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Dé bedrijfsopleider voor 
verspanen & meten

Cursussen

Meten in alle stadia
Wij verzorgen meetcursussen en opleidingen voor de 
gehele productiecyclus. Van ontwerp, productie tot en met 
kwaliteitscontrole. Kenmerkend is onze praktijkgerichte aanpak. 
Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk staan centraal in onze 
cursussen. Het eenduidig specificeren van functionele toleranties 
in documentatie en tekeningen is hierin de rode draad.

AUKOM 
gecertificeerd
Wij zijn de nummer 1 gespecialiseerde bedrijfsopleider in meten 
van Nederland. Als enige aanbieder zijn wij gecertificeerd 
om AUKOM cursussen te geven. AUKOM is wereldwijd de 
fabrikantneutrale meetstandaard: ontwikkeld voor meettechnici. 
Onze cursussen bieden wij aan in het Nederlands, Duits en Engels. 

Docenten: de beste 
vakspecialisten
Onze docenten zijn stuk voor stuk vakspecialisten uit de praktijk 
die met grote regelmaat worden bijgeschoold. Ze zijn thuis in de 
nieuwste ontwikkelingen en technologieën binnen meten. Na de 
opleidingen blijven zij, als sparringpartner, nauw betrokken in het 
toepassen van de lesstof in de praktijk.

STODT is de technische bedrijfsopleider gespecialiseerd in 
verspanen en meten, opgericht door en voor vakmensen. 
Al 35 jaar vergroten wij de kennis en productiviteit van 
maakbedrijven in heel Nederland. Wij leiden medewerkers op in 
slim en productief vakmanschap. STODT verzorgt opleidingen 
gedurende de hele loopbaan waaronder BBL-opleidingen, 
MBO- en HBO-cursussen, incompany en maatwerktrainingen.   



Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Tekening lezen  
voor de machinebouw

Doelgroep
Alle medewerkers in een 
productieomgeving

Werk/denkniveau
VMBO met werkervaring

Duur 
3 bijeenkomsten
van 9:00-15:30 uur

of 10 bijeenkomsten
van 18.30 - 21.30 uur

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Tekening lezen 
basis

€ 940
Cursusprijs excl. BTW

€ 625
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Alle medewerkers in een 
productieomgeving zonder 
technische vooropleiding

Werk/denkniveau
Geen vooropleiding noodzakelijk

Duur 
2 bijeenkomsten  
van 9:00 - 15:30 uur

of 6 bijeenkomsten 
van 18:30 tot 21:00 uur

Na afronding van de cursus bent u in staat zelfstandig en 
nauwkeurig technische tekeningen te lezen, waardoor u 
werkzaamheden efficiënter en met minder uitval uitvoert.

Na afronding van de cursus bent u in staat zelfstandig en 
nauwkeurig technische tekeningen te lezen, waardoor u 
uw werkzaamheden efficiënter en met minder uitval kunt 
uitvoeren en de tekening kan beoordelen op maakbaarheid.

Projecties
 ß Europees en Amerikaans

Aanzichten
 ß Een object geprojecteerd op een kubus
 ß Zichtbare en niet-zichtbare lijnen
 ß Voorbeeldobjecten uit de belevingswereld van de gebruiker

Lijnsoorten
 ß De verschillende lijnsoorten die in een technische tekening voor kunnen komen

Doorsneden
 ß Hoe geef je een doorsnede aan in een tekening
 ß Arceervormen, regels van het doorsnijden en het arceren bij enkelvoudige en 

samengestelde onderdelen

Bemating
 ß De functie van bemating, voldoende of niet voldoende bemaat, de 

onderdelen, de eenheid, ketting- en parallelmaten, schaal, cilindrische 
werkstukken, steekcirkel etc.

