Trainingen Mobiele Techniek
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Voorwoord

Welke technische vaardigheden en business skills heeft u nodig om nog efficiënter
uw werk uit te voeren en uitdagingen op te lossen?
Aeres Tech helpt technische ondernemingen en professionals het hoogst haalbare
rendement uit zichzelf en de onderneming te halen. Ons technisch trainingsaanbod en het
aanbod in business skills is flink uitgebreid.
Vind de opleiding of training die bij u past!
Jouw kennispartner voor mobiele- en koudetechniek
Sinds 1954 leveren wij het best opgeleide personeel in de technische branche. Onze
trainers hebben passie voor techniek en jarenlange praktijkervaring. Iedere dag dagen wij
professionals uit om zich te ontwikkelen tot échte vakspecialisten die een bijdrage leveren
aan het hoogst haalbare succes voor uw organisatie.
Wij adviseren, begeleiden, trainen en coachen zowel bedrijven als medewerkers in hun groei.
Dit doen wij voor het (inter)nationale bedrijfsleven.
Learning by Doing
Voor alle trainingen en opleidingen hanteren wij een bijzonder en uniek didactisch concept:
Learning by doing. Bij alles wat we doen, is de dagelijkse beroepspraktijk het vertrek- en
eindpunt.
Persoonlijk advies
Heeft u vragen over opleidingen en trainingen?
Wij denken graag met u mee!

Jenny van den Bovenkamp
Algemeen directeur Aeres Tech
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Wim Overeem
Opleidingsmanager Fedecom

supported by

supported by

3

Inhoud
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Airco trainingen
Airco onderhoud
Airco diagnose
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Begeleiden en beoordelen
Kwalificerend beoordelen
Praktijkopleiderstraining
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Dieselmotoren
Dieselmotoren basis (niveau 2)
Dieselmotoren gevorderd (niveau 3)
Dieselmotoren expert (niveau 4)
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Elektro
Elektro basis (niveau 2)
Elektrosystemen (niveau 2)
Elektronica basis (niveau 3)
Elektronicasystemen (niveau 3)
Elektrotechniek 220/400 volt
Elektronica scoop fluke 125 (niveau 4)
Elektronicasystemen diagnose (niveau 4)
Elektrotechniek (VOP) NEN 3140
Elektrotechniek (VP) NEN 3140
Elektrotechniek (Herinstructie VP) NEN 3140
Canbus/Isobus
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Hydrauliek
Hydrauliek basis (niveau 2)
Hydraulieksystemen (niveau 3)
Hydrauliek gevorderd (niveau 3)
Hydraulieksystemen diagnose (niveau 4)
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Keurmeester (SKL)
Keurmeester spuitapparatuur akkerbouw
Keurmeester spuitapparatuur tuinbouw
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Leidinggeven (Business Skills)
Werkplaatschef
Leiderschap
Partsmanager
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Machinegebruik en veiligheid
Effectief en efficiënt machinegebruik
Remsystemen in de landbouw
Veiligheid in de landbouw en CE-markeringen
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Inhoud

Ondernemerschap (Business Skills)
Ambitieus ondernemen
Bedrijfsopleidingsplan
Werkplaats op rolletjes
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Persoonlijke analyse
DISC analyse
Technisch assessment
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Precisielandbouw
Precisielandbouw Basis
Werking GPS-systemen
Registratie/verwerking gegevens
Canbus/Isobus
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Service en verkoop (Business Skills)
Klant- en servicegericht werken
De servicemonteur
Verkooptraining
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Taaltrainingen
Technisch Duits (Blended learning)
Technisch Engels (Blended learning)
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Transmissies
Transmissies basis (niveau 2)
Transmissies gevorderd (niveau 3)
Transmissies diagnose expert (niveau 4)
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Veehouderijtechniek - Melkwinning
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties
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AIRCO ONDERHOUD

Doelstelling
In deze training leer je onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in het kader van
de terugwinning van koudemiddelen. Je leert wat het doel en de werking is van de
onderdelen van mobiele aircosystemen en je leert het systeem op de juiste wijze te vullen.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van aircosystemen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• doel en werking van de onderdelen van mobiele aircosystemen;
• de F-gassenverordening;
• het op de juiste manier terugwinnen van koudemiddel uit het systeem;
• vullen van het systeem;
• het systeem controleren.
Bijzonderheden
Deze training leidt op voor een diploma Terugwinnen mobiele airco’s. Deze training is
inclusief examen.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Werkplaatservaring met moderne
mobiele werktuigen is een pre.
Trainingsduur:
3 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Diploma Terugwinnen mobiele
airco’s, indien het examen behaald
wordt.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
trainingsupported
verwijzen weby
u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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AIRCO DIAGNOSE

Doelstelling
In deze training leer je het mobiele aircosysteem helemaal te doorgronden.
Je leert het systeem goed te laten werken, in te regelen en een grondige diagnose te
stellen bij klachten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van aircosystemen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• interpreteren van schema’s en meetpunten;
• gebruik van test- en meetgereedschappen;
• werking van verschillende aircosystemen;
• systematisch testen en diagnose stellen van aircosystemen a.d.h.v. schema en praktijk;
• tips en trucs bij storingzoeken;
• diverse praktische opdrachten.
Bijzonderheden
Deze training kan ook in overleg op locatie uitgevoerd worden.
In company training
Wilt u deze training in company volgen?
Wij maken deze training volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Training onderhoud mobiele
aircosystemen is een vereiste.
Daarnaast is werkplaatservaring met
moderne mobiele werktuigen een
pre.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Op verzoek op locatie, of bij:
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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KWALIFICEREND BEOORDELEN

Doelstelling
Het is onze ambitie om het niveau van kennis en vaardigheden van nieuwe monteurs
over de gehele breedte te verbeteren. Daar hoort ook bij dat we de nieuwe aanwas
onafhankelijk en objectief beoordelen tijdens hun praktijkexamens!
In twee cursusdagen leer je kennis, vaardigheden en gedrag van studenten onafhankelijk
te beoordelen.
Doelgroep
Monteurs en werkplaatschefs met passie voor techniek, praktijkopleiders, of andere
functionarissen in een leerbedrijf, die betrokken en verantwoordelijk zijn voor de
kwalificerende beoordeling van een leerling, docenten van een onderwijsinstelling of een
intermediaire organisatie die kennis en vaardigheden willen opdoen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
Dag 1:
• De persoon van de werkplaatschef.
• De voorbereiding van een eindbeoordeling.
• Beoordelen in de praktijk (veiligheidsschoenen verplicht!).
Dag 2:
• De werkplaatschef als leidinggevende .
• Rapporteren over een eindbeoordeling.
• Evalueren van het beoordelingsproces.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
2 dagen.
9.30 uur - 16.30 uur
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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PRAKTIJKOPLEIDERSTRAINING

Doelstelling
In deze training leer je op een praktische, doelgerichte en efficiënte wijze de competenties
van het begeleiden en coachen van leerlingen eigen te maken en in de praktijk te brengen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor praktijkopleiders in de mobiele werktuigen/
landbouwmechanisatie.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• het onderwijssysteem;
• ontwikkelingen in het beroepsonderwijs;
• praktijkleren;
• begeleiden op de werkvloer;
• competentiegericht leren;
• functie- en taakbeschrijvingen;
• kwalificatiedossier.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Werkzaam in de
mechanisatiebranche.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.

supported by

9

DIESELMOTOREN BASIS (NIVEAU 2)

