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Certified partners 
STODT vindt het belangrijk om voorop te lopen met techniek 
en kennis. Het is belangrijk dat onze trainers en instituut 
gecertificeerd zijn door toonaangevende technologiepartners en 
belangrijke brancheorganisaties. STODT is certified partner voor 
Siemens, Heidenhain en AUKOM. 

Docenten
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 het CNC 
verspanen. Na de opleidingen blijven zij, als sparringpartner, 
nauw betrokken in het toepassen van de lesstof in de praktijk. 

Machinepark
STODT beschikt over een uitgebreid high end machinepark. 

Dit machinepark bestaat o.a. uit drie en vijf-assige 
bewerkingscentra, meer-assige draaibanken met aangedreven 
gereedschappen, voorinstelapparaten en een 3D meetmachine. 
Onze CNC machines zijn voorzien van Siemens, Heidenhain of 
Fanuc besturing. Deze CNC machines kunnen zowel handmatig als 
ook met CAM geprogrammeerd worden. Wij beschikken over de 
volgende CAD/CAM software: SolidWorks, MasterCAM, Siemens 
NX en TopSolid 6 en 7. 

Dé bedrijfsopleider voor 
verspanen & meten

Cursussen

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.   
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Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Cursus CNC draaien 
Siemens 840D/828D

Doelgroep
Productiemedewerkers met 
enige numerieke ervaring, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
7 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur

of 16 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Cursus CNC  
draaien Fanuc 

€ 2.995
Cursusprijs excl. BTW

€ 2.995
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met 
enige numerieke ervaring, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie 

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
7 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 16 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Na het doorlopen van de cursus CNC draaien Fanuc heeft 
u praktische vaardigheden in het produceren met behulp 
van CNC gestuurde draaiproductiemachines.

Na het doorlopen van de cursus CNC draaien Siemens 
840D/828D heeft u praktische vaardigheden in 
het produceren met behulp van CNC gestuurde 
draaiproductiemachines.

Programmeren
 ß DIN-ISO
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Beitelradiuscompensatie, baanbewegingen en overgangen
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli

Draaien
 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC draaien Fanuc wordt gewerkt aan industriële CNC 
draaimachines. Iedere deelnemer heeft een programmeercomputer 
ter beschikking.

Programmeren
 ß DIN-ISO
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Beitelradiuscompensatie, baanbewegingen en overgangen
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli

Draaien
 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC draaien Siemens 840D/828D wordt gewerkt 
aan industriële CNC draaimachines. Iedere deelnemer heeft een 
programmeercomputer ter beschikking.
STODT is een gecertificeerde Siemens partner.
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Cursus CNC 
frezen Fanuc

Cursus CNC frezen 
Siemens 840D/828D 

€ 2.995
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken bij de 
voorbereiding, planning en realisatie 
van verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
7 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur

 of 16 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

€ 2.995
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met 
enige numerieke ervaring, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 

7 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 16 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Na het doorlopen van de cursus CNC frezen Fanuc heeft 
u praktische vaardigheden in het produceren met behulp 
van CNC gestuurde freesproductiemachines.

Programmeren
 ß DIN-ISO
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Onderprogramma’s 

Frezen
 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC frezen Fanuc wordt gewerkt aan industriële 
CNC freesmachines. Iedere deelnemer heeft een programmeercomputer 
ter beschikking.

Na het doorlopen van de cursus CNC frezen Siemens 
840D/828D  heeft u praktische vaardigheden in 
het produceren met behulp van CNC gestuurde 
freesproductiemachines.

Programmeren
 ß DIN-ISO
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Onderprogramma’s 
 ß Sprong- en herhaalfuncties

Frezen
 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC frezen Siemens 840D/828D wordt gewerkt 
aan industriële CNC freesmachines. Iedere deelnemer heeft een 
programmeercomputer ter beschikking.
STODT is een gecertificeerde Siemens partner

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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 ß Dialoog (Klartext)
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Labels
 ß Sprong- en herhaalfuncties

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC programmeren t.b.v. CNC frezen Heidenhain heeft 
iedere deelnemer een programmeercomputer ter beschikking.
STODT is een gecertificeerde Heidenhain partner.

Cursus CNC frezen 
Heidenhain 

Cursus CNC 
programmeren t.b.v. CNC 
frezen Heidenhain € 1.360

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Geschoolde vaklieden, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 bijeenkomsten
van 9.00 – 16.30 uur 

of 8 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

€ 2.995
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken 
bij de voorbereiding, planning 
en realisatie van verspanende 
productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
7 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur

 of 16 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Na het doorlopen van de cursus CNC frezen Heidenhain 
heeft u praktische vaardigheden in het produceren met 
behulp van CNC gestuurde freesproductiemachines. Na het doorlopen van de cursus CNC programmeren

kunt u zelfstandig CNC werkstukprogramma’s in DIN-ISO-
code maken, waarin de meest voorkomende G-en M-codes 
worden behandeld.

Programmeren
 ß Dialoog (Klartext)
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Labels
 ß Sprong- en herhaalfuncties

Frezen
 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC frezen Heidenhain wordt gewerkt aan industriële 
CNC freesmachines. Iedere deelnemer heeft een programmeercomputer 
ter beschikking. 
Keuze uit de volgende besturing: 

 ß TNC410
 ß iTNC530
 ß TNC620

STODT is een gecertificeerde Heidenhain partner.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Doelgroep
Geschoolde vaklieden, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 8 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Cursus CNC 
programmeren t.b.v. 
CNC frezen Siemens 
840D/828D

Cursus CNC 
programmeren t.b.v. CNC 
frezen Fanuc 

Doelgroep
Geschoolde vaklieden, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 8 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Na het doorlopen van de cursus CNC programmeren
kunt u zelfstandig CNC werkstukprogramma’s in DIN-ISO-
code maken, waarin de meest voorkomende G-en M-codes 
worden behandeld.

 ß DIN-ISO
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Onderprogramma’s 
 ß Sprong- en herhaalfuncties

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC programmeren t.b.v. CNC frezen Siemens 840D/828D 
heeft Iedere deelnemer een programmeercomputer ter beschikking.
STODT is een gecertificeerde Siemens partner.

Na het doorlopen van de cursus CNC programmeren
kunt u zelfstandig CNC werkstukprogramma’s in DIN-ISO-
code maken, waarin de meest voorkomende G-en M-codes 
worden behandeld.

 ß DIN-ISO
 ß Vlakkenkeuze
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Freesradiuscompensatie 
 ß Gereedschapsbeheer 
 ß Cycli
 ß Onderprogramma’s 
 ß Sprong- en herhaalfuncties

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC programmeren t.b.v. CNC frezen Fanuc heeft iedere 
deelnemer een programmeercomputer ter beschikking.

€ 1.360
Cursusprijs excl. BTW

€ 1.360
Cursusprijs excl. BTW

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Doelgroep
Geschoolde vaklieden, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 8 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Cursus CNC 
programmeren t.b.v. CNC 
draaien Siemens 

Cursus CNC 
programmeren t.b.v. CNC 
draaien Fanuc € 1.360

Cursusprijs excl. BTW

€ 1.360
Cursusprijs excl. BTW

Na het doorlopen van de cursus CNC programmeren
kunt u zelfstandig CNC werkstukprogramma’s in DIN-ISO-
code maken, waarin de meest voorkomende G-en M-codes 
worden behandeld.

Na het doorlopen van de cursus CNC programmeren
kunt u zelfstandig CNC werkstukprogramma’s in DIN-ISO-
code maken, waarin de meest voorkomende G-en M-codes 
worden behandeld.

 ß DIN-ISO
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Beitelradiuscompensatie, baanbewegingen en overgangen
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC programmeren t.b.v. CNC draaien Siemens heeft iedere 
deelnemer een programmeercomputer ter beschikking.
STODT is een gecertificeerde Siemens partner.

