De Staalfederatie is een krachtige en efficiënte organisatie, die behalve branchegerichte
activiteiten ook instrumenten faciliteert ten behoeve van de positionering van de leden. Eén
van de instrumenten is het aanbieden van opleidingsmodules. De commissi e 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 cursus aan:

Cursus Inleiding tot het conserveren van constructiestaal :
STRALEN EN CONSERVEREN
De cursus geeft inzicht in de wereld van de applicatiebedrijven die zich bezig
houden met de oppervlaktebehandeling van constructiestaal. De cursist leert het
belang van conserveren en de wijze waarop dit gebeurt. De behandelmethodes,
de technische en de esthetische eisen aan het staal, de risico’s en de eventuele
gevolgen worden inzichtelijk gemaakt. Het theoretische gedeelte wordt
afgesloten met een kijkje in de praktijk.
Programma
De totale cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit drie blokken, waarbij het mogelijk is de blokken
separaat te volgen. Voor een totaal begrip van het conserveren van constructiestaal wordt
aanbevolen deel te nemen aan alle onderdelen.
Blok 1; Stralen en conserveren: DINSDAG 22 MEI 2018
De docent behandelt alle productvormen in constructiestaal, zoals plaat, balk, staf en buis.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Substraateigenschappen
• Eisen aan het oppervlak
• Oppervlaktebehandelingen constructiestaal
• Normering
• Primers
• Kwaliteitscontrole
• Rondleiding door Staalstraal Brabant
Blok 2; Verzinken: dinsdag 29 mei 2018
Blok 3; Poeder coaten: dinsdag 02 oktober 2018

Doel
Het doel is de kennis van de medewerker naar een
hoger niveau te brengen. De cursist ontvangt
antwoord op de meest voorkomende vragen van
afnemers en kan hierop inspelen door het stellen
van een aantal basisvragen.

Cursusdag blok 1
Dinsdag 22 mei 2018

Doelgroep
Verkopers en inkopers van stalen handelsproducten en werkzaam bij een lid van de
Staalfederatie. De cursus is ook zeker geschikt
voor logistiek en magazijnmedewerkers.
De cursus is zowel geschikt voor medewerkers die
weinig kennis hebben van het product als ook
voor ervaren medewerkers in de staalhandel.
De inschrijving staat open voor zowel
Staalfederatie leden als niet-leden. Voor de
laatste categorie geldt dan een ander tarief.

Cursuslocatie
AncoferWaldram Steelplates
Damweg 12
4905 BS Oosterhout
Staalstraal Brabant onderdeel De Brabant Groep
Gooikensdam 6
4905 BN Oosterhout

Docenten
De docenten beschikken over ruime relevante
ervaring.
Cursusopzet
Via praktijkgerichte informatie worden de kennis,
inzicht en vaardigheden op het gebied van
materiaalkennis vergroot. Praktische
toepasbaarheid van de kennis staat voorop.
De sessies kennen een levendig karakter, waarbij
interactie met de cursisten gestimuleerd wordt en
basiskennis wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.
De cursisten ontvangen een naslagwerk, voorzien
van illustraties en vele ‘weetjes’.
Na afloop van het theoretische deel, volgt een
maaltijd, waarna de cursisten rondgeleid worden
door Staalstraal Brabant te Oosterhout.
De cursist ontvangt een Bewijs van deelname.

Cursustijd
Van 15.45 – 20.00 uur inclusief maaltijd en
bedrijfsbezoek

De cursus vindt doorgang bij een minimum aantal
cursisten van 10 per avond. De maximale
groepsgrootte bedraagt 16 cursisten.
Staalfederatie Nederland behoudt zich het recht
voor de cursus te annuleren bij onvoldoende
aanmeldingen.
Investering
De kosten voor deze cursus bedragen voor
Staalfederatie leden € 325,00 per deelnemer.
Niet-Staalfederatie leden betalen € 450,00 per
deelnemer. Dit bedrag is exclusief btw en
inclusief lesmateriaal, naslagwerk, catering en
rondleidingen.
Aanmelden & informatie
U kunt het inschrijfformulier zenden aan:
@ info@staalfederatie.nl
Info: 030 – 750 98 03

