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 commissie Opleidingen wil met haar
cursusaanbod de kwaliteit en continuïteit van medewerkers en haar klanten en daarmee die van de
Nederlandse metaalhandel verhogen.
De Staalfederatie organiseert ook in 2018:

CURSUS ROESTVAST STAAL
Deze cursus bestaat uit drie dagdelen en biedt u de kennis die nodig is om tot goede keuzes
te komen in uw functie binnen de roestvast staal industrie.
Na afloop van de drie dagdelen/blokken hebt u een brede basis gevormd die u direct in de
praktijk kunt toepassen en op welke u in de toekomst kunt teruggrijpen.
Blok 1
Wat is roestvast staal en het ontstaan van roestvast staal en de metallurgische opbouw, de
invloed van legeringselementen, typen roestvast staal, mechanische eigenschappen en
begrippen, vervormen en corrosie, (internationale) normeringen van roestvast staal.
Blok 2
Lassen van austenitisch en duplex roestvast staal, ongelijksoortige verbindingen, soorten
corrosie en corrosievorming, bewerkingen van roestvast staal en oppervlaktebehandelingen van roestvast staal.
Blok 3
Beproevingen, certificering, opslag, transport en onderhoud, prijsopbouw, berekenen van
de legeringstoeslag en producten van roestvast staal.

Doelgroep
Medewerkers die in hun dagelijkse werk te maken hebben met roestvast staal materialen. De cursus is
geschikt voor medewerkers die weinig kennis hebben van het product en ook voor ervaren
medewerkers. De inschrijving staat open voor zowel Staalfederatie leden als niet-leden. Voor de laatste
categorie geldt dan een ander tarief.
Cursusopzet
De cursus wordt in 2018 eenmalig georganiseerd. De docenten zijn veelal commercieel leidinggevenden
en beschikken over relevante ervaring. Via praktijkgerichte informatie worden de kennis, het inzicht en
vaardigheden op het gebied van RVS materiaalkennis vergroot. Uitgangspunt is dat een basiskennis van
de aangegeven onderwerpen wordt behandeld, afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Daarbij bestaat
de mogelijkheid om specifieke situaties te bespreken. De sessies kennen een levendig karakter, waarbij
interactie gezocht wordt met de cursisten. De cursisten ontvangen een naslagwerk, voorzien van
illustraties en vele ‘weetjes’. Na blok 3 wordt de cursus afgesloten met een schriftelijk (open boek)
examen. De cursisten kunnen op een voor hen geschikt moment de vragen beantwoorden. De cursisten
ontvangen na inlevering van het examen een certificaat.
De cursus vindt doorgang bij minimaal 10 cursisten per avond. De maximale groepsgrootte bedraagt 16
cursisten per avond.
De Staalfederatie behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Blok 1

Datum
dinsdag 10 april

Tijdstip
16.00 – 20.00

Blok 2

dinsdag 17 april

16.00 – 20.00

Blok 3

dinsdag 24 april

16.00 – 20.00

Locatie
Staalfederatie Nederland
Einsteinbaan 1 in Nieuwegein
Staalfederatie Nederland
Einsteinbaan 1 in Nieuwegein
Arcus Nederland
Nijverheidstraat 4, Dordrecht

Investering
De kosten voor deze complete cursus bedragen € 475,00 voor Staalfederatie leden.
Niet-Staalfederatie-leden betalen € 690,00 per deelnemer. Genoemd bedrag is exclusief btw, inclusief
lesmateriaal, naslagwerk, examenkosten en volledige catering gedurende de drie dagdelen.
Aanmelden
U kunt het inschrijfformulier sturen naar info@staalfederatie.nl
Informatie: T 030 – 7509803. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