Maattoleranties
 ß Maat- en hoektoleranties, speling en passing en het ISOpassingstelsel
 ß Nominale maat, grootste en kleinste grensmaat, tolerantie, losse- 

overgangs- en vaste passing

De tekening
 ß Verschillende formaten, rechteronderhoek, NEN-normbladen en 

de verschillende tekeningsystemen als monotekensysteem en 
combinatietekeningen

Maat lezen
 ß Oefening en toetsen over het opzoeken van maten in een tekening
 ß De betreffende maat of het betreffende onderdeel wordt aangegeven  

in een isometrisch object
 ß De gebruiker zoekt de waarde op in de tekening en voert deze in

Tekening lezen / oefeningen
 ß Oefeningen en toetsen over het opzoeken van maten ruwheden, 

 toleranties, passingen en lassen

Computer ondersteunende programma’s
 ß WINCARD

Projecties
 ß Europees en Amerikaans

Maattoleranties
 ß Maat- en hoektoleranties, speling en passing en het ISOpassingstelsel
 ß Nominale maat, grootste en kleinste grensmaat, tolerantie, losse-

overgangs- en vaste passing

Bemating
 ß De functie van bemating, voldoende of niet voldoende bemaat, de 

onderdelen, de eenheid, ketting- en parallelmaten, schaal,  cilindrische 
werkstukken, steekcirkel etc.

Ruwheid
 ß De aanduiding en de betekenis van ruwheid
 ß Wat is ruwheid, hoe ontstaat ruwheid, ruwheidswaarde, de grenzen, 

verspanende en niet-verspanende bewerking, wat is de functie van 
ruwheid, plaats ruwheidstekens en tabellen

Vorm- en plaatstoleranties
 ß De aanduiding en de betekenis. Vrijwel alle toleranties komen aan bod

Lassystemen
 ß De vorm van de las en de aanduiding in de tekening

Schroefdraad
 ß Een inleiding over de functie van het draad, de vorm en de spoed
 ß Vervolgens herkenning van schroefdraad, bemating, bouten en moeren

Tekening lezen
 ß Oefeningen en toetsen over het opzoeken van maten ruwheden, 

toleranties, passingen en lassen

Computer ondersteunende programma’s
 ß WINCARD
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Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

Geometrische  
Meettechnieken

Kalibratie 
van mechanische 
meetmiddelen € 835

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Kalibratie-/ meettechnici,
medewerkers kwaliteitszorg en 
beheerders van meet- en keurmiddelen

Werk/denkniveau
VMBO met werkervaring in  
geometrische meettechniek

Duur 
2 bijeenkomsten
van 9.00 - 15.30 uur

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

NL, EN en DE

€ 1.185
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Werkvoorbereiders, 
kwaliteitscontroleurs en 
vakmensen

Werk/denkniveau
VMBO en kennis van 
tekening lezen

Duur 
5 bijeenkomsten 
van 9.00 tot 16.30 uur

of 10 bijeenkomsten  
van 18:30 tot 22:00 uur

Na afronding van de cursus bent u in staat een keuze te 
maken van een meetmiddel in relatie tot de tolerantie 
en geometrie van het te beoordelen product. Tevens 
leert u de meetinstrumenten juist te hanteren en 
af te lezen, digitale meetinstrumenten te koppelen 
aan gegevensverwerkers en meetgegevens juist te 
interpreteren.

De definitie van kalibreren is het vergelijken van 
een systeem of apparaat met een standaard om de 
metrologische eigenschappen vast te stellen. Bij het 
kalibreren van meettoestellen wordt de afwijking (bias) 
van het meetinstrument vastgesteld.

 ß Meettechniek algemeen
 ß Schuifmaten
 ß Schroefmaten
 ß Eindmaten
 ß Hoekmeters
 ß Keurmiddelen
 ß Meetklokken en slagmeting
 ß Gatmeter met aanwijzer
 ß Schroefdraad
 ß ISO-passingstelsel
 ß Oppervlakteruwheid
 ß Vorm- en plaatstoleranties
 ß Oriëntatie statistische kwaliteitsbeheersing
 ß Meet onzekerheid
 ß Omgaan met meetmiddelen
 ß Controle van de meetmiddelen op juiste uitlezing

Bijzonderheden
De praktijkcomponent speelt een grote rol. Het grootste gedeelte van de 
cursus wordt besteed aan oefeningen in het meettechnisch beoordelen van 
productspecificaties op tekening en meetopstellingen maken.
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 ß Productspecificaties en keuze van meetinstrumenten in relatie tot 
kalibratiestandaarden

 ß Meetonzekerheid van meetinstrumenten en invloed van de gebruiker
 ß Herleidbaarheid van kalibraties en benodigde standaarden
 ß Kalibratiestatus en kalibratietermijn
 ß Registratie en herkenning van standaarden, meetinstrumenten en  

pasmiddelen
 ß Kalibratierapport/ meetrapport en certificaat
 ß Kalibratie- instructies
 ß Kalibratie zelf uitvoeren of uitbesteden? Afspraken, voorwaarden en  

nauwkeurigheid
 ß Kalibratieruimte: omstandigheden, middelen en standaarden

Bijzonderheden
De opleiding wordt zo praktisch mogelijk vertaald naar de dagelijkse 
beroepspraktijk met behulp van praktijkopdrachten.