Doelstelling
In deze training leer je over de werking, reparatie, onderhoud, afstelling en storingsanalyse
van dieselmotoren. De nadruk wordt gelegd op kennis van storingzoeken en reparatie.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen, voorzien van een dieselmotor.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• motorherkenning vierslagprincipe, arbeidsdiagram;
• beoordelen cilinderkop, draaiend gedeelte;
• brandstof, luchtwegsystemen met en zonder drukvulling;
• controleren koeling, smering en compressie;
• verstuivertest;
• werking en controle van het brandstofsysteem;
• constructie, werking van een lijnpomp;
• constructie, werking van een Bosch verdelerpomp;
• constructie, werking van een Lucas verdelerpomp.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 2.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 9.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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DIESELMOTOREN GEVORDERD (NIVEAU 3)

Doelstelling
In deze training leer je over de toegepaste motorcomponenten bij commonrailmotoren,
wat van groot belang is om deze systemen te doorgronden.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen, voorzien van een dieselmotor.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• constructie, werking en afstellen inspuittijdstip van een PLD inspuitsysteem;
• constructie, werking en afstellen inspuittijdstip van een Pompverstuiver;
• constructie en werking van de verschillende commonrail inspuitsystemen;
• afstellen van een lijnpomp;
• afstellen van een Bosch verdelerpomp;
• afstellen van een Lucas verdelerpomp;
• inspuittijdstip, inspuitduur en inspuitverloop bij commonrail inspuitsystemen;
• management commonrail inspuitsystemen;
• meten van relatieve compressie en het uitvoeren en analyseren van een vermogenstest.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 9.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.

supported by

11

DIESELMOTOREN EXPERT (NIVEAU 4)

Doelstelling
In deze training leer je over de toegepaste motorcomponenten bij commonrailmotoren,
wat van groot belang is om deze systemen te doorgronden.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen, voorzien van een dieselmotor.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• relatie mechanisch vermogen, koppel, trekkracht, brandstofverbruik;
• diagnose intercooler en drukvulling;
• dynamische controle, afstelling inspuitmoment;
• diagnose motormanagementsystemen;
• roetmeting, vrije acceleratie;
• uitlaatgasnabehandeling (o.a. Ad-bleu/EGR-roetfilter);
• meten en beoordelen van een compressie- en vermogenstest;
• reparatieadvies geven aan de hand van een compressie- en een vermogenstest.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 4.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Allround monteur mobiele
werktuigen niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 9.
Erkenning/Certificaat:
Na afloop van deze training krijgen
de deelnemers een certificaat, mits
de eindtoets met een voldoende
wordt afgerond.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer
informatieby
over deze
supported
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.

12

supported by

ELEKTRO BASIS (NIVEAU 2)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basis van zwakstroominstallaties toe te passen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Wet van Ohm, vermogen;
• serie-, parallel-, gecombineerde schakelingen;
• batterij, meten, testen, capaciteit;
• meten met volt , ampère, ohm, multimeter;
• meten van spanning, stroomsterkte, weerstand, verliezen;
• schema lezen verbruikerstroomkringen, verlichtingsstroomkringen;
• start-, laad- en ontstekingsstroomkring aansluiten.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 2.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTROSYSTEMEN (NIVEAU 2)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basis van zwakstroominstallaties toe te passen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• elektrische installatie verkort;
• capaciteitsmeting accu;
• meten aan de startstroomkring;
• meten aan de gloeistroomkring;
• diverse schema’s behandelen;
• werklampen aansluiten en diverse metingen verrichten;
• behandelen van en meten aan de wisselstroomdynamo;
• meten aan losse dynamo-onderdelen;
• V4 meting;
• diverse relaisschakelingen maken.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 2.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTRONICA BASIS (NIVEAU 3)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basis van zwakstroominstallaties toe te passen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• multimeter;
• potentiometer;
• behandelen van dioden en vele praktische toepassingen;
• meten en rekenen aan diverse schakelingen;
• behandelen van de zenerdiode;
• uitleg en meten aan spanningsregelaar met praktische toepassing;
• toepassing reedschakelaar;
• toepassing van een LED diode;
• behandelen van transistor en zijn diverse praktische toepassingen;
• werking van de thyristor.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTRONICASYSTEMEN (NIVEAU 3)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basis van zwakstroominstallaties toe te passen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• hefinrichtingmanagement;
• motormanagement;
• transmissiemanagement;
• foutcode uitlezen en verwerken;
• CAN-bussysteem;
• besturingssystemen werktuigen, installaties;
• meten, testen;
• storingzoeken en oplossen in complexe systemen;
• reparatievoorschriften.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTROTECHNIEK 220/400 VOLT

Doelstelling
In deze training wordt de basiskennis behandeld. Je leert op een effectieve manier
onderhoud te plegen, storingen snel te lokaliseren en te verhelpen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• aandrijving;
• basiskennis elektro 220/400;
• gebruik meetinstrumenten;
• elektromotoren;
• frequentieregelingen;
• schakelingen;
• beveiligingen;
• schematechniek / logische schakelingen;
• veiligheid;
• storingzoeken.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
4 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTRONICA SCOOP FLUKE 125 (NIVEAU 4)

Doelstelling
In deze training leer je storingen, die kunnen ontstaan in de elektronica van de moderne
mobiele werktuigen, snel en vakkundig op te lossen.
Op deze trainingsdag leren we je omgaan met de oscilloscoop. Daarmee kun je dieper
liggende problemen blootleggen, maar dit vereist wel speciale kennis. Maak kennis met
AC, DC, frequenties, digitale signalen en duty cycle en hoe die te meten met de scoop om
vervolgens een diagnose te stellen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• basisbegrippen;
• toepassingen en mogelijkheden;
• metingen verrichten aan eenvoudige schakelingen;
• scoopbeelden uitlezen;
• tijd, spanning en triggerniveau instellen;
• begrippen als AC, DC, periodetijd, frequentie en duty-cycle uitleggen;
• periodetijd, frequentie en duty-cycle berekenen;
• verschillende onderdelen meten;
• een niet repeterend signaal meten;
• wisselspanning meten;
• variabele gelijkspanning meten;
• blokspanning meten;
• een digitaal signaal meten.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 4.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Allround monteur mobiele
werktuigen niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTRONICASYSTEMEN DIAGNOSE (NIVEAU 4)

Doelstelling
In deze training leer je storingen, die kunnen ontstaan in de elektronica van de moderne
mobiele werktuigen, snel en vakkundig op te lossen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• aandrijving;
• basiskennis elektro 220/400;
• gebruik meetinstrumenten;
• elektromotoren;
• frequentieregelingen;
• schakelingen;
• beveiligingen;
• schematechniek, logische schakelingen;
• veiligheid;
• storingzoeken.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 4.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Allround monteur mobiele
werktuigen niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTROTECHNIEK (VOP) NEN 3140

Doelstelling
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het
bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen
mogelijke elektrotechnische gevaren zoals elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar.
Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige
en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Subsidies:
Zie pagina 54.

Theorie
• inleiding elektrotechniek;
• Arbowetgeving;
• gevaren en ongelukken (weet waar je aan werkt);
• hoe werkt de NEN 3140;
• veilig werken, spanningsloos maken, hoe?;
• opbouw van de schakelkasten;
• werken aan elektrische systemen;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Toelatingseisen:
Medewerkers hoeven geen
elektrotechnische vooropleiding te
hebben.

Praktijkhandelingen
• afschakelen van delen van het systeem;
• metingen verrichten;
• resetten van het thermisch pakket;
• het opnieuw inschakelen van het systeem nadat een onderbreking heeft
plaatsgevonden;
• het vrij schakelen van motoren.

Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat NEN 3140 VOP, mits de
eindtoets met een voldoende wordt
afgerond.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer
informatieby
over deze
supported
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTROTECHNIEK (VP) NEN 3140

Doelstelling
In deze training leer je de veiligheid op een werkplek te beoordelen en en veilig te werken
waar sterkstroom- (42 tot 400 volt) installaties aanwezig zijn.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
Theorie
• wetgeving;
• spanningsloos werken;
• elektrocutie;
• kortsluiting en het voorkomen daarvan;
• inschatten en voorkomen van gevaren en ongelukken;
• uitgangspunten voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Praktijkhandelingen
• onderhoud en inspecties van elektrische systemen en elektrische arbeidsmiddelen;
• werkvoorschriften voor het werken in een omgeving waar sterkstroomapparaten of
-installaties aanwezig zijn;
• het opnieuw inschakelen van het systeem nadat een onderbreking heeft plaats-		
gevonden.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Elektrisch schakelen, minimaal LTS-E
niveau.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat NEN 3140 VP, mits de
eindtoets met een voldoende wordt
afgerond.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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ELEKTROTECHNIEK (HERINSTRUCTIE VP) NEN 3140

Doelstelling
In deze training leer je de veiligheid op een werkplek te beoordelen, je herkent de risico’s
en gevaren en kan de werkzaamheden zelfstandig en op een veilige en verantwoorde
wijze uitvoeren.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor monteurs die zijn aangesteld als Vakbekwaam Persoon
(VP-er) en volgens de NEN 3140 toe zijn aan de periodieke herinstructie en hun
bevoegdheid willen behouden. De medewerkers hebben in het verleden deelgenomen
aan een instructie Vakbekwaam Persoon.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Subsidies:
Zie pagina 54.

Theorie
• inschatten en voorkomen van gevaren en ongelukken;
• uitgangspunten voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Toelatingseisen:
NEN 3140 VP
Trainingsduur:
1 dag.

Praktijkhandelingen
• onderhoud en inspecties van elektrische systemen en elektrische arbeidsmiddelen;
• werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder spanning en in de nabijheid van
spanningvoerende delen werken.

Aantal deelnemers:
Maximaal 12.

Bijzonderheden
Hercertificering na 3 jaar.

Erkenning/Certificaat:
Certificaat NEN 3140 VP, mits de
eindtoets met een voldoende wordt
afgerond.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
websitesupported
van Aeres Tech,
byof naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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CANBUS/ISOBUS

Doelstelling
In deze training leer je vertrouwt te raken met Isobus op mobiele werktuigen. Je leert de
technische informatie te vinden en op de juiste wijze toe te passen en de mogelijkheden
van connectie te vinden in AEF van verschillende fabrikanten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
De training is bedoeld voor monteurs met ervaring op het gebied van complexe
elektrische systemen op mobiele werktuigen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• gebruik van elektrische schema’s;
• opbouw van Canbussysteem;
• actieve en passieve terminatie;
• achter en front connectie;
• meerdere beeldschermen;
• prioriteit in beeldscherm;
• sectie control bij werktuigen i.c.m. GPS;
• verschillende mogelijkheden met Isobus;
• zelf een Isobus bouwen of uitbreiden;
• werken met AEF;
• diverse praktische opdrachten;
• elektronische diagnose, storingzoeken.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
De training Elektronicasystemen
niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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HYDRAULIEK BASIS (NIVEAU 2)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van
hydraulische systemen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van hydraulische techniek.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• pompen, kleppen, motoren, schuiven, filters, cilinders, accessoires;
• open systemen en gesloten systemen;
• serieschakelingen, parallelschakelingen en blokkeerschakelingen;
• symbooltechniek en schematechniek;
• meten druk, volumestroom, temperatuur, toerental;
• milieuaspecten.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 2.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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HYDRAULIEKSYSTEMEN (NIVEAU 3)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van
hydraulische systemen en het oplossen van storingen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van hydraulische techniek.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• hydrostatische aandrijvingen;
• hefsystemen mechanisch, hydraulisch en elektronisch;
• hydrauliek, aanpassing en ontwerp;
• EHR - Bosch stuurschuif;
• meten en testen van complexe systemen (LS);
• storingzoeken en oplossen in complexe systemen (LS).
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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HYDRAULIEK GEVORDERD (NIVEAU 3)

Doelstelling
In deze praktische training leer je de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van
hydraulische systemen en het oplossen van storingen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van hydraulische techniek.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• verstelbare pompen en motoren;
• proportionele schakelingen;
• Load Sensing System (CCLS, OCLS);
• hydraulische stuurinrichting;
• prioriteitsschakelingen;
• aanstuur- en besturingssystemen;
• symbool- en schematechniek;
• meten en testen;
• storingzoeken en oplossen.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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HYDRAULIEKSYSTEMEN DIAGNOSE (NIVEAU 4)

Doelstelling
In deze praktische training leer je een goed chronologisch stappenplan te maken, een
goede diagnose te stellen en door de te meten waarden en informatie gehaald uit een
schema, juist te interpreteren. Je leert schema’s te begrijpen en hieruit een conclusie te
trekken.
Doelgroep
De training is bedoeld voor monteurs die storingen moeten oplossen in hydraulische
systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• hydraulische systemen – OC , CC , LS, positief pomp control, negatief pomp control en
gesloten systemen;
• proportionele techniek, werking, constructie ( aangrijpen), volumeverdeling,
drukverdeling en aansturing;
• schema lezen, herkennen van systemen, prioriteiten, inzicht krijgen in de te meten
waardes;
• testen en meten, gebruik van test- en meetgereedschap en gegevens en het kunnen
stellen van een diagnose;
• aanpassen en ontwerpen, het constructief veranderen van systemen.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 4.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
De training Hydraulieksystemen
niveau 3, of voldoende werkervaring
(vooraf bepaald) met basiskennis van
hydraulieksystemen en schema’s.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Na afloop van deze training krijgen
de deelnemers een certificaat, mits
de eindtoets met een voldoende
wordt afgerond.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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KEURMEESTER SPUITAPPARATUUR AKKERBOUW

Doelstelling
In deze training leer je hoe je moet voldoen aan de opgestelde SKL-normen m.b.t.
veldspuiten en andere toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen in
de open teelten, zoals veldspuiten, rijenspuiten, schijfvernevelaars, granulaatstrooiers,
vernevelapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en onkruidstrijkers. Daarnaast leer je
inzicht te krijgen in het controleren en keuren van deze machines.
Doelgroep
Medewerkers die gecertificeerd keurmeester willen worden voor spuitapparatuur in de
akkerbouw.
Je wordt opgeleid tot erkend SKL - Keurmeester Spuitapparatuur Akkerbouw (KSA). Bij
het met goed gevolg afleggen van het examen, ontvangt u het diploma “Keurmeester
Spuitapparatuur Akkerbouw”, waarmee het mogelijk wordt alle spuitapparatuur te keuren
die onder het keuringsprotocol vallen van de KSA. je mag dan keuren op één van de
erkende keuringsstations.
Inhoud
De training bestaat uit een web-based training i.c.m. 3 praktijkdagen bij Aeres Tech.
Tijdens de web-based training (WBT) wordt de theorie behandeld op een interactieve
manier waardoor je bij Aeres Tech kunt focussen op de praktijkhandelingen. Je vindt hierin
ook de uitleg, toelichtingen, praktijkfoto’s, animaties en oefenvragen die direct getoetst
worden op het correcte antwoord. Op de laatste dag in Ede wordt de opleiding afgesloten
met een examen.
Bijzonderheden
Deze vernieuwde training is de vervanger van de training ‘Keurmeester Veldspuiten’.
Door aangepaste Europese wet- en regelgeving is de training opnieuw opgezet en
omvat deze meerdere machines welke veelvuldig voorkomen in de akkerbouw. De
Keurmeester Spuitapparatuur Akkerbouw (KSA) wordt opgeleid om te werken met zeven
verschillende protocollen: veldspuiten, rijenspuiten, schijfvernevelaars, granulaatstrooiers,
vernevelapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en onkruidstrijkers.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2
Trainingsduur:
3 praktijkdagen en een web-based
training (WBT).
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Diploma SKL - Keurmeester
Spuitapparatuur Akkerbouw (KSA).
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
trainingsupported
verwijzen weby
u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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KEURMEESTER SPUITAPPARATUUR TUINBOUW

