De Staalfederatie is een krachtige en efficiënte organisatie, die behalve branchegerichte
activiteiten ook instrumenten faciliteert ten behoeve van de positionering van de leden.
De commissie Opleidingen wil met haar cursusaanbod de kwaliteit en continuïteit van medewerkers
en daarmee die van de Nederlandse metaalhandel verhogen.

De Staalfederatie biedt in 2018 de volgende cursussen aan :
Cursus Basisvaardigheden Staal
Data: 6, 13, 20 en 27 maart (4 blokken) en bij voldoende belangstelling ook op 30 oktober, 6, 13 en 20
november (4 blokken) 2018.
Onderwerpen: Wat is staal, materialen, verschijningsvormen en toepassingen, materiaal - en
schadeonderzoek en certificaten inclusies rondleiding bij ELEMENT in Breda. De 4 blokken worden
afgesloten met een schriftelijk (open boek) examen.
Kosten voor Staalfederatie leden € 495,00. Niet -Staalfederatie leden betalen € 690,00.
e-learning cursus Staal
De cursus Staal is ook te volgen via e -learning. Learn anywhere learn anytime. Aanvang: dagelijks.
Kosten voor Staalfederatie leden € 450,00. Niet -Staalfederatie leden betalen € 650,00.
Cursus Basisvaardigheden Roestvast Staal
Data: 10, 17 en 24 april 2018.
Onderwerpen: Wat is roestvast staal (rvs), het ontstaan van rvs, typen, corrosie, lassen verb indingen,
bewerkingen en oppervlaktebehandelingen, beproevingen, certificering et cetera. De 3 modules worden
afgesloten met een schriftelijk (open boek) examen.
Kosten voor Staalfederatie leden € 475,00. Niet -Staalfederatie leden betalen € 690,00.
Cursus (Materiaal)certificaten - datum: 15 februari 2018
Onderwerpen: Het (her)kennen en begrijpen van de waarde en de functie van een certificaat, de rol en
positie van ‘third parties’, inzicht in de relatie tussen certificaat, de verschillende soorten en het materiaal,
wettelijke regelgeving, commerciële rol en de waarde van de certificaten
Kosten voor Staalfederatie leden € 2 85,00. Niet-Staalfederatie leden betalen € 3 95,00.
Cursus Stralen en conserveren - datum: 22 mei 2018
Onderwerpen: Substraateigenschappen, eisen aan oppervlak, normering, primers, kwaliteitscontrole.
Inclusief rondleiding bij Staalstraal Brabant.
Cursus Verzinken - datum: 29 mei 2018
Onderwerpen: diverse verzinkmethoden en technieken, technische en cosmet ische eisen, laagdiktes,
zinklaag eigenschappen, nabehandelingen en ‘tips ‘n’n trics’
Cursus Poedercoaten – datum: 02 oktober 2018

Onderwerpen: keuze poedercoatsysteem, applicatie van poedercoatings, verschillende soorten,
kwaliteitskeurmerken, poedercoati ng in de supply chain, kostprijsberekening en rondleiding.
Kosten per cursus voor Staalfederatie leden € 325,00. Niet-Staalfederatie leden betalen € 450,00 p.m.
Algemene informatie
Inschrijving staat open voor Staalfederatie leden en niet-Staalfederatie leden. Voor niet-leden geldt een ander tarief.
Cursusgrootte: minimaal 10 – maximaal 15 cursisten. Docenten beschikken over ruime relevante ervaring.
De cursussen zijn geschikt voor (commerciële) medewerkers die weinig kennis hebben van het product als ook voor ervaren
medewerkers in de staal- en metaalhandel. De cursussen bieden u de basiskennis die nodig is tot goede keuzes te komen in uw
functie binnen de metaalindustrie.
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal, naslagwerk, volledige catering gedurende alle bijeenkomsten en een Certificaat (Staal /
RVS) of Bewijs van deelname (overige cursussen). Cursustijd per module: 16.00 – 20.00 uur.
Meer informatie: http://www.staalfederatie.nl/mijn-staalfederatie/agenda-en-cursussen/cursusdata-2017-staalfederatiecursussen- | y.wiersma@staalfederatie.nl| 030 – 750 98 03.