 ß Kalibratie van schuifmaten en schroefmaten
 ß Kalibratie van instrumenten van de deelnemers
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“...groot  
deel praktijk-
opdrachten”
Ik vond de opleiding geometrische 
meettechniek leuk om te volgen. Door 
een groot deel praktijkopdrachten heb 
ik er veel van opgestoken, wat ik direct 
toepas in mijn werk.

Marielle van Kasteren
VDL ETG EINDHOVEN



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

 ß Juiste meetmiddel, juiste methode, juiste maat, juiste spreiding
 ß Wat is het doel van MSA?
 ß Vaste afwijking en toevallige spreiding
 ß Begrippen Bias, Drift, Lineariteit, GR&R (informatief)
 ß Gage Repeatability & Reproducibility; verkorte methode met 

meetopdrachten
 ß Attribute gage study, verkorte methode met controle opdrachten
 ß Tussentijdse plenaire evaluatie van de resultaten
 ß Meetopdracht met (bij voorkeur) bedrijfsmeetmiddelen

Bijzonderheden
Er wordt ingegaan op het zichtbaar maken van spreidingsbronnen bij het 
meten en controleren volgens “verkorte” methoden. Bovendien wordt 
aangegeven hoe meetsysteemanalyses te plaatsen zijn in de gehele 
systematiek van procesbeheersing en verbetering.
De tijdens de cursus aangereikte technieken zijn afkomstig uit de 
automobielindustrie. Deze technieken zijn succesvol, zijn generiek van aard en 
voldoen aan de eisen van de meest vooruitstrevende kwaliteitsnormen.

Meetonzekerheid 
berekenen

MSA basis (Meet  
Systeem Analyse)

€ 595
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Kwaliteitsfunctionarissen 
& meettechnici

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
3 bijeenkomsten van 4 klokuren

€ 645
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Meettechnici, 
kwaliteitsfunctionarissen en 
procesengineers

Werk/denkniveau
MBO met een affiniteit voor 
wiskunde en statistiek

Duur 
1 bijeenkomst  
van 9.00 - 15.30 uur

Om producten terecht goed- of af te kunnen keuren is het 
noodzakelijk de meetonzekerheid te kennen zoals in ISO 
14253-1 staat beschreven. Na het doorlopen van de cursus 
bent u in staat de meetonzekerheid van een meting of een 
meetsysteem te berekenen.

Na het doorlopen van de cursus heeft u inzicht in 
meetproblematiek. U leert deze met relatief eenvoudige 
technieken aan te pakken om zo de meetbetrouwbaarheid 
te vergroten.
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 ß Wat is meetonzekerheid
 ß Factoren die de meetonzekerheid beïnvloeden
 ß Methoden om verschillende factoren te wegen en vast te stellen
 ß Meetonzekerheid per taak, veranderende factoren
 ß Experimentele methode
 ß Meetonzekerheid budget
 ß Meetonzekerheid in relatie tot Cpk en Cgk waardes 
 ß Pragmatisch berekenen van een meetonzekerheid
 ß Het lezen van de specificaties van een meetgereedschap en 

meetmachine
 ß Het lezen van kalibratierapporten

Bijzonderheden
De deelnemers leren aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld de 
meetonzekerheid berekenen. De deelnemers mogen na de training een 
“huisgemaakte” meetonzekerheid opsturen naar de docent. De docent zal dan 
samen met de deelnemer de berekening bespreken.
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“...vertaalslag naar 
de meetkamer”
De meetopleidingen van STODT maken 
de vertaalslag van meetstrategieën naar 
het managen van de meetkamer in de 
praktijk.

Peter Treunen
PUNCH POWERTRAIN

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

MSA vervolg (Meet  
Systeem Analyse)

Calypso (Zeiss) basis

Doelgroep
Engineers die meetsystemen 
en -methodes moeten testen, 
vrijgeven en optimaliseren

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
3 bijeenkomsten van 4 klokuren

Na het doorlopen van de cursus heeft u inzicht in 
meetproblematiek en heeft u de mogelijkheid om 
meetspreiding met diverse technieken te analyseren, 
variërend van eenvoudig tot complex, om vervolgens 
oorzaken aan te pakken en de meetbetrouwbaarheid  
te vergroten.