Doelstelling
In deze training leer je hoe je moet voldoen aan de opgestelde SKL-normen m.b.t.
motorvatspuiten, boomgaardspuiten en andere toedieningsapparatuur voor
gewasbeschermingsmiddelen, zoals ruimtebehandelingsapparatuur en schijfvernevelaars.
Daarnaast leer je inzicht te krijgen in het controleren en keuren van deze machines.
Doelgroep
Technici die werken aan motorvatspuiten, boomgaardspuiten, maar ook overige
toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt en tuinbouw.
Je wordt opgeleid tot erkend SKL - Keurmeester Spuitapparatuur Tuinbouw (KST)
wordt opgeleid om te werken met twee verschillende protocollen: boomgaardlaanboomteeltspuiten en motorvatspuiten.
Bij het met goed gevolg afleggen van het examen, ontvangt u het diploma “Keurmeester
Spuitapparatuur Tuinbouw”, waarmee het mogelijk wordt alle spuitapparatuur te keuren
die onder het keuringsprotocol vallen van de KST. U mag dan keuren op één van de
erkende keuringsstations.
Inhoud
De training bestaat uit een web-based training i.c.m. met 3 praktijkdagen bij Aeres Tech.
Tijdens de web-based training (WBT) wordt de theorie behandeld op een interactieve
manier waardoor je bij Aeres Tech kunt focussen op de praktijkhandelingen. Je vindt hierin
ook de uitleg, toelichtingen, praktijkfoto’s, animaties en oefenvragen die direct getoetst
worden op het correcte antwoord. Op de laatste dag in Ede wordt de opleiding afgesloten
met een examen.
Bijzonderheden
Deze vernieuwde training is de vervanger van de trainingen ‘Keurmeester
boomgaardspuiten’ en ‘Keurmeester Motorvatspuiten’. Door aangepaste Europese wet- en
regelgeving zijn de trainingen samengevoegd en opnieuw opgezet. De training omvat nu
een uitgebreider aanbod aan machines die voorkomen in de tuinbouw. De Keurmeester
Spuitapparatuur Tuinbouw (KST) wordt opgeleid om te werken met twee verschillende
protocollen: boomgaard- laanboomteeltspuiten en motorvatspuiten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2
Trainingsduur:
3 praktijkdagen en een web-based
training (WBT).
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Diploma SKL - Keurmeester
Spuitapparatuur Tuinbouw (KST).
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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WERKPLAATSCHEF (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leer je op een praktische, doelgerichte en efficiënte wijze de competenties
van het begeleiden en coachen van monteurs eigen te maken en in de praktijk te brengen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor leidinggevenden in de mobiele techniek.
Inhoud
Het betreft een ontwikkelingsprogramma op vijf aandachtsgebieden. De werkplaatschef
als: persoon, leidinggevende, aanspreekpunt voor de klant, collega van verkoop en
ondernemer/eindverantwoordelijke.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• ontwikkelen van de eigen identiteit, talenten en hoe u dient te reageren op situaties;
• opstellen van een ontwikkelstrategie voor monteurs, waaronder situationeel
leidinggeven en authenticiteit, met aandacht voor een duurzaam personeelsbeleid;
• gevorderde communicatievaardigheden rond telefoon- en baliegesprekken met klanten
en leveranciers;
• procesontwikkeling van verkoop naar service, bijvoorbeeld marges, tijdsbestek en
marktpositionering;
• delegeren, verantwoordelijkheid neerleggen bij de juiste persoon/afdeling;
• verhogen declarabiliteit werkplaats, inzicht in rapportages en ondernemen van
marktgerichte acties.
•
•
•
•
•
•

Dag 1: De persoon van de werkplaatschef.
Dag 2: De werkplaatschef als leidinggevende.
Dag 3: Aanspreekpunt van de klant.
Dag 4: Collega van verkoop.
Dag 5: Ondernenerschap in de werkplaats.
Dag 6: Borging en voortdurende verbetering.

Voor verdere inhoudelijke informatie over de training, zie website.
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Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Minimaal 1 jaar ervaring in een
soortgelijke functie.
Trainingsduur:
6 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
In overleg.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by

LEIDERSCHAP (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
Goede leidinggevende vaardigheden zijn noodzakelijk. Je streeft ernaar een stimulerende
factor voor je medewerkers te zijn, maar dit is niet altijd even makkelijk. Zo is het soms
lastig om grip te krijgen op het proces, de mensen en ook het product. In deze training
gaan we met deze uitdagingen aan de slag en leer je meer uit je medewerkers te halen.
Leiderschap begint met zelfinzicht. Daarom begint deze training met een diagnose
waarmee je inzicht krijgt in de kwaliteit van jouw leiderschap.
Doelgroep
Directeuren, eigenaren, werkplaatschefs en medewerkers van bedrijven die zich willen
ontwikkelen in het efficiënt aansturen van professionals.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Dag 1en 2 (twee daagse inclusief overnachting): Wie ben ik als leidinggevende?
• Dag 3 en 4: Het vak van de leidinggevende.
• Dag 5: De omgeving van de leidinggevende.
• Dag 6: De aanpak van de leider leidinggevende.
Voor verdere inhoudelijke informatie over de training, zie website.
Bijzonderheden
We leveren persoonlijk maatwerk! Dit bereiken we op de volgende manier:
• Intake via een persoonlijke vragenlijst waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft.
• Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), met een verdiepende module op het gebied van
leidinggeven. Deze analyse wordt in het begin van de training aan je teruggekoppeld,
zodat je door een vergroot zelfinzicht je persoonlijke leerdoelen verdiept, aanscherpt en
tijdens de training steeds centraal stelt voor een maximale leeropbrengst.
• Persoonlijke praktijkopdrachten om in je werkomgeving mee te oefenen.
• Eindgesprek met jou en je leidinggevende om het geleerde in de praktijk te borgen.
• Op deze manier ben je in staat jouw persoonlijke leiderschapsvaardigheden te
ontwikkelen in je eigen praktijksituatie.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Managers en leidinggevenden
Trainingsduur:
6 dagen en 1 ochtend.
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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PARTSMANAGER (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leer je op een effectieve manier uitvoering te geven aan het vak van
partsmanager. Als partsmanager draag jij zorg voor de dagelijkse gang van zaken
binnen het magazijn, zoals aansturing van het personeel, het goederenbeheer, de
goederenstroom in het magazijn en het aanvullen van het magazijn. Ook dit vak komt
met zijn uitdagingen. Zo is het soms lastig inzicht te krijgen in de onderliggende
werkprocessen van magazijnbeheer, maar ook kwaliteitsbeheersing en de financiële
consequenties. In deze training gaan we met deze uitdagingen aan de slag en leer
je succesvol te worden in het realiseren van de doelen die je met jouw magazijn wilt
bereiken.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Medewerkers en partmanagers die zich bezig houden met het effectief aansturen van de
voorraadbeheer en succesvol willen zijn in het realiseren van de doelen die je met jouw
magazijn wilt bereiken.

