
Start

We starten afhankelijk van het aantal 

deelnemers op vrijdag 5 maart. Dit 

kunnen afhankelijk van de situatie 

fysieke of online bijeenkomsten zijn. 

Industriële automatisering bevat 

minimaal 5 practicumdagen. Waarbij 

er gewerkt wordt op (virtuele) 

procesmodellen. 

Hoe leer je Wat leer je

Je leert in een Hybride leeromgeving, we com-

bineren online leren, theorie leren op school en 

leren in de beroepspraktijk.

We maken zoveel mogelijk lesprogramma’s 

op maat en stemmen deze af met de student 

haar of zijn achtergrond, ervaring, kennis en 

vaardigheden. We noemen dit Werkend Leren 

en Lerend Werken. Het eindresultaat moet de 

student optimaal voorbereiden op de huidige 

arbeidsmarkt en die van de toekomst.

In dit keuzedeel leer je hoe je in PLC-bestuurde installaties storingen kan zoeken, deze 

kunt verhelpen en hoe je ze door goed onderhoud kan voorkomen. Je leert installaties 

in gebruik te nemen, inspecties te doen, componenten te vervangen en te testen. Met 

een praktische benadering  leer je het ontwerpen en programmeren van diverse PLC 

programma’s.

De inhoud van de cursus bestaat uit:

• Principe, werking en uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakelelementen, sensoren 

en meetinstrumenten

• Besturingsfuncties (basis, gecombineerde en volgordebesturingen)

• Programmeren van een Siemens LOGO micro PLC in Siemens Logosoft

• Bouwen van een webpagina met Siemens Logo Web Editor (LWE)

• Storingzoeken door schematisch analyseren en lokaliseren van storingen 

(Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode)

• Inleiding in PLC-besturingen, ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)

• Eigenschappen van netwerken en busverbindingen

• Betekenis en lezen van een bewegingsdiagram en SFC diagram

• Programmeren van een Unitronics Samba PLC + HMI in Visilogic

• Programmeren van een Siemens S7-1200 PLC in Siemens TIA Portal

• Principe, werking en uitvoering van HMI, SCADA en IO link systemen

• Werken met de Next-Gen PLC Training - Factory I/O 

• Onderhoudsmethodiek voor besturingstechniek

Door een steeds grotere toepassing en ontwikkeling van industriële automatisering in 

de machinebouw, procesindustrie en logistieke processen hebben bedrijven behoefte 

aan werknemers met kennis en inzicht in de opbouw en werking van deze door PLC 

gestuurde systemen.  

Industriële automatisering

Evt. bijzonderheden:

De cursus start bij minimaal 10 deelnemers. 

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst. Bij te veel inschrijving kom 

je op een wachtlijst voor de volgende cursus. 

We nemen in dat geval contact met je op.



Informatie 
Voor meer informatie over deze cursus of een 

gratis vrijblijvend studie-/loopbaangesprek kun 

je terecht bij Studenten Service:

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Aanmelden
frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Toelating
Om toegelaten te worden ben je in het 

bezit van een technische vooropleiding op 

minimaal mbo-3 niveau of een technische 

cursus op vergelijkbaar niveau.

In het kort

diploma/certificaat

mbo-certificaat Industriële 
automatisering K0812

cursusdagen

Vrijdag

sectoren

Techniek & Procesindustrie 

duur

10 dagen (09.00 -15.00 uur)

studiebelasting 
• 10 dagen van 5 lesuren 
•  praktijk: afhankelijk van ervaring
•  zelfstudie: afhankelijk van 

ervaring 10 uur per week

studievorm 
Theoretisch / praktisch

kosten

Kosten zijn op basis van 
maatwerk en op te stellen 
offerte. incl. lesmateriaal en 
les examen Soms betaalt je 
werkgever (een deel van) de 
kosten

locaties 
Friesland College 
• Leeuwarden 
   (Julianalaan 97)
• Online lessen
• In company op aanvraag

code 

Diploma
Als je aan alle eisen hebt voldaan, ontvang 

je het landelijk erkend mbo-certificaat  

Industriële automatisering K0812 

Beoordeling
Je sluit de cursus af met een eindexamen 

en CGI gesprek over het opgebouwde 

portfolio..

Voor deze cursus is goede laptop  noodzakelijk. 

Met name de het Next-Gen PLC Training 

- Factory I/O programma vraagt de nodige 

rekenkracht van de laptop.

Bij deze cursus is een Siemens 6ED1057-

3BA01-0AA8 PLC-starterkit 12 V/DC, 24 V/DC 

inbegrepen. 