Na afloop van de cursus kunt u geheel zelfstandig de 
meetmachine bedienen. U wordt getraind in het bedienen 
van de CMM (CoördinatenMeetMachine) en de software 
Calypso. De cursus bestaat grotendeels uit praktische 
oefeningen die direct met behulp van de CMM worden 
uitgevoerd. Alle basishandelingen voor het juist bedienen 
en het juist interpreteren van de gevonden meetwaarden 
worden behandeld.
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 ß Analyse en verbetering van meetsystemen
 ß Bias, Drift, Lineariteit, GR&R
 ß Gage Repeatibility & Reproducibility; uitgebreide methode
 ß Stap voor stap analyse en achtergrond van Bias en GR&R met 

meetresultaten uit een meetopdracht
 ß Gebruik van de X-R regelkaart als analysemiddel om te komen tot een 

beheerst meetproces
 ß Bepalen van GR&R (on tolerance & on process) om te komen tot een 

bekwaam meetproces
 ß De invloed van “within part variation” (GR&R met WIV) en hoe hiermee 

om te gaan bij procesbeheersing
 ß Signal Detection Approach voor attributive keuringen
 ß Strategie voor destructieve testen
 ß Meetopdrachten (bij voorkeur) aan bedrijfsproducten

Bijzonderheden
In deze cursus ligt de nadruk meer op (statistische) analyse en verbeteren 
van meetsystemen en -methoden (Engineering). Deze cursus is het vervolg 
op MSA-basis. Dit houdt in dat bij de cursus er van uitgegaan wordt dat 
deelnemers bekend zijn met de hierin behandelde stof. 

De tijdens de cursus aangereikte technieken zijn afkomstig uit de 
automobielindustrie. Deze technieken zijn succesvol, zijn generiek van aard en 
voldoen aan de eisen van de meest vooruitstrevende kwaliteitsnormen.

 ß Taster keuze en taster kalibratie
 ß Basissysteem en coördinatensysteem maken
 ß Meten van de geometrische elementen
 ß Meten van hoeken
 ß Meten van radi
 ß Maken van verbindingen als snijpunt, symmetrie en loodlijn
 ß Tolerantie weergave
 ß Meten van vorm- en plaatstoleranties
 ß Beheren van CNC programma’s
 ß Meetonzekerheden

Doelgroep
Bedieners en potentiële 
bedieners van een CMM

Werk/denkniveau
Tekening lezen & werkervaring in 
geometrische meettechniek

Duur 
4 bijeenkomsten van 
6 klokuren

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45
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€ 1.795
Cursusprijs excl. BTW

€ 695
Cursusprijs excl. BTW

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Calypso (Zeiss) vervolg Tolerantieanalyse

€ 1.460
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Iedereen die meer grip wil krijgen 
op tolerantie-effecten en hierover 
wil kunnen communiceren zoals 
ontwerpers, constructeurs, 
product- of productiemanagers 
en inkopers

Werk/denkniveau
MBO of HBO

Duur 
3 bijeenkomsten van 9.00 tot 
15.30 uur

€ 1.895
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Meettechnici met enige  
Calypso ervaring

Werk/denkniveau
MBO 

Duur 
4 bijeenkomsten van 6 klokuren

Na het doorlopen van de cursus kunt u aan de hand van 
praktische vraagstukken en problemen de mogelijkheden 
van de software optimaal gebruiken.

 12

 ß Zelfcentrerend aantasten
 ß Het meten van slag en totale slag
 ß Grafische weergaven van vormafwijkingen
 ß Plaatszuiverheid met cilindercoördinaten
 ß Het nut van “best-fit” bij plaatszuiverheid
 ß Aantastrichting van enkele meetpunten
 ß Volgorde bepalen van een meetcyclus
 ß Meetresultaten exporteren naar Excel
 ß Radiusmetingen
 ß Programmeren aan de hand van een CAD-model
 ß Verschillende uitricht mogelijkheden en 3D inpassen

Bijzonderheden
Deze cursus wordt per dag aangeboden. Na afloop van deze dag wordt in 
overleg bepaald of een vervolgdag wenselijk is.