Subsidies:
Zie pagina 54.

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Dag 1: Wie ben ik als partsmanager?
• Dag 2: Het vak van de partsmanager.
• Dag 3: De omgeving van de partsmanager.
• Dag 4: Masterclass.
Voor verdere inhoudelijke informatie over de training, zie website.
Bijzonderheden
We leveren persoonlijk maatwerk! Dit bereiken we op de volgende manier:
• Het invullen van een uitgebreide persoonlijke vragenlijst.
• Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA).
• Een telefonische intake met jou, je werkgever/leidinggevende en de trainer.
• Jij en je werkgever/leidinggevende formuleren concrete SMART-doelen voor jouw
deelname aan de training (op persoonlijk en bedrijfsniveau).
• Persoonlijke praktijkopdrachten om in je werkomgeving mee te oefenen.
• Een eindgesprek met jou en je werkgever/leidinggevende om het geleerde in de praktijk
te borgen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Toelatingseisen:
Niet van toepassing..
Trainingsduur:
4 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 8.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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EFFECTIEF EN EFFICIËNT MACHINEGEBRUIK

Doelstelling
Deze training is bedoeld om de bewustwording bij de deelnemers veranderen m.b.t .het
efficiënter gebruiken van tractoren, werktuigen en machines. Door kleine veranderingen
toe te passen zijn brandstofbesparingen mogelijk van minimaal 10%. Deze training brengt
dit in beeld door een aantal practicumopdrachten want vaak geldt: zien is geloven!
Om deze training goed te laten landen is het belangrijk dat de bewustwording van
chauffeurs en medewerkers veranderd door beleving.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor bestuurders, chauffeurs en voertuigparkbeheerders van
tractoren, zelfrijdende-, cultuurtechniek- en Tuin & Park- machines.
Inhoud
Aeres Tech biedt deze specifieke training aan om de aspecten rondom brandstofbesparing
snel onder de knie te krijgen.
Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:
• inzetten van het voertuig/de machine in relatie tot vermogen/koppel/toerental;
• efficiënt gebruik/bedienen van de hydraulische systemen;
• kiezen van de juiste bandenspanning, maat, type, profiel en belasting;
• instellen en aflezen van de prestatiemonitor/boordcomputer;
• soorten brandstoffen, brandstofkwaliteit en brandstoffiltratie;
• de juiste routing aanhouden;
• bewust gebruik van werktuigen en attachments.
Bijzonderheden
Voor de training Brandstofbesparing komt een trainer van Aeres Tech bij u op locatie.
Eigen materieel wordt ingezet als leermiddel.
In company training
Deze training wordt uitgevoerd onder ‘Het nieuwe draaien’. Dit is een in company training.
Wij maken deze training volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 16.
Erkenning/Certificaat:
Greendeal “Het Nieuwe Draaien
certificaat” en persoonlijke
deelnemerspassen van BMWT.
Locatie
Op verzoek op locatie.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.

		

Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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REMSYSTEMEN IN DE LANDBOUW

Doelstelling
In deze training wordt het remsysteem van de trekker behandeld en leer je welke
wetgeving hier van kracht is. In deze training leer je verder:
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor medewerkers van landbouwmechanisatiebedrijven die
werkzaamheden uitvoeren aan remsystemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Theorie (uitvoering remmen)
• Verschillende voertuigcategorieën.
• Uitleg en toelichting van de vertaling naar de praktijk.
• Toelichting van het tweeleidingsysteem lucht.
• Stellen van diagnose bij verschillende systemen.

Subsidies:
Zie pagina 54.

Praktijk
• Controleren van een remsysteem van een trekker of deze aan de wettelijke eisen
voldoet.
• Uitvoeren van metingen.
• Controleren van het systeem op juiste afstellingen en werking.
• Invullen van een meet- en adviesrapport.
• Aangeven wat er nodig is om aan de eisen te gaan voldoen, met kostencalculatie.

Trainingsduur:
2 dagen.

Bijzonderheden
Gelieve beschermende kleding mee te nemen.
In company training
Deze training wordt uitgevoerd onder ‘Het nieuwe draaien’. Dit is een in company training.
Wij maken deze training volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

Toelatingseisen:
Niet van toepassing.

Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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VEILIGHEID IN DE LANDBOUW EN CE-MARKERINGEN

Doelstelling
In deze training staat de veiligheid in de landbouw en CE-markeringen centraal en leer je
welke CE-regelgeving van kracht is. Daarnaast leer je om een goed advies te formuleren
zodat je de klant goed kunt informeren. Verder worden de veiligheidsaspecten behandeld
en leer je te handelen bij technische aanpassingen.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor medewerkers van landbouwmechanisatiebedrijven die
werkzaamheden uitvoeren aan landbouwmachines.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• CE markering;
• veiligheidseisen zoals bumpers, onderrijbeveiliging, spatborden, typeplaat, belasting op
trekhaak e.d.;
• wettelijke normen CE-werktuig;
• wat kan en mag je wel doen en wat niet aan een CE-werktuig.
Uitvoering veiligheid aan machine en werktuigen
• waar rekening mee te houden;
• wat is verplicht en wat is wenselijk;
• bij de trekker /werktuigcombinaties nagaan of dit aan de wettelijke eisen voldoet;
• rapport invullen;
• aangeven wat er nodig is om aan de eisen te gaan voldoen, met kostencalculatie.
Bijzonderheden
Gelieve beschermende kleding mee te nemen.
In company training
Deze training wordt uitgevoerd onder ‘Het nieuwe draaien’. Dit is een in company training.
Wij maken deze training volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 10.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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AMBITIEUS ONDERNEMEN (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leer je om jouw ondernemersvaardigheden verder te ontplooien en om
jouw bedrijfsvisie en/of strategie te definiëren.
Doelgroep
De training is bedoeld voor eigenaren, bedrijfsleiders en managers.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• het ontwikkelen van visie en het zien van kansen en bedreigingen;
• ontdekken van misie en identiteit;
• het vaststellen en onderbouwen van bedrijfs- of afdelingsdoelstellingen;
• het kennen van sterktes en verbeterpunten in de organisatie;
• SWOT analyse i.r.t. Confrontatie-matrix;
• vertalen naar strategie;
• bedrijfsstrategie;
• de Balanced Scorecard;
• presenteren van het plan aan een commissie voor het verkrijgen van feedback en de
mogelijkheid de plannen verder aan te scherpen;
• benoemen van de belangrijkste actiepunten voor het komende halfjaar;
• terugkomdag na een haljaar voor voortgang en verbetering.
De Leergang Ambitieus Ondernemen is een visie- strategie ontwikkelprogramma dat:
1. je bewust maakt van de veranderende (markt)omgeving en dynamiek;
2. je inzicht verschaft in de eigen (bedrijfs)situatie en plaats in de markt;
3. je in staat stelt om je toekomstgericht te ontwikkelen;
4. je ondersteunt om een ambitieus ‘groeipad’ te realiseren waarbij groei niet alleen staat
voor (bedrijfs)economische groei, maar ook in de zin van groei van ondernemerschap,
competenties, leiderschap, teamwork, etc.
In 5 dagen helpt Fedecom jou en jouw bedrijf, in samenwerking met externe specialisten,
op weg naar de toekomst op basis van de door jouw gestelde ambities en voorkeuren.
Bijzonderheden
Deze training is uit te breiden met gerichte hulp van specialisten voor de verdere
implementatie van de plannen op uw eigen bedrijf.

Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
HBO werk- en denkniveau.
Trainingsduur:
5 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 8.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
In overleg.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
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BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
Het maken van een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) is essentieel om ervoor te zorgen
dat het opleidingsniveau van jouw medewerkers toereikend is en blijft. In een BOP
worden de strategische doelstellingen van uw organisatie vertaald naar functiegerichte
en ontwikkelingsgerichte opleidingen en trainingen. Daarmee is een BOP ook een
systematisch planningsinstrument dat u in staat stelt de voortgang van de benodigde
opleidingen te bewaken.
Waar is een bedrijfsplan goed voor?
• Belangrijke externe ontwikkelingen voor uw organisatie in beeld te brengen en de
consequenties hiervan voor het functioneren van uw organisatie.
• Opleiden te koppelen aan het gericht verbeteren van afdelings- en persoonlijke
resultaten.
• Een bijdrage te leveren aan de motivatie van medewerkers.
• De samenwerking en de kwaliteit van het productieproces te verbeteren en er
bedrijfsbreed helder over te communiceren.
•
Het bedrijfsopleidingsplan is gebaseerd op reële trainingsbehoeften en vragen van de
werknemers.
Wat zijn de voordelen van een bedrijfsopleidingsplan?
• Bedrijfsontwikkelingen worden structureel vertaald in de benodigde opleidingen en
trainingen voor de medewerkers.
• Door gerichter opleiden meer rendement.
• De motivatie bij de werknemers voor trainingen is groter door eigen inbreng bij het BOP.
• Jaarlijks is het scholingsbudget gerichter te begroten en in te zetten.
• Het BOP ondersteunt het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.
Wat is de inhoud van een bedrijfsopleidingsplan?
Elke BOP bevat minimaal de volgende onderdelen:
1. Ontwikkeling van het bedrijf (geschiedenis, huidige situatie, toekomstplannen, visie,
missie, doelgroepen en markten).
2. Organogram van het bedrijf.
3. SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen).
4. Analyse van het personeel in relatie tot de ontwikkeling van het bedrijf.
5. Individueel en collectief opleidingsplan van de medewerkers voor de periode waar het
BOP voor gemaakt is.
6. Benodigde investeringen per jaar in tijd en begroot budget.
7. Conclusies en aanbevelingen.
Voor verdere inhoudelijke informatie, zie website.

Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
Niet van toepassing.
Aantal deelnemers:
Niet van toepassing.
Erkenning/Certificaat:
Niet van toepassing.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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WERKPLAATS OP ROLLETJES (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leert het aftersalesteam efficiënter te werken en daardoor meetbaar het
rendement van het bedrijf te verhogen.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die werken in een serviceorganisatie of
hier raakvlakken mee hebben: monteurs, verkopers, magazijnmedewerkers en managers.
Vanuit een gedegen vooronderzoek wordt samen met jou een plan van aanpak ontworpen
met daaraan gekoppelde doelen. Vervolgens wordt aan de hand van een actieplan het
project uitgerold, getoetst en indien nodig bijgesteld.
Onderdelen in het vooronderzoek kunnen zijn:
• klanttevredenheidsenquête;
• medewerkerenquête en DISC-rapportage;
• organogram en taak/functie beoordeling;
• vaststellen KPI,s;
• werkproces audit;
• mistery shopping/eerste indruk.
Afhankelijk van bovenstaande wordt een vervolgtraject vastgesteld gericht op verbetering
van de organisatie.
Inhoud en doel
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• meer doen met minder mensen;
• vergroten “duidelijkheid” naar de klant en naar elkaar;
• minder achteraf “brandjes blussen” maar proactiever werken;
• hogere garantie en verzekeringsrendement door beter werkplaatsproces;
• goede basis om over te schakelen naar “all inclusive” offertes in sales
(onderhoudscontracten, vaste prijssystemen, etc.);
• werken met KPI’s.
Bijzonderheden
Om te waarborgen dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk vindt er nog minimaal
twee maanden coaching plaats via de Aeres Tech Coachingsapp.
De consultant/coach geeft gedurende het programma nuttige tips en reikt daarnaast
methoden en oplossingen aan om beter in staat te zijn om aan de wensen van
medewerkers en klanten te voldoen.
Zowel groepstraining als individuele trajecten zijn mogelijk.

Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
Niet van toepassing.
Aantal deelnemers:
Niet van toepassing.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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DISC ANALYSE

Doelstelling
DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit.

Uitvoeringsdatum
Na overleg wordt een datum bepaald.

Het DISC model brengt voorkeursgedrag- en communicatie in kaart. Hiermee kun je jouw
eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen.
Hierdoor begrijp je beter wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen
bepaalde keuzes maken.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Doelgroep
De analyse is bedoeld voor iedereen die zijn persoonlijke effectiviteit wil vergroten.
Inhoud
Het model de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terug naar een
overzichtelijk en begrijpelijk geheel. Geen enkele stijl is beter dan de andere stijl. Iedere
stijl heeft sterke kanten en uitdagingen.
Werkwijze afnemen DISC profiel
Je vult een korte online vragenlijst in. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een
persoonlijk rapport van jouw DISC persoonlijkheidsprofiel opgemaakt.
Ook vindt je er uitgebreide uitleg over alle DISC factoren. De coach zal vervolgens in een
persoonlijk gesprek de rapportage met jou bespreken en een toelichting geven.
We kijken ook naar jouw persoonlijke vraag en maken samen een plan van aanpak.
De coach is gespecialiseerd in het DISC instrument en geaccrediteerd door DISC FACTOR
www.discfactor.nl
Bijzonderheden
Om te waarborgen dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk vindt er nog minimaal 2
maanden coaching plaats via de Aeres Tech Coachingsapp.

supported by

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
Invullen analyse 15 minuten.
Persoonlijk gesprek 1 uur.
Aantal deelnemers:
Niet van toepassing.
Erkenning/Certificaat:
Niet van toepassing.
Locatie
In overleg.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
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TECHNISCH ASSESSMENT

Doelstelling
In deze module worden de capaciteiten van jouw medewerker(s) objectief in kaart
gebracht, tevens wordt in kaart gebracht in hoeverre jouw medewerker ontwikkelbaar is.
Je krijgt hierdoor een goede indruk van de volgende capaciteiten:
• technische beroepskennis;
• vakspecifieke vaardigheden;
• intellectuele capaciteiten;
• communicatieve vaardigheden;
• competenties zoals nauwkeurigheid, plannen en organiseren, initiatief nemen,
leidinggeven enz.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/werktuigen.

Subsidies:
Zie pagina 54.

Inhoud
• Een persoonlijk gesprek waarin wordt gekeken naar de ambitie en leermotivatie.
• Twee online toetsen waarbij wordt gekeken naar het technisch inzicht en ontwikkel-		
baarheid van de medewerker.
• Een kennistoets waarin de kennis van de verschillende technische onderdelen worden
getoetst.
• Drie praktijktoetsen om het analytisch vermogen gecombineerd met de praktische 		
vaardigheden te beoordelen.

Toelatingseisen:
Niet van toepassing.

Bijzonderheden
Na afloop wordt er een uitgebreid en helder rapport opgesteld. Deze wordt besproken
met de medewerker en werkgever. In de eindrapportage is van alle onderdelen een
overzicht van de behaalde resultaten weergegeven. Uit de behaalde resultaten wordt een
samenvatting en conclusie gemaakt met daarbij een passend advies dat aansluit op de
ontwikkelbaarheid van de medewerker.

Erkenning/Certificaat:
Niet van toepassing.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Trainingsduur:
Halve dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 8.

Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
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PRECISIELANDBOUW BASIS

Doelstelling
In deze training wordt de wereld van de precisielandbouw helder in kaart gebracht. Het
doel en de technologie worden besproken en de werking van GPS besturingssystemen
wordt uitgelegd.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de landbouw, en/of raakvlakken
heeft met deze branche en geïnteresseerd is in de precisielandbouw.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• historie van de (precisie)landbouw;
• uitleg GPS besturingssystemen;
• uitleg kaartregistratie en toepassingen;
• ervaring opdoen met GPS systemen;
• diverse praktische opdrachten;
• blik op de toekomst.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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WERKING GPS-SYSTEMEN

Doelstelling
In deze training leer je hoe GPS-stuursystemen en Isobussystemen werken. Hierna ben je in
staat om de mogelijkheden van deze systemen beter te benutten.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor (toekomstige) gebruikers van GPS-stuursystemen en
iedereen die werkzaam is in de landbouw, en/of raakvlakken heeft met deze branche en
geïnteresseerd is in de precisielandbouw.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• historie van de GPS;
• uitleg GPS-besturingssystemen (GNSS & Satelliet Sensing);
• globale uitleg kaartregistratie en toepawssingen;
• ervaring opdoen met GPS-systemen (rijpaden, grondbewerking, gewasbescherming,
beregening, gewas sensing, variabel bemesten, opbrengstmeting);
• diverse praktische opdrachten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
1 dag.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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REGISTRATIE/VERWERKING GEGEVENS

Doelstelling
In deze training leer je hoe data te verzamelen en te gebruiken en hoe de verzamelde data
toepasbaar te maken is voor bewerkingen of opdrachten. Tevens leer je hoe je de data
moet uitlezen en analyseren.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor loonwerkers, agrariërs, monteurs, technisch specialisten,
instructeurs en commerciële medewerkers in de landbouwmechanisatie en aanverwante
bedrijven.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• uitleg datasystemen;
• ervaring opdoen met GPS systemen (gewasbescherming, gewas sensing, variabel
bemesten, opbrengstmeting);
• dataregistraties verkrijgen;
• uitleg kaartregistratie en toepassingen;
• data aanpassen en laden in taakkaarten;
• diverse praktische opdrachten.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Kennis vereist van door GPS
ondersteunde, plaatsspecifieke
systemen.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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CANBUS/ISOBUS

Doelstelling
In deze training leer je vertrouwt te raken met Isobus op mobiele werktuigen. Je leert de
technische informatie te vinden en op de juiste wijze toe te passen en de mogelijkheden
van connectie te vinden in AEF van verschillende fabrikanten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
De training is bedoeld voor monteurs met ervaring op het gebied van complexe
elektrische systemen op mobiele werktuigen.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• gebruik van elektrische schema’s;
• opbouw van Canbussysteem;
• actieve en passieve terminatie;
• achter en front connectie;
• meerdere beeldschermen;
• prioriteit in beeldscherm;
• sectie control bij werktuigen i.c.m. GPS;
• verschillende mogelijkheden met Isobus;
• zelf een Isobus bouwen of uitbreiden;
• werken met AEF;
• diverse praktische opdrachten;
• elektronische diagnose, storingzoeken.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
De training Elektronicasystemen
niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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KLANT- EN SERVICEGERICHT WERKEN (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leer je hoe je klantgerichtheid kunt versterken, om te gaan met lastig
klantengedrag en hoe je het beste vervolgopdrachten kunt genereren. Tevens leer je je
bewust te worden van de verschillende rollen die je hebt en inzicht te krijgen in jouw eigen
invloed op klanttevredenheid/opdrachten.
Na deze training zal het team door eigen handelen en gemaakte afspraken klantgerichter
handelen en daardoor het rendement van het bedrijf verhogen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor alle medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij
de klant.
Inhoud
Vanuit de medewerker wordt gekeken naar het bedrijf, de collega’s, de klant en de markt
en de invloed op klanttevredenheid.
In een praktijkgerichte en interactieve training worden de volgende onderwerpen
behandeld:
• inzicht in je eigen rol en invloed op klanttevredenheid;
• plezier, vertrouwen en betrokkenheid t.a.v. het bedrijf;
• wat straal je uit naar de klant als team, waar sta je voor;
• eigen kwaliteiten en die van collega’s;
• de eerste indruk;
• do’s en don’ts bij klanten om klantgerichtheid en klantenbinding te vergroten;
• het omgaan met lastig klantengedrag;
• invloed op het vergroten van de omzet en de markt;
• teamafspraken.
Bijzonderheden
Voorafgaand aan de training bespreekt de trainer in een persoonlijk gesprek de exacte
inhoud.

supported by

Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
In overleg.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
In overleg.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.

45

DE SERVICEMONTEUR (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze training leer je door een professionele houding en de klant actief te betrekken bij
de werkzaamheden, de klant positief te beïnvloeden. Tevens leer je in deze training hoe
je professioneel moet optreden m.b.t. correcte bezoekprocedure, op een juiste manier
inventariseren van het probleem, nabespreken van de werkzaamheden en het opvangen
van bezwaren en klachten.
Doelgroep
De training is bedoeld voor alle medewerkers in een technische functie die veel contact
hebben met klanten, zoals servicemonteurs en werkplaatsmanagers.
Inhoud
Uitgangspunt is een persoonlijke analyse van eigen voorkeur in communicatie- en
gedragspatronen (DISC).
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• trots op het bedrijf en je prestaties;
• de eerste indruk;
• klantgerichtheid;
• klanttypen;
• klantbenadering;
• effectief vragen stellen;
• actief luisteren;
• boodschap overbrengen/uitleg geven;
• commercieel denken en handelen;
• argumenteren;
• bezwaren/klachten.
De training heeft een zeer praktisch karakter. Het dagelijks werk van de technicus staat
tijdens de training centraal. Er wordt veel geoefend met rollenspelen. De kennisoverdracht
vindt plaats door middel van discussies en dialogen. Er is dus veel interactie tussen de
deelnemers en de trainer.
Bijzonderheden
Om te waarborgen dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk vindt er nog minimaal 2
maanden coaching plaats via de Aeres Tech Coachingsapp.
Zowel groepstraining als individuele trajecten zijn mogelijk.
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Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.
Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
In overleg.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.

VERKOOPTRAINING (BUSINESS SKILLS)

Doelstelling
In deze praktijkgerichte training leer je je als verkoper verder te ontwikkelen en klanten
aan je te (ver)binden door een overtuigende en gestructureerde verkoopaanpak op basis
van jouw persoonlijke ambities en talenten.

Uitvoeringsdatum
Na goedkeuring van de offerte
wordt er samen met u een datum
vastgesteld.

Doelgroep
De training is bedoeld voor verkoopmedewerkers in de (agro)techniek met enige
praktijkervaring.

Specificatie
Kosten:
Na overleg met de accountmanager/
trainer wordt op basis van uw
wensen/eisen een kostenraming
gemaakt.