 ß DIN-ISO
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Beitelradiuscompensatie, baanbewegingen en overgangen
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli

Bijzonderheden
Tijdens de cursus CNC programmeren t.b.v. CNC draaien Fanuc heeft iedere 
deelnemer een programmeercomputer ter beschikking.

Doelgroep
Geschoolde vaklieden, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 bijeenkomsten 
van 9.00 – 16.30 uur 

of 8 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus CNC draaien 
gevorderden Siemens 
840D/828D

Na het doorlopen van de cursus CNC draaien gevorderden 
Siemens 840D/828D bent u in staat de mogelijkheden 
van de Siemens CNC besturing beter te benutten, 
complexe werkstukken te programmeren en de draaibank 
zo efficiënt mogelijk in te stellen.

Cursus CNC draaien 
gevorderden Fanuc

Na het doorlopen van de cursus CNC draaien gevorderden 
Fanuc bent u in staat de mogelijkheden van de Fanuc CNC 
besturing beter te benutten, complexe werkstukken 
te programmeren en de draaibank zo efficiënt mogelijk 
in te stellen.

Doelgroep
CNC-draaiers met voorkennis

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Doelgroep
CNC-draaiers met voorkennis

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Mogelijke cursusonderwerpen
 ß  C-as als lineaire-as van 360 graden
 ß  X-C en Z-C coördinatenstelsel
 ß  Y-as bewerking
 ß  Axiaal(kop) en radiaal(mantel)bewerkingen
 ß  Centreren, boren en tappen
 ß  Frezen
 ß  Radiuscompensatie
 ß  Onderprogramma’s
 ß  Parameterprogramma maken
 ß  Werken met sinus, cosinus en tangens
 ß  Werken met bijzonder gereedschap
 ß  Werken met gebruik van bijzondere toepassingen van cycli  

(met name G72 en G76)

Mogelijke cursusonderwerpen
 ß Werken met aangedreven gereedschap
 ß Axiaal (kop) en radiaal (mantel) bewerkingen
 ß Tracyl, TransMit
 ß Productovername en subspil bewerking
 ß Y-as bewerking
 ß Onderprogramma’s
 ß R-Parameterprogrammeren
 ß Gebruik van Lud en Gud
 ß Werken met sinus, cosinus en tangens
 ß Maken van eigen cycli

Bijzonderheden
Voor onder andere de cursus CNC Draaien gevorderden Siemens 840D/828D 
is STODT een gecertificeerde Siemens partner.

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus CNC Heidenhain 
3D-taster

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Basis
 ß Tastcycli in “Handbediening”
 ß Kalibratie
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting
 ß Presettabel versus Nulpunttabel
 ß Tastcycli voor “Automatische werkstukcontrole”
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting

Vervolg
 ß Verdieping van de basis onderwerpen
 ß Q parameters
 ß Meetwaarde wegschrijven in meetrapport
 ß Vrij definieerbare tabellen
 ß Controle juiste werkstuk
 ß Error meldingen en scherm instructies

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Heidenhain 3D taster is STODT een 
gecertificeerde Heidenhain partner.

Doelgroep
Vakmensen met ervaring in 
het programmeren van de 
Heidenhain besturing

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Cursus CNC Fanuc 
3D-taster

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Basis
 ß Tastcycli in “Handbediening”
 ß Kalibratie
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting
 ß Presettabel versus Nulpunttabel
 ß Tastcycli voor “Automatische werkstukcontrole”
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting

Vervolg
 ß Verdieping van de basis onderwerpen
 ß Q parameters
 ß Meetwaarde wegschrijven in meetrapport
 ß Vrij definieerbare tabellen
 ß Controle juiste werkstuk
 ß Error meldingen en scherm instructies

Doelgroep
Vakmensen met ervaring in 
het programmeren van de 
Fanuc besturing

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus CNC Siemens 
3D-taster

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Basis
 ß Tastcycli in “Handbediening”
 ß Kalibratie
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting
 ß Presettabel versus Nulpunttabel
 ß Tastcycli voor “Automatische werkstukcontrole”
 ß Basisrotatie
 ß Referentiepunt vastleggen
 ß Werkstukmeting

Vervolg
 ß Verdieping van de basis onderwerpen
 ß Q parameters
 ß Meetwaarde wegschrijven in meetrapport
 ß Vrij definieerbare tabellen
 ß Controle juiste werkstuk
 ß Error meldingen en scherm instructies

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Siemens 3D-taster is STODT een 
gecertificeerde Siemens partner.

Doelgroep
Vakmensen met ervaring in 
het programmeren van de 
Siemens besturing

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Cursus CNC 
Heidenhain Flex-K

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Vakmensen met ervaring in 
het programmeren van de 
Heidenhain besturing

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Na het doorlopen van de cursus CNC Heidenhain Flex-K 
kun je complexe contouren die niet volledig bemaat zijn 
aan de CNC machine programmeren.

Programmeren
 ß Vrije contour programmering met FK
 ß Algemene regels en systeem instellingen
 ß Tangentiale en snijdende lijnen en cirkels
 ß FPOL en poolcoördinaten
 ß Definities met hulppunten

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Heidenhain Flex-K is STODT een 
gecertificeerd Heidenhain partner. 

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus CNC Heidenhain 
Q-parameter

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Ervaren en deskundige 
CNC frezers met wiskundige 
vaardigheden

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Na het doorlopen van de cursus CNC Heidenhain 
Q-parameter kun je programma’s parametrisch opzetten.

Programmeren
 ß Principe van parametrisch programmeren
 ß Wiskundige en sprong functies
 ß FN16: F-print, tekstmeldingen op het scherm
 ß Werken met formules
 ß QS stringparameters, werken met tekst

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Heidenhain Q-parameter is STODT een 
gecertificeerde Heidenhain partner.

Cursus CNC 
programmeren 
t.b.v. draaien Fanuc 
Manual Guide

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken 
bij de voorbereiding, planning 
en realisatie van verspanende 
productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 dagen van 7 klokuren

Manual Guide
 ß DIN-ISO
 ß Elementaire G- en M-functies
 ß Lineaire en circulaire bewegingen
 ß Afschuiningen en afrondingen
 ß Beitelradiuscompensatie, baanbewegingen en overgangen
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus CNC draaien 
Fanuc Manual Guide

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken 
bij de voorbereiding, planning 
en realisatie van verspanende 
productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 dagen van 7 klokuren

 ß Programma voor werkstuk maken, controleren en simuleren 
 ß Overzenden van het programma naar de machine
 ß Bepalen van werkstuknulpunt
 ß Gereedschappen afstellen op de machine of met een voorinstelapparaat
 ß Een product maken met een eigen geschreven programma 
 ß Meten, correctie m.b.v. offset

Cursus CNC Fanuc 
Manual Guide draaien 
met aangedreven 
gereedschap

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken 
bij de voorbereiding, planning 
en realisatie van verspanende 
productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

 ß Inleiding en overzicht van de functionaliteit van Manual Guide
 ß Programma-opbouw wijzigen, test- en grafische simulatie
 ß Gereedschapselectie, -wissel en -correcties
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli 
 ß Draadsnijden, radiaal- en axiaal-groefsteken
 ß Het aanmaken van fixed cycli 
 ß Boor- freesbewerkingen bestaande uit: 
 ß m.b.v. cycli boren en tappen
 ß Frezen op het kopsevlak
 ß Frezen op de mantel, evt. ook zonder Y-as
 ß Het aanmaken van fixed cycli 
 ß Alarmen en meldingen

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Tijdens de cursus CNC draaien Fanuc Manual Guide leert 
u onder andere programma’s voor werkstukken maken, 
controleren, simuleren en het overzenden van 
het programma naar de machine. 

Tijdens de cursus CNC Fanuc Manual Guide draaien 
met aangedreven gereedschap leert u onder andere de 
inleiding, overzicht van de functionaliteit van Manual 
Guide en programma-opbouw wijzigen, test- en grafische 
simulatie.