 ß Inleiding en basisbegrippen
 ß Het belang van functioneel bematen
 ß Welke maat?
 ß Tolerantieanalyse met maximum materiaal- en 

minimummateriaalprincipe 
 ß Het opzetten van tolerantieketens
 ß Verschillende rekenmethodes voor tolerantieanalyse
 ß Opzetten van tabellen
 ß Haalbare nauwkeurigheden
 ß Tolerantie versus kostprijs
 ß Voorschriften van toeleveranciers
 ß Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers

Bijzonderheden
Tijdens de cursus worden tekeningen en producten uit de dagelijkse praktijk 
van de deelnemers als voorbeeld behandeld.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45
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Doelgroep
Werkvoorbereiders, 
kwaliteitscontroleurs en 
vaklieden

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
2 bijeenkomsten  
van 9:00-15:30 uur

of 4 bijeenkomsten 
van 18.30 tot 21.30 uur 

 VMBO (LTS)Vorm- en 
plaatstoleranties 
voor productie

Vorm- en plaatstoleran-
ties voor constructeurs/ 
tekenaars € 1.045

Cursusprijs excl. BTW

Na afronding van de cursus bent u in staat de normen 
en eisen op een producttekening goed te lezen en te 
interpreteren.

Na afronding van de cursus bent u in staat symbolen voor 
vorm- en plaatstoleranties aan te geven en in te schrijven. 
Tevens leert u normen toe te passen in relatie tot de 
maakbaarheid en het kostenaspect.
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 ß Maximum-materiaalprincipe ISO 2692
 ß Algemene toleranties Verspaande delen ISO 2768-1 en -2
 ß Algemene toleranties Gelaste delen ISO 13920; vormtoleranties voor 

elementen zonder afzonderlijke tolerantieaanduiding
 ß Oppervlakteruwheid ISO 1302
 ß Regels en procedures voor evaluatie ISO 4288

Bijzonderheden
Er wordt in diverse meetopstellingen praktisch geoefend met het meten van 
vorm- en plaatstoleranties. Deze opleiding heeft een nauwe relatie met de 
opleiding Tekening lezen voor de machinebouw en de opleiding geometrische 
meettechnieken.

 ß Betekenis en doelstelling van de Geometrische Product Specificaties 
(GPS)

 ß Vorm- en plaatstoleranties ISO 1101: wanneer gebruiken, hoe aan te 
geven

 ß NEN 2731 en ISO 8015; Basis tolerantieprincipes. Omhullende methode 
en onafhankelijke methode: kenmerken, voor- en nadelen

 ß Maximaal-materiaal en Minimaal-materiaal principe: kenmerken, 
wanneer toepassen, hoe aan te geven

 ß Aangeven oppervlakteruwheid: wanneer toe te passen, hoe aan te geven
 ß ISO 2768-1; Toleranties voor lineaire en hoekmaten zonder afzonderlijke 

tolerantieaanduidingen
 ß ISO 2768-2; vormtoleranties voor elementen zonder afzonderlijke 

tolerantieaanduidingen
 ß ISO 5459; Referenties en aanduidingen, referentiesystemen voor vorm- 

en plaatstoleranties op tekening
 ß ISO 2692; Maximum-materiaaleis (MMR), minimum-materiaaleis (LMR) 

en reciprociteits-eis (RPR)
 ß ISO 1302; Aanduiding van oppervlaktegesteldheid in technische 

productdocumentatie
 ß Bedrijfsspecifieke tekeningen en producten

Bijzonderheden
Tijdens de cursus wordt geoefend met tekeningen uit de eigen werkomgeving.

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE
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Doelgroep
Tekenaars, constructeurs en QA 
medewerkers

Werk/denkniveau
MBO+/HBO

Duur 
2 bijeenkomsten
van 9:00-16:00 uur

“...inspirerende 
en toegepaste 
manier”
STODT weet inhoudelijk droge stof 
op een inspirerende en praktisch 
toegepaste manier over te brengen. 
Dit opleidingstraject hebben zij flexibel 
en compact ingericht inspelend op 
onze wensen.