Inhoud
Uitgangspunt is een persoonlijke analyse van eigen voorkeur in communicatie- en
gedragspatronen (DISC).
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• de competenties van de verkoper;
• PPA en DISC zelfinzicht in eigen gedrag;
• inspelen op verschillende klanttypen;
• de 1e fase in het verkoopgesprek (introductie, aandacht en achterhalen behoeften);
• vragen stellen en luisteren op meerdere niveaus;
• het verkoopgesprek en het creëren van de behoefte;
• de 2e fase in het verkoopgesprek (oplossing, (proef )afsluiting en prijsonderhandeling;
• kenmerken vertalen in klantvoordelen;
• aansluiten op het niveau van de ondernemer, manager en de vakman;
• telefonisch afspraken maken;
• verdiepende communicatie;
• oefeningen en rollenspellen;
• praktijkopdrachten;
• afspraken om voortdurende verbetering te bereiken.
In deze training staat de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal. Er wordt veel
geoefend op basis van eigen praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Er is in deze training
veel ruimte voor interactie, dialoog en intervisie tussen de deelnemers en de trainer.
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Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Niet van toepassing.
Trainingsduur:
4 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 8.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
In overleg.
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
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TECHNISCH DUITS (BLENDED LEARNING)

Doelstelling
In deze training leer je het technisch Duits te gebruiken tijdens jouw werkzaamheden.
Er wordt zowel in de klas als online getraind. De opdrachten die je krijgt sluiten nauw
aan bij de dagelijkse werkzaamheden. De training is primair gericht op de techniek in de
landbouwmechanisatie.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die tijdens hun werk technisch Duits moeten
gebruiken.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• handleiding lezen en gebruiken;
• onderdelenboek lezen en gebruiken;
• lezen, spreken, schrijven, luisteren;
• grammatica;
• diverse praktische opdrachten.
De training bestaat uit 3 e-learning modules en 4 klassikale bijeenkomsten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Basiskennis Duits (VMBO niveau).
Trainingsduur:
4 avonden.
18.30 uur - 21.00 uur
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Op verzoek op locatie, of bij:
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
websitesupported
van Aeres Tech,
byof naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
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TECHNISCH ENGELS (BLENDED LEARNING)

Doelstelling
In deze training leer je het technisch Engels te gebruiken tijdens jouw werkzaamheden.
Er wordt zowel in de klas als online getraind. De opdrachten die je krijgt sluiten nauw
aan bij de dagelijkse werkzaamheden. De training is primair gericht op de techniek in de
landbouwmechanisatie.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die tijdens hun werk technisch Engels moeten
gebruiken.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• handleiding lezen en gebruiken;
• onderdelenboek lezen en gebruiken;
• lezen, spreken, schrijven, luisteren;
• grammatica;
• diverse praktische opdrachten.
De training bestaat uit 3 e-learning modules en 4 klassikale bijeenkomsten.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Basiskennis Engels (VMBO niveau).
Trainingsduur:
4 avonden.
18.30 uur - 21.00 uur
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Op verzoek op locatie, of bij:
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
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TRANSMISSIES BASIS (NIVEAU 2)

Doelstelling
In deze training leer je de basis van transmissietechniek in mobiele werktuigen. Je leert de
verschillende componenten in aandrijvingen. Daarnaast krijg je inzicht in het complete
aandrijfsysteem zodat je beter in staat bent om eenvoudige storingen te analyseren,
reparaties en afstellingen uit te voeren.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• enkelvoudige-, dubbelvoudige- en meervoudige rijkoppeling;
• vloeistofkoppeling;
• mechanisch en hydraulisch geschakelde transmissies, alsmede synchromesh;
• schakelinrichting, blokkeerinrichting en vergrendelinrichting;
• analyse, aandrijflijn en krachtverloop;
• afstellen;
• remsystemen.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 2.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
supported by
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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TRANSMISSIES GEVORDERD (NIVEAU 3)

Doelstelling
Deze training is een verdieping op de training Transmissies basis (niveau 2). Je leert de
werking van complexere onderdelen in het aandrijfsysteem van een mobiel werktuig.
Tevens komt aan de orde de basis van de volledige hydraulische aandrijving, reparaties van
storingen, storingsanalyses, reparatiemethodieken en afstellingen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die in aanraking komen met mobiele voertuigen/
werktuigen voorzien van elektrische systemen.
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Pignon, kroonwiel, differentieel, slot, eindaandrijving;
• aftakas, PTO constructies;
• planetaire tandwielstelsels enkel en dubbel;
• mechanisch-, mechanisch-hydraulisch- en hydraulische rijsnelheidsregeling;
• vierwielaandrijving;
• transmissiemanagement;
• storingzoeken en oplossen.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 3.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl
Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl
Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Monteur mobiele werktuigen
niveau 2 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
3 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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TRANSMISSIE DIAGNOSE EXPERT (NIVEAU 4)

Doelstelling
In deze training leer je over complexe powershift en variabele transmissies. Je leert over de
werking van deze transmissies, hoe om te gaan met storingen en reparatieadviezen. Deze
diagnosetraining is een vervolg op de training Transmissies gevorderd (niveau 3).

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
De training is bedoeld voor technici die storingen moeten analyseren en oplossen aan
complexe transmissies.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op
www.aerestech.nl

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• powershift transmissie;
• dual clutch transmissies (DSG, DirectDrive etc.);
• variabele transmissie;
• hydraulische en elektrische aansturingen;
• testen en meten;
• diagnose stellen.
Bijzonderheden
Deze training biedt praktische ondersteuning voor BBL leerlingen op niveau 4.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
Allround monteur mobiele
werktuigen niveau 3 of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
2 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene
telefoonnummer
supported
by
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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INSTALLATIE, SERVICE EN ONDERHOUD AAN
MELKWINNINGSINSTALLATIES

Doelstelling
In deze training leer je op professionele wijze, zelfstandig de verschillende soorten
melkwinningsinstallaties te installeren, onderhouden en diagnoses te stellen ten behoeve
van eventuele reparaties.

Uitvoeringsdatum
Kijk voor de beschikbare
uitvoeringsdata op
www.aerestech.nl

Doelgroep
Deze training is geschikt voor zowel startende monteurs als monteurs die enige ervaring
hebben met het installeren en onderhouden van melkwinningsinstallaties.

Specificatie
Kosten:
Voor de actuele prijsopgave zie de
bijgevoegde prijslijst of kijk op www.
aerestech.nl

Inhoud
• In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• introductie en veiligheid;
• werkvoorbereiden & installeren;
• in bedrijf stellen, rapporteren en adviseren;
• melkkwaliteit & diergezondheid;
• functioneren van de installatie beoordelen;
• onderhoud uitvoeren & rapporteren;
• storingsmeldingen.
Bijzonderheden
Een gedeelte van de praktijktraining wordt verzorgd bij Aeres in Dronten. Dit zijn vijf
aaneengesloten dagen.

Subsidies:
Zie pagina 54.
Toelatingseisen:
VMBO vooropleiding of gelijkwaardig.
Trainingsduur:
15 dagen.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12.
Erkenning/Certificaat:
Certificaat van deelname.
Locatie
Aeres Tech
Expertisecentrum Mobiele Techniek
Zandlaan 29
6717 LN Ede
Aanmelden
Voor meer informatie over deze
training verwijzen we u naar de
website van Aeres Tech, of naar het
algemene telefoonnummer
088-0206400.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven
op de website via het online
aanmeldingsformulier.
Tijdens de training wordt gewerkt
met branchegericht lesmateriaal, 75%
bestaat uit praktijk/practicum en 25%
uit ondersteunende theorie.
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SUBSIDIEREGELINGEN TRAININGEN

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**
Bekijk de actuele voorwaarden op http://www.oom.nl/OOM-regelingen
Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten
van hun medewerkers.
Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het
verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.
Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische
functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

supported by

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden
goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet
verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek
van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist
en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie
hiervoor vinden op de door ons genoemde website.
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Vo o r m e er in fo rm a tie o f direct ins chrijven ga naar w w w.aeres tech. nl

Zandlaan 29

Postbus 32

T: kantoor 088-0206400

6717 LN Ede

6710 BA Ede

E: sales.tech.ede@aeres.nl