 26 CNC verspanen    |    27

Cursus CNC Fanuc 
Manual Guide frezen

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Productiemedewerkers met enige 
numerieke ervaring, betrokken 
bij de voorbereiding, planning 
en realisatie van verspanende 
productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
4 dagen van 7 klokuren

 ß Programmacycli: boren, tappen, schroefdraadfrezen, gatenpatronen, 
frezen van vlakken en uitsparingen

 ß Kamers en sleuven frezen
 ß Ingave en bewerken van willekeurige werkstukcontouren
 ß Uitruimcycli
 ß Het aanmaken van fixed cycli 
 ß Alarmen en meldingen
 ß Met bovenstaande programmeertechnieken een eigen product maken

Cursus CNC Siemens 
ShopMill

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Geschoolde vakmensen, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Na het doorlopen van de cursus CNC Siemens ShopMill 
kunt u CNC-programma’s ontwikkelen voor freesmachines 
in Siemens ShopMill dialoog.

 ß Inleiding en overzicht van de functionaliteit van ShopMill
 ß Programma-opbouw, -wijzigen, -test en grafische simulatie
 ß Gereedschapselectie, -wissel en -correcties
 ß Programmacycli: boren, tappen, schroefdraadfrezen, gatenpatronen, 

frezen van vlakken en uitsparingen
 ß Kamers en sleuven frezen
 ß Ingave en bewerken van willekeurige werkstukcontouren
 ß Uitruimcycli
 ß Interpreteren alarmen en meldingen

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Siemens ShopMill is STODT een 
gecertificeerde Siemens partner.

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Tijdens de cursus CNC Fanuc Manual Guide frezen 
leert u onder andere programmacycli, het bewerken 
van werkstukcontouren en met behulp van de 
programmeertechnieken het maken van een 
eigen product.
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Cursus CNC Siemens 
ShopTurn

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Geschoolde vakmensen, 
betrokken bij de voorbereiding, 
planning en realisatie van 
verspanende productie

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
In overleg

Na het doorlopen van de cursus CNC Siemens ShopTurn 
kunt u CNC-programma’s ontwikkelen voor draaimachines 
in Siemens ShopTurn dialoog.

 ß Inleiding en overzicht van de functionaliteit van ShopTurn
 ß Programma-opbouw wijzigen, test- en grafische simulatie
 ß Gereedschapselectie, -wissel en -correcties

Draaibewerkingen bestaande uit
 ß Verspanen van eenvoudige en complexe contouren m.b.v. cycli
 ß Groefsteek- en afsteekcycli
 ß Draadsnijden en opzuiveren van bestaande schroefdraden
 ß Boren en tappen m.b.v. cycli
 ß Introductie in boren en frezen met aangedreven gereedschappen
 ß Interpreteren alarmen en meldingen

Bijzonderheden
Onder andere voor de cursus CNC Siemens ShopTurn is STODT een 
gecertificeerde Siemens partner.

Cursus CNC vijf-assig 
frezen

€ 995
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Verspaners die zich willen 
verdiepen in 5-assig frezen

Werk/denkniveau
MBO en ervaring met  
3-assig frezen

Duur 
3 bijeenkomsten  
van 18.30 – 21.30 uur

Na het volgen van de cursus CNC vijf-assig frezen heeft 
u nieuwe inzichten verkregen in het 5-assig frezen en 
kunt u deze kennis in de praktijk omzetten tot voordelen 
voor uw organisatie. U leert alles over meervlaks 
bewerken, waardoor u 5-assige bewerkingsmachines 
in uw werk effectief en efficiënt in kan zetten en u kunt 
zorgen voor een effectieve productaanpak. U leert over 
de achtergronden van 5-assig frezen, de theorie van 
meervlaks programmeren, de juiste opspanmiddelen en 
de juiste gereedschappen. U voert opdrachten uit zodat 
er een goede vertaalslag ontstaat naar de praktijk en 
uw organisatie.

 ß Voor- en nadelen 3-assig t.o.v. 5-assig frezen
 ß Freesstrategieën 
 ß Bewerking strategieën die mogelijk zijn bij 5-assig frezen
 ß Spanmiddelen voor 5-assig frezen o.a. spannen op hulptap,  

slanke spanmiddelen en hun stabiliteit
 ß Tooling
 ß (On)nauwkeurigheden in en om het freesproces
 ß Verschillende machinetypes en nauwkeurigheden
 ß Mogelijkheden van machineopbouw
 ß Uitgangsmateriaal bij 5-assig frezen
 ß CAM programmering
 ß Kinematica controleren van een 5-assige machine
 ß Ruimtelijk inzicht
 ß Theorie van het verplaatsen van nulpunten en het zwenken van de assen

Neem contact op voor maatwerk

Avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus 
Verspaningstechnologie 
draaien € 395

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die direct  
en/of indirect betrokken  
zijn bij moderne verspanende 
bewerkingen op  
conventionele- en/of  
CNC machines

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
3 bijeenkomsten  
van 18.30 – 21.30 uur

Na het doorlopen van de cursus Verspaningstechnologie 
draaien kunt u een betere keuze maken in het gebruik 
van snijgereedschappen, is de bewerkingstijd korter door 
optimalisatie en zal de productiviteit stijgen.

 ß Belangrijke hoeken van het gereedschap en invloed ervan tijdens  
het verspaningsproces

 ß Werkstukmaterialen
 ß Snijmaterialen
 ß Draaiproces
 ß Draaitypes
 ß Snijvoorwaarden
 ß Spaanbreek geometrieën
 ß Draaistrategieën en methodes
 ß Slijtage herkennen en oplossingen ervan
 ß Standtijd en productiviteit verhogen
 ß Schroefdraad draaien

Cursus 
Verspaningstechnologie 
frezen € 395

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die direct  
en/of indirect betrokken  
zijn bij moderne verspanende 
bewerkingen op  
conventionele- en/of  
CNC machines

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
3 bijeenkomsten  
van 18.30 – 21.30 uur

Na het doorlopen van de cursus Verspaningstechnologie 
frezen kunt u een betere keuze maken in het gebruik van 
snijgereedschappen, is de bewerkingstijd korter door 
optimalisatie en zal de productiviteit stijgen.

 ß Belangrijke hoeken van het gereedschap en de invloed ervan tijdens het 
verspaningsproces

 ß Werkstukmaterialen
 ß Snijmaterialen
 ß Freesproces en optimaliseren
 ß Freestypes
 ß Snijvoorwaarden
 ß Freesgeometrieën
 ß Freespositionering
 ß Gemiddelde spaandikte
 ß Freesstrategieën en methodes
 ß Slijtage herkennen en oplossingen ervan

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Avondcursus
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Cursus 
Warmtebehandeling 
en metalen € 1.675

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die betrokken 
zijn bij materiaalselectie, 
materiaalbewerking, 
materiaalproblemen of 
warmtebehandelingsprocessen

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
15 bijeenkomsten 
van 18.30 tot 21.00 uur

Na het doorlopen van de cursus Warmtebehandeling 
en metalen heeft u inzicht in het gedrag en de 
eigenschappen van de verschillende soorten metalen, 
warmtebehandelingsprocessen en de daarbij gebruikelijke 
terminologieën. Hierdoor kunt u de specifieke 
eigenschappen van materialen op de juiste waarde 
inschatten. Tevens kunt u op correcte wijze aan harderijen 
warmtebehandelingsopdrachten formuleren.