Gaston Mathijssen
VDL ETG T&D HENGELO

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

€ 730
Cursusprijs excl. BTW

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

AUKOM management AUKOM niveau 1

€ 1.625
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Vaklieden,  werkvoorbereiders en 
kwaliteitscontroleurs

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
5 bijeenkomsten
van 9:00-15:30 uur

€ 1.495
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Managers van meetkamers, 
kwaliteitsmanagers, 
productieleiders, technisch 
inkopers, projectleiders

Werk/denkniveau
MBO+ of HBO

Duur
2 bijeenkomsten  
van 9:00-15:30 uur

Het verhogen van de beoordelingscompetentie om 
zo kwetsbaarheden te herkennen en indien nodig 
corrigerende maatregelen te nemen. 

De nadruk ligt op de volgende vragen: 
Wat kan men doen om betrouwbare en vergelijkbare 
meetresultaten te krijgen? Op welke manier kan men 
de meetonzekerheid verkleinen om betrouwbare en 
vergelijkbare meetresultaten te krijgen? Welk type 
meetmachine is het meest geschikt voor de uit te 
voeren taak?

Na het doorlopen van de cursus heeft u inzicht in de 
basisprincipes en mogelijkheden van een coördinaten 
meetmachine. U bent in staat om metingen uit te voeren 
en de meting juist te interpreteren.
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 ß Controleren
 ß Vergelijken en meten
 ß Types coördinatenmeetmachines
 ß Portaal 
 ß Brug
 ß Kolom en oplegger met hun verschillen en voordelen
 ß Sensoren met hun voor,- en nadelen
 ß Metende tastkop
 ß Schakelende tastkop 
 ß Autofocus sensor
 ß Beeldverwerking sensor
 ß Inmeten van de sensoren
 ß Tasterdoorbuigingscorrectie 
 ß Tastkogeldiameter 
 ß Mechanisch filter
 ß Oppervlaktestructuur invloeden
 ß Verschil tussen de nominale geometrie en de werkelijke geometrie
 ß Invloeden op de meetonzekerheid 
 ß Temperatuur
 ß Invloeden van het werkstuk
 ß Meetstrategie
 ß Invloed van de bediener en machineonzekerheden
 ß Gebruik van statistische parameters proces capability en meetsysteem 

analyse
 ß MSA methode 1, 2 en 3 met de achtergronden
 ß Meten als toegevoegde waarde, de juiste meetcultuur en opleidingen

 ß Parameters en eenheden
 ß 2-D en 3-D Coördinatensysteem
 ß Coördinatenmeetmachine 
 ß Sensors voor Coördinatenmeetmachines 
 ß Basis van coördinatenmeettechniek
 ß Maattoleranties
 ß Geometrische elementen 
 ß Geometrische verbindingen 
 ß Meting voorbereiden aan een coördinatenmeetmachine
 ß Sensoren selecteren en inmeten
 ß Meten met de coördinatenmeetmachine
 ß Meting evalueren
 ß Nauwkeurigheid 
 ß Basis kwaliteitsmanagement

Bijzonderheden
Ook bieden wij u de mogelijkheid AUKOM 1 in 2 dagen te volgen. Deze variant 
is bedoeld voor medewerkers welke reeds ruime ervaring hebben in de 
meettechniek en door willen doorstromen naar AUKOM 2. De kosten voor 
AUKOM 1 verkort bedragen EUR 620,- *

*Deze variant is alleen mogelijk indien u daarna AUKOM 2 gaat volgen.

Deze opleiding wordt afgesloten met een officieel AUKOM examen. Bij 
voldoende prestatie ontvangt u een officieel AUKOM-certificaat.
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“...meetdocenten 
uit de praktijk”
De meetdocenten van STODT komen uit 
de praktijk, wat de opleiding waardevol 
en direct toepasbaar maakt.

Martijn van Overbeek
NIKHEF

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

hkrim
Vervangende tekst


hkrim
Doorhalen



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

AUKOM niveau 2 AUKOM niveau 3

€ 3.565
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Vaklieden, werkvoorbereiders en 
kwaliteitscontroleurs

Werk/denkniveau
AUKOM niveau 2

Duur 
5+3 bijeenkomsten
van 9:00-15:30 uur

€ 1.990
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Vaklieden, werkvoorbereiders en 
kwaliteitscontroleurs

Werk/denkniveau
AUKOM niveau 1

Duur 
5 bijeenkomsten  
van 9:30-15:30 uur

Na het doorlopen van de cursus bent u in staat geheel 
zelfstandig metingen uit te voeren en te programmeren 
aan de producten met standaard geometrie.

