen calamiteiten 

Instroomeisen:  Geldig BHV-certificaat en bij voorkeur leidinggevende 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld: Huidige wet- en 

regelgeving; het opzetten van een BHV-organisatie, het zorgdragen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners binnen 

de organisatie, het verzorgen van interne en externe communicatie, het opstellen van een BHV-plan en het up-to-date houden 

hiervan 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 599,- per deelnemer 

 

 

Hoofd BHV herhaling 

Doelgroep:  Hoofd BHV-ers 

Instroomeisen:  Geldig certificaat HBHV 

Inhoud van de training: De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In deze herhalingstraining wordt getoetst of de deelnemers de kennis en 

vaardigheden nog in voldoende mate beheersen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  1 dag 

Kosten:  € 295,- per deelnemer 
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EHBO 

Doelgroep:  BHV-ers die meer willen weten dan alleen levensreddend handelen 

Instroomeisen:  Geen minimale vooropleiding vereist 

Inhoud van de training: De opleiding bestaat uit praktische lessen met lesstof over het menselijk lichaam. Hoe om te gaan met verschillende letsels, 

stoornissen van de ademhaling of in het bewustzijn en bloedsomloop. Behandeld worden onder andere: vijf belangrijke punten bij 

het verlenen van Eerste Hulp, ontwrichting en botbreuken, stoornissen in het bewustzijn, oogletsels, stoornissen van de ademhaling, 

vergiftiging, stilstand van de bloedsomloop, elektriciteitsongevallen, ernstige uitwendige bloedingen, letsels door koude / warmte, 

shock, vervoer over korte afstand, uitwendige wonden, verband- en hulpmiddelen, brandwonden, het menselijk lichaam, kneuzing 

en verstuiking, reanimatie inclusief AED 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  4 dagen 

Kosten:  € 598,- per deelnemer 

 

 

EHBO – KBM – AED 

Doelgroep:  BHV-ers 

Instroomeisen:  Geen minimale vooropleiding vereist 

Inhoud van de training: In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp, ontwrichting 

en botbreuken, stoornissen in het bewustzijn, oogletsels, stoornissen van de ademhaling, vergiftiging, stilstand van de 

bloedsomloop, elektriciteitsongevallen, ernstige uitwendige bloedingen, letsels door koude / warmte, shock, vervoer over korte 

afstand, uitwendige wonden, verband- en hulpmiddelen, brandwonden, het menselijk lichaam, kneuzing en verstuiking, het omgaan 

met blusmiddelen, het beperken van een beginnende brand, ontruimen en het gebruik van de AED 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  5 dagen 

Kosten:  € 698,- per deelnemer 

 

 

EHBO – KBM herhaling 

Doelgroep:  BHV-ers 

Instroomeisen:  Geldig EHBO diploma 

Inhoud van de training: In deze herhalingstraining wordt getoetst of de deelnemers de kennis en vaardigheden nog in voldoende mate beheersen 

Opleider: BMA Groep  

Duur van de training:  2 dagen 

Kosten:  € 295,- per deelnemer 
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Adressen 
 
 

SVO vakopleiding food 

Kroonslag 2, 3991 TW Houten 

Postbus 516 3990 GH Houten 

Telefoon: 030-2758181 

e-mail: info@svo.nl 

 

 

BMA Groep 

Rembrandtweg 257 

2981 CZ Ridderkerk 

Telefoon: 0180-420199 

e-mail: info@bma.nl 

 

 

Nordwin College 

Jansoniusstraat 2a 

8934 BM Leeuwarden 

Tel.: 058 - 284 65 00 

e-mail: H.Statema@nordwincollege.nl 

 

 

Stichting Nationale Wildacademie 

Raoul Wallenbergplein 5 

2405 CZ Alphen aan den Rijn 

Tel.: 0175 – 475900 

e-mail: informatie@wildacademie.nl 

 

 

Wateropleidingen 

Groningenhaven 7 

3433 PE Nieuwegein 

Tel.: 030 – 6069400 

e-mail: info@wateropleidingen.nl 

Bureau voor Kwaliteitszorg  

mailto:info@svo.nl
mailto:info@bma.nl
mailto:H.Statema@nordwincollege.nl
mailto:informatie@wildacademie.nl
mailto:info@wateropleidingen.nl


34 
 

Nieuwstraat 10A  

5271 AD Sint Michielsgestel 

Tel.: 073 - 5530675 

e-mail: secretariaat@bureauvoorkwaliteitszorg.nl 

 

 

MKB cursus en training 

Bezuidenhoutseweg 12   

2594 AV Den Haag  

Tel.: 015 2191390 

e-mail info@mkbct.nl 

 

 

ROVC 

Galvanistraat 13  

6716 AE Ede 

Tel.: 0318 - 698698  

e-mail: info@rovc.nl 

 

 

 

mailto:secretariaat@bureauvoorkwaliteitszorg.nl
mailto:info@rovc.nl