 ß Soorten metalen: ferro en non-ferro
 ß Kenmerkende eigenschappen van metalen: structuur, mechanische 

eigenschappen (hardheid en treksterkte)
 ß Het meten van mechanische eigenschappen
 ß Specifiek gedrag van metalen onder bepaalde bedrijfsomstandigheden
 ß Warmtebehandelingen: o.a. harden, veredelen, ontlaten, carboneren  

en nitreren
 ß Uitbesteden van warmtebehandelingen: kretologie en valkuilen
 ß Bespreking praktische problemen

Cursus MasterCAM Basis 

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Voor machinebedieners en 
operators die eenvoudige 
producten programmeren met 
MasterCAM en/of aanpassingen 
doen aan bestaande programma’s

Werk/denkniveau
MBO niveau 3

Duur 
10 bijeenkomsten 
waarvan 2 praktijkbijeenkomsten

Na het volgen van de cursus MasterCAM basis bent u 
in staat om eenvoudige 2D producten te tekenen en te 
programmeren voor iedere 3-assige machine.

 ß Tekenen van 2D geometrie
 ß Maken van simpele Solids
 ß 2D bewerkingen programmeren
 ß Simulatie
 ß Manipulatie
 ß Postprocessing

Neem contact op voor maatwerk

Avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus MasterCAM Basis+

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Voor machinebedieners en 
operators die eenvoudige 
producten programmeren met 
Mastercam en/of aanpassingen 
mogen doen aan bestaande 
programma’s, maar ook voor 
CAD/CAM programmeurs

Werk/denkniveau
MBO niveau 3 en 4

Duur 
10 bijeenkomsten 
waarvan 2 praktijkbijeenkomsten

Na het volgen van deze cursus MasterCAM Basis+ bent 
u in staat om eenvoudige 2D producten te tekenen en te 
programmeren voor iedere 3-assige en 5-assige machine 
(geïndexeerd).

 ß Tekenen van 2D geometrie
 ß Maken van complexe Solids
 ß 2D bewerking van de basis aangevuld met speciale en  

high feed bewerkingen
 ß 5-assig geïndexeerd (Plane rotatie)

Cursus MasterCAM 3D 
verspanen

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
CAD/CAM programmeurs

Werk/denkniveau
MBO niveau 4

Duur 
8 bijeenkomsten 
waarvan 2 praktijkbijeenkomsten

Na het volgen van deze cursus MasterCAM 3D 
verspanen bent u in staat om 3D producten te tekenen 
en te programmeren voor iedere 3-assige 
en 5-assige machine (geïndexeerd).

 ß 2D tekenen gevorderd
 ß Tekenen van oppervlakte
 ß Manupulatie van oppervlaktes
 ß 3D voorbewerken
 ß 3D nabewerken

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus MasterCAM 
Multiaxis

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
CAD/CAM programmeurs

Werk/denkniveau
MBO niveau 4

Duur 
In overleg 

Na het volgen van deze cursus MultiCAM Multiaxis 
bent u in staat om 5-assig simultane bewerkingen 
te programmeren voor iedere 5-assige machine 
(geïndexeerd).

 ß Tekenen van benodigde geometrie voor Multiaxis
 ß Voorbewerken Multiaxis
 ß Nabewerken Multiaxis

Cursus TopSolid 7

€ 1.885
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
CAM-programmeurs, 
constructeurs, werkvoorbereiders 
en CNC-productiemedewerkers

Werk/denkniveau
MBO

Duur 
12 bijeenkomsten 
van 18.30 – 22.00 uur

Na het doorlopen van de cursus TopSolid 7 beheerst u 
de principes van CAD/CAM toegespitst op het TopSolid 7 
CAD/CAM-systeem. Deze cursus vormt de basis voor elke 
aanvullende module van TopSolid 7 (CAM’3D, 
CAM’4/5-assig, CAM’Turn, SheetMetal, enz.).

 ß Kennismaken met en toepassen van de gebruikersinterface (GUI)
 ß Werking van TopSolid PDM en revisiebeheer
 ß Ontwerp 2D (draadmodel geometrie)
 ß Ontwerp 3D (solid geometrie)
 ß Ontwerp Assemblies (samenstellingen)
 ß Parametrisch ontwerpen
 ß Importeren en verwerken van verschillende bestandsformaten  

(o.a. STEP en Parasolid)
 ß Aanpassen en intelligent maken van geïmporteerde bestanden  

(o.a. verwerken asymmetrische toleranties)
 ß Basis opstellen en uitwerken van 3D modellen in 2D werktekeningen
 ß Structuur van TopSolid’CAM
 ß Uitgangsmateriaal, opspannen op de machine, spanmiddelen, 

gereedschappen, bewerken, simulatie mogelijkheden  
en werkplaatsdocumenten

 ß Booroperaties, contouren, open en gesloten kamers met eilanden, 
vlakken, vrijfrezen

 ß Geïndexeerd bewerken (meervlaks)

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Neem contact op voor maatwerk

Avondcursus
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Cursus Siemens NX CAD 
for CAM

€ 1.695
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
CAM users

Werk/denkniveau
MBO niveau 4

Duur 
3 dagen

In deze cursus leert u creëren, wijzigen en vereenvoudigen 
van geometrie voor productiedoeleinden. Omdat men 
met geavanceerde vormen zal gaan werken zal hier ook 
het opbouwen van opspanningen aan bod komen zodat 
botsingen kunnen worden voorkomen.

Dag 1
 ß Opening and working with parts
 ß Getting to know the NX interface
 ß Impact of coordinate systems on parts
 ß Creating parts with sketches
 ß Sweeping geometry to create part features
 ß Editing and manipulating sketches
 ß Edge operations
 ß Hole feature
 ß Datum Features
 ß Measure

Dag 2
 ß Introduction to Assemblies
 ß Master model principle
 ß Layers / Show andHide
 ß Reference sets
 ß WCS-MCS
 ß Assembly load options
 ß Assembly navigator
 ß Modeling top down, bottom up
 ß Design in context
 ß Replace component
 ß Move component
 ß Assembly constraints
 ß Reuse Library

Dag 3
 ß Introduction to Drafting
 ß Views - Dimension
 ß Section view in Modeling
 ß Introduction to Wave
 ß Wave geometry linker
 ß Synchronous modeling

Cursus Opspantechniek

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Producttekenaars, 
werkvoorbereiders, instellers 
en productiemedewerkers

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
Op aanvraag

Na het doorlopen van de cursus heeft u inzicht om de 
juiste opspanningen te realiseren die voldoen aan de 
principes van de spantechnologie. Daarnaast bent u 
in staat om voor een gegeven werkstuk de optimale 
spanmethode te kiezen of aan te geven hoe werkstukken 
aangepast kunnen worden ten behoeve van het optimaal 
opspannen. Ook bent u in staat om aan te geven hoe 
machines ingericht moeten worden met universele, 
modulaire en speciale spanmiddelen zodat insteltijden 
verkort kunnen worden.

Theorie: Spannen en spanmethoden
 ß 3-2-1 methode voor 2- en 3-dimensionale werkstukken 
 ß De risico’s van over- of onderbepaaldheid bij het spannen
 ß Opzetten van een opspanning rekening houdend met werkstuk, machine, 

verspaningsgereedschappen en spanmiddelen
 ß Beoordelen van de gegevens die nodig zijn om een goede opspanning te 

kunnen maken
 ß Verschillende soorten opspanningen en spanmiddelen
 ß Het gebruik van universele, modulaire, centrerende en speciale 

(productgebonden) spanmiddelen
 ß Het aanpassen van werkstukken en inrichten van machinetafels om het 

aantal opspanningen tot een minimum te beperken
 ß Vormingen en trillingen in de gemaakte opspanningen

Praktijk
 ß Het maken van opspanningen met behulp van universele en modulaire 

spanmiddelen voor zowel draai- als freesproducten
 ß Het zichtbaar maken van doorbuigingen en het reduceren van 

vervormingen en trillingen in de gemaakte opspanningen
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Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

EN
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Cursus Siemens NX 
CAM Manufacturing 
Fundamentals € 1.695

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
NC/CNC programmeurs, 
CAD/CAM managers, 
Manufacturing engineers

Werk/denkniveau
Vooropleiding voor deze cursus is 
de cursus Siemens NX CAD 
for CAM

Duur 
3 dagen

De cursus Siemens NX CAM Manufacturing Fundamentals 
geeft de NC programmeur de mogelijkheid om een 
gedetailleerd inzicht te krijgen in de krachtige 2 en 
2½-assige boor en freesmodulen van NX. Er wordt niet 
alleen ingegaan op de basis handelingen maar ook het 
2D rest Milling komt aan bod. De modulen stellen de 
programmeurs in staat om op een gestructureerde manier 
boor- en freesprogramma’s te maken. Verder zal in deze 
cursus de nadruk liggen op het zelfstandig creëeren van 
een NC file en genereren van documenten voor op 
de werkvloer.