Na het doorlopen van de cursus bent u gecertificeerd 
expert coördinaten meettechniek.
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 ß Overzicht van de gezamenlijke meetafloop
 ß Geometrieoverzicht
 ß Vorm- en plaatstolerantie
 ß Meetstrategie 
 ß Tactiele Sensoren (tasters) 
 ß Beeldverwerkende Sensoren
 ß Afstands-Sensoren
 ß CNC-Programmering
 ß Vrije vormvlak meting
 ß Evaluatie
 ß Invloeden op de meetonzekerheid
 ß Documentatie
 ß Controlemiddelbewaking
 ß Meetcultuur

Bijzonderheden
Deze cursus wordt afgesloten met een officieel AUKOM examen. Bij voldoende 
prestatie ontvangt de deelnemer een officieel AUKOM-certificaat. Voor 
deelname dient AUKOM 1 behaald te zijn.

 ß Grondbeginselen - geometrie
 ß Grondbeginselen - productietechniek
 ß Grondbeginselen - CAD
 ß Puntenwolk en computer Tomografie 
 ß Opstellen van een meetprogramma
 ß Digitaal filteren en evalueren
 ß Controle van de CMM 
 ß Meetonzekerheden en proces capability 
 ß Kwaliteitsmanagement 
 ß Procescontrole 
 ß Management van de meetkamer
 ß Vorm en plaatstoleranties voor experts (A)
 ß Vorm en plaatstoleranties voor experts (B)
 ß Vorm en plaatstoleranties workshop

Bijzonderheden
Deze cursus wordt afgesloten met een officieel AUKOM examen. Bij voldoende 
prestatie ontvangt de deelnemer een officieel AUKOM-certificaat. Voor 
deelname dient AUKOM 2 behaald te zijn. 

De drie extra bijeenkomsten betreffen een workshop t.b.v. vorm- en 
plaatstoleranties.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45
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“...praktijkcases de 
rode draad”
STODT is voor mij de perfecte 
trainingspartij. Zij gebruikten onze 
praktijkcases als uitgangspunt. 
Daardoor ontstonden sterke en 
leerzame inhoudelijke discussies.

Kabil Talal
MITSUBISHI 



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

AUKOM Update

€ 810
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Meettechnici

Werk/denkniveau
Voor deelnemers van AUKOM 2 
welke voor 2015 hun certificaat 
hebben behaald

Duur
2 bijeenkomsten
van 9:00 - 15:30 uur

Deze training is de ideale kennis update voor deelnemers die 
voor 2015 AUKOM 2 of 3 gevolgd hebben. Hiermee willen we 
de meettechnici ondersteunen in de continue ontwikkeling, 
want wie de actuele kennis bezit kan gericht communiceren, 
meetonzekerheden reduceren en betrouwbare en 
reproduceerbare meetresultaten genereren. 

De training is volgens de modernste didactische inzichten 
samengesteld. Behandeld worden de nieuwste inzichten 
op het gebied van: meetafloop, vaststellen van productie 
gerelateerde vormafwijkingen, tussentijdse controle van de 
CMM, handelen van puntenwolken en computertomografie 
en meetsysteem analyse (GR&R-test).
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UT-5 tussentijdse controle van de CMM, vormtesters, 
strepenprojectie en overzicht van de sensoren

 ß Vergelijkbaarheid van meetresultaten
 ß Herleidbaarheid
 ß Vaststellen van de aantastafwijking volgens ISO 10360-5 en 

lengtemeetafwijking volgens ISO 10360-2
 ß Tussentijdse controle van CMM met optische sensoren en multisensor 

CMM’s; vormtesters, strepenprojectie
 ß Overzicht van de voor en nadelen van de verschillende sensoren

UT-6 Puntenwolk en Computertomografie 
 ß Natuurkundig principe van door gestraald beeld naar maat
 ß Tomografie “aan het beeld” en “in het beeld”
 ß Voordelen
 ß Mogelijkheden en de grenzen van computertomografie

UT-7 Meetonzekerheid (GR&R-Test)
 ß Procedure voor methode 1 (Cg/Cgk-Studie)
 ß Berekenen van de parameters
 ß Procedure voor methode 2 (R&R-Studie)
 ß Berekenen van de parameters
 ß Procedure methode 3
 ß Berekenen van de parameters

Bijzonderheden
Afsluiting: certificaat (geen toetsing)

UT-1 Intro
 ß Meettechnische basiskennis

UT-2 Meetafloop
 ß Noodzaak van de volledig beschreven kenmerken met behulp van de 

vragen: wie, hoe, waarom en wat
 ß Een geschikt meetplan opstellen, eenduidige meetstrategie als basis 

voor vergelijkbare meetresultaten

UT-3 Referenties
 ß Referentie volgorde en nulpunten, uitrichten volgens 3-2-1 en volgens de 

Best-Fit methoden (3D inpassen)
 ß Meetelementen als referentie elementen en hun vrijheidsgraden, verschil 

tussen functioneel en productieondersteunend meten

UT-4 Vaststellen van vormafwijkingen ten gevolge van de 
productie methode

 ß Toevallige afwijkingen
 ß Systematische afwijkingen 
 ß Aandeel in de rondheidsafwijking en de oorzaken
 ß Aandeel in de rechtheidsafwijking en de oorzaken
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“...kennispartner 
in meten”
STODT is onze opleidings- en 
kennispartner in meten, onze 
praktijkvragen worden direct toegepast 
in de opleidingen!

Jacco Robijn
VDL ETG ALMELO



Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

AUKOM vorm-  
& plaatstoleranties

Doelgroep
Vaklieden, werkvoorbereiders, 
kwaliteitscontroleurs, tekenaars, 
constructeurs, leidinggevenden 
van productieafdelingen en 
werkplaatsspecialisten

Werk/denkniveau
Voor meettechnici: AUKOM 2 
certificaat aanbevolen; voor de 
andere doelgroepen: geen eisen

Duur 
3 bijeenkomsten
van 9:00 - 15:30 uur
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V&PL-7 Basis tolerantieprincipe II
 ß MMR - Maximum Material Requirement (maximum-materiaal-principe)
 ß Beoordelen volgens het maximum-materiaal-principe (MMR)
 ß Maximum-materiaal-principe bij coaxialiteitstoleranties
 ß Maximum-materiaal-principe bij symmetrie toleranties
 ß LMR - minimum-materiaal-principe
 ß Reciprociteitseis

V&PL-8 Vorm- en Plaatstoleranties - ASME
 ß Basisdefinities en tolerantie principes 
 ß Omhullend en onafhankelijk principe
 ß Richtingsafwijkingen
 ß Plaatsafwijkingen
 ß Verbonden en afzonderlijke toleranties
 ß Profielzuiverheden

V&PL-9 Workshop

V&PL-1 Basisregels van het ISO GPS systeem (Geometrische 
Product Specificaties)

 ß ISO 8015 - Basis tolerantieprincipe Geometrische Product Specificaties 
(GPS)

 ß Stappen om geometrische afwijkingen te kunnen bepalen
 ß Vastgestelde hartlijn - vastgesteld hartvlak

V&PL-2 Vorm- en Plaatstoleranties
 ß Aanduiding op tekening van de Vorm- en Plaatstoleranties
 ß Tolerantiezones
 ß Basisregels tolerantie aanduiding en voorbeelden voor het aanduiden 

van uitzonderingen

V&PL-3 Vormtoleranties
 ß Rechtheid
 ß Rondheid
 ß Vlakheid
 ß Cilindriciteit
 ß Meten van vormafwijking

V&PL-4 Plaatstoleranties
 ß Verband tussen vorm- en plaatstoleranties
 ß Referenties en referentiesystemen 
 ß Evenwijdigheid
 ß Haaksheid
 ß Hoekzuiverheid 
 ß Plaatszuiverheid 
 ß Coaxialiteit
 ß Concentriciteit 
 ß Symmetrie 
 ß Slag
 ß Totale slag
 ß Slag in aangegeven richting

V&PL-5 Plaatstoleranties
 ß Definities
 ß Aanduiding op tekening
 ß Praktische voorbeelden

V&PL-6 Basis tolerantieprincipe I
 ß Maat definitie ISO en ASME
 ß Onafhankelijkheid principe en omhullend principe samenvatting en 

voorbeelden

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45
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€ 1.375
Cursusprijs excl. BTW



STODT

Gieterij 212

7553 VZ Hengelo

STODT 

De Rijn 14

5684 PJ Best

088 011 23 45

info@stodt.nl

STODT.nl