Dag 1
 ß Master model principle
 ß Workflow
 ß CAM User Interface
 ß Create manufacturing setup
 ß Manufacturing process incl.
 ß Operation navigator
 ß Create operation
 ß Tool definition
 ß Parent groupwork piece
 ß Coordinate systems
 ß Cavity mill essentials
 ß Cut levels
 ß Cut patterns
 ß Visualization (basics)
 ß Floor Wall Milling
 ß Stock options
 ß NC assistant

Dag 2
 ß Planar Milling
 ß Boundaries
 ß Planar Milling cut levels
 ß Hole making / Point to Point 

(Drilling)
 ß Drilling tools
 ß Post Processing basics
 ß Shop Documentation basics

Dag 3
 ß Floor Wall Milling
 ß Floor Wall Milling multifaces
 ß Planar Milling profile advanced
 ß Face Milling Mixed
 ß Hole Milling
 ß Groove Milling
 ß Text engraving / Planartext
 ß Multiple Part Programming
 ß Tool library

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

EN

Cursus Siemens NX CAM 
Fixed-axis Milling

€ 2.016
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
NC/CNC programmeurs,
CAD/CAM managers, 
Manufacturing engineers

Werk/denkniveau
Vooropleiding voor deze cursus 
is de Siemens NX Manufacturing 
Fundamentals cursus

Duur 
3 dagen

De cursus Siemens NX CAM Fixed-axis Milling geeft de 
NC programmeur de mogelijkheid om een gedetailleerd 
inzicht te krijgen in de krachtige 3-assige freesmodulen 
van NX. De modulen stellen de programmeurs in staat 
om op een gestructureerde manier freesprogramma’s 
te maken van zowel prismatische als van Free Form 
modellen. De module voor restmateriaalbewerking maakt 
het mogelijk de te frezen gebieden met een grote frees 
voor te bewerken, waarna automatisch het restmateriaal 
met een kleiner gereedschap wordt verwijderd. 
Er wordt ook uitvoerig ingegaan op de High speed Milling 
mogelijkheden binnen de freesmodulen.

Dag 1
 ß Advanced cavity Milling topics
 ß Cut levels
 ß In process work piece
 ß Pre drill engage points
 ß Stock options
 ß Z-level Milling
 ß Z-level geometry

Dag 2
 ß Fixed contour (basics)
 ß Fixed contour geometry
 ß Area Milling options
 ß Cut region management
 ß Non cutting moves
 ß Surface area options
 ß Streamline drive method

Dag 3
 ß Fix contour non steepangle
 ß Remaining fixed contour driving 

options
 ß Z-level steepangle
 ß Z-level cut between levels
 ß Plunge Milling
 ß Flow cut
 ß Flow cut options
 ß Radial cut
 ß High speed machining
 ß Pathshape in corners
 ß Ramp on part
 ß Mixed cut direction
 ß Trochoidal cut pattern
 ß Profile 3D
 ß Solid profile 3D
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Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

EN
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Cursus Siemens NX CAM 
Multi-axis Milling

€ 1.344
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
NC/CNC programmers,
CAD/CAM managers, 
Manufacturing engineers,
NC Planners

Werk/denkniveau
Vooropleiding voor deze cursus 
is de cursus Siemens NX CAM 
Fixed-axis Milling

Duur 
2 dagen

De cursus Siemens NX CAM Multi-axis Milling geeft de 
NC programmeur inzicht in de principes van 4 en 5-assig 
frezen in Multi-axis omgeving. De Multi-axis Milling-cursus 
is bedoeld voor NC/CNC-programmeurs die complexe 
onderdelen bewerken. Cursisten leren gereedschapspaden 
met variabele assen te maken.

Dag 1/2 Objectives
 ß Introducing to four and five axis machining 
 ß Variable Contour -basics
 ß Contour Profile
 ß Projection Vectors
 ß Five Axis Z Level
 ß Sequential Mill basics
 ß Variable Contour -advanced
 ß Variable Streamline
 ß Generic Motion
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Cursus Siemens NX CAM Turning 
Manufacturing Process

€ 1.344
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Manufacturing Engineers, 
NC/CNC programmers, 
CAD/CAM managers

Werk/denkniveau
Vooropleiding voor deze 
training is CAD for CAM en/of 
Manufacturing Fundamentals

Duur 
2 dagen

Deze training geeft de NC programmeur de mogelijkheid 
om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de krachtige 
Turning module van NX. 

Turning Manufacturing Proces wordt gegeven vanuit het 
perspectief van een NC/CNC-programmeersessie en 
benadrukt programmeerconcepten en -technieken die 
gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van draaimachines en technologie.

Dag 1/2 Objectives
 ß Introduction & Course Overview
 ß Define part & blank geometry
 ß Retrieve & create tools
 ß Face operations
 ß Verification
 ß Common options
 ß Centerline operations
 ß Rough operations - OD & ID
 ß Finish operations - OD & ID
 ß Groove operations
 ß Teach mode operations
 ß Thread operations
 ß Mill-Turn
 ß Projects

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

EN

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

EN
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Cursus Slijpen

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
(Aanstaande) slijpers, 
werkvoorbereiders 
en constructeurs

Werk/denkniveau
MBO

Duur (indicatie) 
3 theoriebijeenkomsten 
van 3 lesuren

1 praktijkbijeenkomst van 1 dag

Na het doorlopen van de cursus Slijpen kent u de 
verschillende slijpprocessen, kunt u de werkmethode 
bepalen en bent u in staat eenvoudige producten te 
bewerken door middel van rond-, vlak- en profielslijpen.

 ß Slijpschijven
 ß Materialen
 ß Montage en controle slijpschijf
 ß Statisch en dynamisch balanceren
 ß Dressen
 ß Slijpproces
 ß Werkmethode
 ß Koel- en smeermiddelen
 ß Slijpfouten
 ß Veiligheid
 ß Rond- en vlakslijpen
 ß Slijpen van hardmetaal en keramiek
 ß Slijpmethodes CBN en diamant
 ß Meest voorkomende meet- en controlegereedschap
 ß Slijpen van diverse opgegeven materialen

Bijzonderheden
Tijdens de cursus Slijpen wordt bij voorkeur voor de praktijk gebruik gemaakt 
van de in het bedrijf beschikbare machines. 

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Cursus moderne 
freestechnologie

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Werkplaatschefs, 
werkvoorbereiders, 
programmeurs en 
ervaren CNC-frezers

Werk/denkniveau
MBO met werkervaring

Duur (indicatie) 
6 bijeenkomsten waarvan  
4 theorie bijeenkomsten  
en 2 praktijk bijeenkomsten

Na het doorlopen van de cursus moderne freestechnologie 
heeft u inzicht in de mogelijkheden van moderne 
freestechnologie en kunt u deze toepassen in uw bedrijf.

 ß Slijpschijven
 ß Toepassen van extra machine mogelijkheden om te komen tot verkorten 

van productietijd
 ß  Toepassen van schilfrezen
 ß  Gereedschappen voor schilfrezen
 ß  Moderne opspantechniek
 ß  Toepassing CAD/CAM in moderne freestechnologie
 ß  Simultaan frezen
 ß  5 assig frezen
 ß  Moderne frees snijgegevens

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Contouren omrekenen

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
CNC draaiers en CNC frezers die 
zelf hun programma schrijven

Werk/denkniveau
VMBO

Duur
In overleg

Na het doorlopen van de cursus Contouren omrekenen
bent u in staat niet op tekening gegeven hoeken, radii  
en schuine kanten te bepalen alsmede de coördinaten  
te berekenen, die nodig zijn voor het schrijven van  
CNC-programma’s.

 ß Het bepalen van de onbekende zijde van een driehoek
 ß Het bepalen van een onbekende hoek van een driehoek
 ß De stelling van Pythagoras
 ß Sinus, cosinus, tangens
 ß Algemene geometrie van een willekeurig werkstuk met diverse radii

Bijzonderheden
Tijdens de cursus Contouren omrekenen kan in overleg met de docent gebruik 
worden gemaakt van eigen tekeningen.

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

NL, EN en DE

Cursus Conventioneel 
frezen 

Op aanvraag 
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die enige 
kennis bezitten van 
verspaningstechnieken en zich 
verder willen bekwamen

Werk/denkniveau
VMBO

Duur
In overleg 

Na het doorlopen van de cursus Conventioneel frezen 
kent u de primaire vaardigheden van het conventionele 
frezen. U raakt praktisch en theoretisch vertrouwd 
met freesbanken en met de voor het frezen benodigde 
meetinstrumenten.

Theorie
 ß Tekening lezen
 ß Passingstelsel
 ß Goniometrische verhoudingen

Praktijk
 ß Meten met schuifmaat, micrometer, dieptemaat en meetklok
 ß Snijsnelheden bepalen
 ß Instellen van machines
 ß Boren en kotteren van gaten
 ß Spannen van gereedschap en werkstuk
 ß Werken volgens tekening
 ß Meten en controleren van werkstuk op maattoleranties, vorm-  

en plaatstoleranties en ruwheidswaarden

Bijzonderheden
De cursus Conventioneel frezen is praktijk- en individueel gericht.  
De opleiding kan aangepast worden aan de werksituatie en dus modulair 
worden verzorgd.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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Cursus Conventioneel 
draaien 

Op aanvraag 
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die enige 
kennis bezitten van 
verspaningstechnieken en zich 
verder willen bekwamen

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
In overleg

Na het doorlopen van de cursus Conventioneel frezen 
kent u de primaire vaardigheden van het conventionele 
frezen. U raakt praktisch en theoretisch vertrouwd 
met freesbanken en met de voor het frezen benodigde 
meetinstrumenten.

Theorie
 ß Tekening lezen
 ß Berekenen van toerentallen en aanzetsnelheid
 ß Iso-passingstelsel
 ß Schroefdraad
 ß Goniometrische verhoudingen

Praktijk
 ß Instellen van machines
 ß Stellen en spannen van gereedschap en werkstuk
 ß Draaien (langs en dwars, conisch, uitwendig en af- en insteken)
 ß Meten en controleren van werkstukken op maattoleranties, vorm- en 

plaatstoleranties en ruwheidswaarden
 ß Beitels en boren slijpen
 ß Meten en schuifmaat
 ß Micrometer en meetklok

Bijzonderheden
De cursus Conventioneel draaien is praktijk- en individueel gericht.  
De cursus kan aangepast worden aan de werksituatie en dus modulair worden 
verzorgd.

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Cursus SPC basis 
(Statistical Process 
Control)

Na het doorlopen van de cursus SPC basis (Statistical 
Process Control) heeft u inzicht in de juiste toepassing 
en werking van Statistical Process Control (SPC) op de 
(productie) werkvloer.

 ß Achtergrond en doel van SPC
 ß Ligging en spreiding van een proces
 ß Onderscheid speciale en normale oorzaken bij variaties
 ß Verschil tussen out-of-control en out-of-spec
 ß Wat is een regelkaart?
 ß De Me-R regelkaart voor meetbare parameters
 ß Regelkaart voor attributen (type afhankelijk van situatie)
 ß Hoe gebruik ik een regelkaart?
 ß Patroonherkenning bij o.o.c. situaties
 ß Acties bij out-of-control, het OCAP
 ß Andere regelkaarten (informatief)
 ß Wat is een bekwaam proces (informatief)

Bijzonderheden
Deze cursus SPC basis (Statistical Process Control) is bedoeld voor operators, 
die wel met de regelkaart moeten kunnen werken, maar niet zelf rekenen 
aan regelgrenzen en procesbekwaamheid. Statistische berekeningen worden 
daarom zoveel mogelijk gemeden. De keuze van een Me-R regelkaart is 
gebaseerd op het feit, dat dit de eenvoudigste regelkaart is voor meetbare 
parameters. De keuze van een attributieve regelkaart wordt gebaseerd op de 
bedrijfssituatie. Beide regelkaarten dienen ter voorbeeld op zodanige wijze dat 
de invoering van alternatieve regelkaarten goed geaccepteerd kan worden.

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Operators en 
productiemedewerkers die SPC 
moeten toepassen op variabelen 
of attributieve kenmerken van 
producten of processen

Werk/denkniveau
MBO (MTS)

Duur (indicatie)
2 bijeenkomsten

Op aanvraag

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus
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CNC Geschiktheidstest

Op aanvraag
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Deze test is geschikt voor 
productiemedewerkers

Werk/denkniveau
VMBO

Duur 
1 bijeenkomst 
van gemiddeld 2 uur

De CNC Geschiktheidstest verschaft op een aantal 
specifieke kenmerken duidelijkheid of de mensen al dan 
niet geschikt zijn om opgeleid te worden tot CNC-operator.

Schriftelijke deel
 ß Ruimtelijke inzicht
 ß Logica, rekenkundig
 ß Technisch inzicht
 ß Sociaal, inzet en motivatie

Mondelinge deel
In een één op één gesprek met elke deelnemer wordt een beeld gevormd over 
de competenties voor het vak van CNC-operator.

Bijzonderheden
Elke deelnemer die een CNC geschiktheidstest maakt ontvangt een verslag 
van zijn/haar competenties en tevens wordt de mate van geschiktheid voor het 
opleiden tot CNC operator vermeld. 

Neem contact op voor maatwerk

Cursus zij-instromers 
in de verspaning

€ 3.950
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Voor mensen zonder of met 
geringe ervaring in de techniek, 
die zich willen laten omscholen 
tot allround verspaner

Werk/denkniveau
Diploma MBO 2 of hoger, HAVO of 
gelijkwaardig

Duur 
10 bijeenkomsten 
van totaal 20 dagdelen

Na het doorlopen van de cursus zij-instromers in 
de verspaning kun je door intensieve training en 
begeleiding produceren met conventioneel gestuurde 
productiemachines.

 ß Theorie draaien of frezen
 ß Praktijk draaien of frezen
 ß Materialen
 ß Opspantechniek en verspaningstechniek
 ß Tekening lezen
 ß Meetgereedschappen
 ß Contour omrekenen

Bijzonderheden
Deze cursus zij-instromers in de verspaning is voor nieuwkomers in de 
verspanende techniek. Je leert in deze cursus alle kennis die nodig is om te 
voldoen aan de instroomvoorwaarden voor niveau 3 allround verspaner.

Dagcursus
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Opleiding BBL 3 
Allround verspaner

Na het doorlopen van deze praktijkgerichte opleiding BBL 
3 Allround verspaner met intensieve begeleiding kun je 
zelfstandig CNC programma’s opstellen en produceren 
met CNC gestuurde productiemachines.

Praktijk
 ß CNC-draaien of frezen; besturingsmogelijkheid:  

Fanuc, Heidenhain of Siemens
 ß Mechanische meettechnieken
 ß Vorm- en plaatstoleranties / tekening lezen contouren

Theorie
 ß Contour omrekenen
 ß Materialenkennis
 ß Verspaningstechniek
 ß Opspantechniek
 ß CNC besturingen
 ß CNC informatie
 ß Robotica
 ß Meten/kwaliteit
 ß CAD/CAM

Algemeen vormend
 ß Nederlands
 ß Rekenen
 ß Projecttaken
 ß Polytechniek
 ß Loopbaan en burgerschap

Voorlichting BBL
Maak kennis met de locaties van STODT en kom naar een van de 
voorlichtings-bijeenkomsten. In Hengelo is dat op de 1e donderdag van 
de maand en in Best op afspraak

Uw investering
Genoemde all-in prijs is van toepassing indien de opleiding wordt 
uitgevoerd in 1 jaar. Bij een looptijd langer dan 1 jaar is de prijs op aanvraag.  
Meerdere deelnemers inschrijven voor een iedere 2e en volgende deelnemer 
brengen wij 10% in mindering op de opleidingsprijs.

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Iedereen die zich verder wil 
ontwikkelen in de voorbereiding 
en realisatie van de verspanende 
productie

Werk/denkniveau
Diploma verspaner niveau 2, 
VMBO kader, GTL, TL diploma, BOL 2 
of 4, werktuigbouw, HAVO  
of gelijkwaardig

Duur
Op basis van de intake wordt de 
opleidingsduur bepaald. Bij voldoende 
vooropleiding/werkervaring en 
motivatie kan de opleiding individueel 
versneld worden naar minimaal 
1 opleidingsjaar

Nominale duur: 3 jaar

€ 12.950

Vergoedingen
Deze opleiding komt in aanmerking voor diverse vergoedingen van zowel de 
overheid (subsidieregeling praktijkleren) als de opleidingsfondsen OOM en 
A+O. Vraag vrijblijvend naar de netto-opleidingskosten.

Bijzonderheden
Indien gewenst kan er gekozen worden voor een tweede discipline of besturing 
na afronding van de praktijk. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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Opleiding BBL 4 
Verspaningstechnoloog

Na het doorlopen van deze praktijkgerichte en 
projectgestuurde opleiding BBL 4 Verspaningstechnoloog 
heb je inzicht en kennis van de moderne manier van 
verspanen. Je krijgt inzicht in de processen rondom 
het aansturen en bedienen van geavanceerde CNC 
machines. Daarnaast kun je op juiste wijze anticiperen 
op productiviteitsverhogende randvoorwaarden om een 
kwalitatief goed product binnen de gestelde voorwaarden 
te realiseren.

De opleiding Verspaningstechnoloog bestaat uit theorie en praktijk. 
Onderstaande onderwerpen vormen de basis van de opleiding.

 ß Moderne productietechnieken in relatie tot de verspaning; lean 
produceren en 24/7 productie

 ß Oplossen van problemen en optimaliseren van productieprocessen 
(producten van ferro, non-ferro materialen en niet metalen) d.m.v. 
meerassig draaien of frezen

 ß Verspaningsstrategieën voor frezen en draaien
 ß Het beheersen van CAD en CAM programmatuur
 ß Praktijk aan CNC machines (verbreding/verdieping)
 ß Gereedschapsbeheer
 ß Kennis opdoen van de verschillende uitvoeringsvarianten van  

moderne productiecellen
 ß Meten in productieomgeving en meten met behulp van een 3D 

meetmachine
 ß Intern en extern communiceren
 ß Demo’s
 ß Machine onderhoudsmanagement
 ß Calculeren en kostenbewust handelen
 ß Moderne verspaningstechniek
 ß Het vertalen van geometrische productspecificaties naar 

productienauwkeurigheden
 ß Inzet van gereedschappen, spanmiddelen en snelwisselsystemen
 ß Materiaalkennis in relatie tot verspanende technologie
 ß Spantechnieken
 ß AUKOM 1 basisopleiding coördinaten meettechniek
 ß Eindproject (bijvoorbeeld: Productie gereed maken van een  

nieuw product)

De projecten hebben een sterke binding met jouw werksituatie. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar projecten waarbij de opdrachtgever jouw werkgever is

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Voor de allround verspaner 
(niveau 3) die zich verder wil 
ontwikkelen

Werk/denkniveau
BBL niveau 3 CNC verspanen, 
BBL 3 Allround Verspaner
of een andere gelijkwaardige 
opleiding aan werktuigbouw

Duur
Op basis van intake wordt de 
opleidingsduur bepaald. 
Met het bezit van de niveau 3 
opleiding Allround verspaner kan 
de opleiding mogelijk individueel 
versneld worden tot minimaal 
2 jaar

Algemeen vormend
 ß Nederlands
 ß Engels
 ß Rekenen
 ß Loopbaan en burgerschap

Voorlichting BBL
Maak kennis met de locaties van STODT en kom naar een van de voorlichtings-
bijeenkomsten. In Hengelo is dat op de 1e donderdag van de maand en in Best 
op afspraak.

Bijzonderheden
Voor aanvang van de opleiding BBL 4 Verspaningstechnoloog vindt er 
een intake plaats. Na de intake wordt het opleidingsprogramma en de 
duur bepaald. Je wordt ingeschreven bij het ROC van Twente (indien 
locatie Hengelo) of bij het ROC van Amsterdam (indien locatie Best) voor 
crebonummer 25507.

€ 12.950

Nominale duur: 3 jaar
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Cursus Operationele 
productiebesturing

In een productiebedrijf draait het voortdurend om tijd, 
kwaliteit en kosten. Beheersing van deze factoren kan 
soms lastig zijn. In de module operationele
productiebesturing, leer je technieken om deze factoren 
te beïnvloeden. Daarbij is een goede samenwerking 
en communicatie tussen de betrokken afdelingen en 
medewerkers essentieel. Je leert hoe je hier een actieve
bijdrage aan kunt leveren.

 ß Je kan een productieplanning opstellen
 ß Je hebt inzicht in voorraadbeheersing
 ß Je kan ERP en MRP-software toepassen
 ß Je hebt inzicht in kwaliteitsmanagement
 ß Je kan een kostprijs berekenen
 ß Je hebt inzicht in samenwerking en communicatie in organisaties
 ß Je kan de root cause analysis methode toepassen

In een productiebedrijf draait het voortdurend om tijd, kwaliteit en kosten. 
Beheersing van deze factoren kan soms lastig zijn. In de module operationele 
productiebesturing, leer je technieken om deze factoren te beïnvloeden. 

Bijzonderheden
De cursus Operationele productiebesturing wordt afgerond met een 
eindopdracht. De studiebelasting is 3 - 6 uren per week.

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn 
in de maakindustrie en meer 
inzicht willen in operationele 
productiebesturing

Werk/denkniveau
MBO

Duur
6 bijeenkomsten 
van 13.00 - 20.00 uur

1 bijeenkomst per week

€ 1.675

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus

Cursus 
Projectmanagement

€ 1.675
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn in 
de maakindustrie en meer inzicht 
willen in projectmanagement

Werk/denkniveau
Havo of mbo-niveau 4, 
met werkervaring

Duur 
6 bijeenkomsten 
van 13:00 - 20:00 uur

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit geldt zeer 
zeker voor projecten. Een project is altijd uniek en gaat 
gepaard met veel onzekerheden.

 ß Je kan een projectvoorstel te maken
 ß Je kan een projectplan opstellen
 ß Plannen van de beheersfactoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie 
 ß en informatie
 ß Bepalen van de risico’s
 ß Risico-reducerende maatregelen voorstellen
 ß Je kan de uitvoering van het project monitoren en bijsturen
 ß Je kan het project evalueren

Bijzonderheden
Deze cursus wordt afgerond met een eindopdracht. De studiebelasting is 
3 - 6 uren per week.

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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In de maakindustrie zien we dat de verantwoordelijkheid 
verder omlaag schuift binnen de organisatie.  
Vanwege deze ontwikkeling wordt er meer gevraagd van de 
medewerker op de werkvloer. Na het volgen van de cursus 
technische bedrijfskunde voor de maakindustrie beheers 
je de vaardigheden uit de modules projectmanagement, 
operationele productiebesturing, operational excellence, 
industrie 4.0/innovatie en persoonlijke effectiviteit, 
ontwikkeling & communicatie. Deze modules worden 
onderaan deze pagina verder toegelicht.

Projectmanagement
 ß Je kan een projectvoorstel maken
 ß Je kan een projectplan opstellen
 ß Plannen van de beheersfactoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie  

en informatie
 ß Bepalen van de risico’s
 ß Risico-reducerende maatregelen voorstellen
 ß Je kan de uitvoering van het project monitoren en bijsturen
 ß Je kan het project evalueren

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit geldt zeer zeker voor projecten. 
Een project is altijd uniek en gaat gepaard met veel onzekerheden. Voor 
een project is een goed projectplan een belangrijke succesfactor. Door 
projectmatig te werken leer je hoe je een project beheerst en rekening houdt 
met de onzekerheden, zodat het eindresultaat bereikt kan worden.

Operationele productiebesturing
 ß Je kan een productieplanning opstellen
 ß Je hebt inzicht in voorraadbeheersing
 ß Je kan ERP en MRP-software toepassen
 ß Je hebt inzicht in kwaliteitsmanagement
 ß Je kan een kostprijs berekenen
 ß Je hebt inzicht in samenwerking en communicatie in organisaties
 ß Je kan de root cause analysis methode toepassen

In een productiebedrijf draait het voortdurend om tijd, kwaliteit en kosten. 
Beheersing van deze factoren kan soms lastig zijn. In de module operationele 
productiebesturing, leer je technieken om deze factoren te beïnvloeden. 
Daarbij is een goede samenwerking en communicatie tussen de betrokken 
afdelingen en medewerkers essentieel. Je leert hoe je hier een actieve 
bijdrage aan kunt leveren.

Cursus Technische 
bedrijfskunde voor de 
maakindustrie

Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers uit de 
maakindustrie die meer inzicht 
willen in de bedrijfsprocessen

Werk/denkniveau
Havo of mbo-niveau 4, met 
werkervaring

Duur
32 bijeenkomsten, 1 per week
Lestijden: 13.00 tot 20.00 uur
3 bijeenkomsten vinden plaats bij 
een outdoorlocatie
De cursus duurt circa 1 jaar

Dag- en avondcursus

€ 5.195

Operational Excellence
 ß Je hebt inzicht in de samenhang tussen organisatiedoelen, producten, 

het primaire proces, informatie, organisatie en besturing
 ß Je kunt processen analyseren
 ß Je hebt inzicht in verbeterconcepten voor processen

Een efficiënt productieproces is een proces waarbij alles goed op elkaar 
afgestemd is. Om de activiteiten in dit proces uit te voeren heb je de juiste 
mensen nodig. Zij hebben weer tijdige, volledige en correcte informatie nodig. 
Om het proces te kunnen besturen zijn goede indicatoren nodig. Al deze 
aspecten worden in samenhang besproken, waarbij het model voor operational 
excellence als rode draad gebruikt wordt.

Industrie 4.0 / Innovatie
 ß Je hebt inzicht in de principes van Industrie 4.0
 ß Je kan het huidige productieproces analyseren op de gereedheid  

voor Industrie 4.0
 ß Je kan een plan opstellen voor de inrichting van Industrie 4.0 in de  

eigen organisatie
Voor sommige organisaties is het een manier om zich te onderscheiden 
van anderen. Voor andere organisaties is het een must, om de strijd met de 
concurrentie aan te kunnen. Industrie 4.0 is in korte tijd een begrip geworden 
in de maakindustrie. Je gaat onder andere inventariseren of jouw organisatie 
klaar is voor deze stap.

Persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & communicatie
 ß Je bent in staat om binnen een projectteam effectief samen te werken
 ß Je krijgt bewustwording en inzicht in persoonlijke voorkeuren
 ß Je bent in staat om vanuit je eigen voorkeur te communiceren
 ß Je krijgt inzicht in mens- en taakgericht werken
 ß Je beheerst diverse vraagstellingstechnieken
 ß Je leert omgaan met weerstand
 ß Je kunt feedback geven en ontvangen en kent de toevoegde waarde 

hiervan
Persoonlijke kenmerken liggen aan de basis van gedrag en communicatie. 
Door zelfinzicht, bewustwording en theorie leer je gebruik te maken van 
jouw kwaliteiten. Waardoor jij makkelijker kunt afstemmen en verbinden 
met anderen. Dit zal ertoe leiden dat de efficiëntie wordt verhoogd en de 
samenwerking wordt verbeterd.

Bijzonderheden
 ß Elke module van de cursus technische bedrijfskunde voor de 

maakindustrie wordt afgesloten met een opdracht
 ß De studiebelasting voor deze cursus is 3 - 6 uren per week

Dagcursus
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Cursus Operational 
Excellence

€ 1.675
Cursusprijs excl. BTW

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn 
in de maakindustrie en meer 
inzicht willen in operational 
excellence

Werk/denkniveau
Havo of mbo-niveau 4, 
met werkervaring

Duur
6 bijeenkomsten 
van 13:00 - 20:00 uur

 ß Je hebt inzicht in de samenhang tussen organisatiedoelen, producten, 
het primaire proces, informatie, organisatie en besturing

 ß Je kunt processen analyseren
 ß Je hebt inzicht in verbeterconcepten voor processen

Een efficiënt productieproces is een proces waarbij alles goed op elkaar 
afgestemd is. Om de activiteiten in dit proces uit te voeren heb je de juiste 
mensen nodig. Zij hebben weer tijdige, volledige en correcte informatie 
nodig. Om het proces te kunnen besturen zijn goede indicatoren nodig. Al 
deze aspecten worden in samenhang besproken, waarbij het model voor 
Operational Excellence als rode draad gebruikt wordt.

Praktijk
Deze cursus wordt afgerond met een eindopdracht.
De studiebelasting is 3 - 6 uren per week.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

Neem contact op voor maatwerk

Dagcursus

Om de activiteiten in dit proces uit te voeren heb je de 
juiste mensen nodig. Zij hebben weer tijdige, volledige 
en correcte informatie nodig. Om het proces te kunnen 
besturen zijn goede indicatoren nodig. Al deze aspecten 
worden in samenhang besproken, waarbij het model voor 
Operational Excellence als rode draad gebruikt wordt.

Talentscan

De Talentscan is er om organisaties inzicht te geven in 
het potentieel van mensen en hoe dit potentieel optimaal 
benut kan worden zodat het rendement van individu en 
organisatie verhoogd wordt.

Op basis van de volgende onderdelen kan inzichtelijk worden gemaakt in welke 
mate deelnemers kansrijk zijn in het kader van deskundigheidsbevordering of 
voor een eventuele nieuwe functie.

 ß In kaart brengen van cognitieve capaciteiten
 ß In kaart brengen van de persoonlijkheid
 ß In kaart brengen van de competenties
 ß In kaart brengen van de coachingstijl

De Talentscan is afgestemd op alle MBO niveau’s: 1,2, 3, 4 en 5 (HBO) en 
daarmee uniek in Nederland.De rapportages bieden inzicht in vragen als

 ß Past deze kandidaat bij de gewenste functie
 ß Past de kandidaat bij de gewenste opleiding
 ß Heeft deze kandidaat de competenties om door te groeien
 ß Hoe begeleid je deze (potentiële) medewerker naar optimale prestaties
 ß Hoe zit mijn personeelsbestand in elkaar? Juiste persoon op de  

juiste plaats

Bijzonderheden
Voor alle MBO-beroepen is standaard een gevulde database met 
werkprocessen, kerntaken, competenties en componenten aanwezig. Voor 
alle overige beroepen en functies is een dergelijk framework eenvoudig op te 
zetten.

Cursusprijs excl. BTW

Op aanvraag

Doelgroep
Iedereen die het potentieel van 
mensen in kaart wil brengen

Duur (indicatie)
Een halve dag tot een dag, 
startdatum op aanvraag

Neem contact op voor maatwerk

Dag- en avondcursus
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