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e-learning basisvaardigheden rvs
LEARN ANYWHERE LEARN ANYTIME

Waarom e-learning?

E-learning is een ideaal
leerlinggericht platform dat
een interessante ervaring
biedt.
Online leren is een van de
meest populaire manieren om
je kennis te verbreden.
Leer overal en op elk gewenst
moment. U kunt uw training
aanpassen aan uw eigen
persoonlijke planning en agenda.
Flexibele startdatum
U kunt iedere dag starten met de
cursus en hebt na uw startdatum
12 maanden toegang tot de
opleiding. Tegen een geringe
vergoeding kan deze periode
verlengd worden met dezelfde
periode. Handig als naslagwerk.
Niet locatie gebonden
U kunt thuis, op uw werkplek of
waar u ook wilt studeren en op de
tijden die u het beste uitkomen.
Real time: 24/7 bereikbaar, 365
dagen per jaar. Perfect platform
voor cursisten met weinig tijd. U
hoeft niet weg van uw werkplek
waardoor minder verzuimkosten
voor de werkgever. U bespaart op
reistijd en reiskosten.
rvs e-learning
Uw materialenkennis wordt naar
een hoger plan gebracht waardoor u uw functie kwalitatief
beter kunt vervullen en zo uw
klanten van een hoogwaardige
dienstverlening waarborgt.
Medewerkers die nieuw zijn in de
metaalsector vinden deze cursus
leerzaam en direct bruikbaar in
de dagelijkse praktijk. Ervaren
medewerkers vinden de elearning als opfriscursus zeer
waardevol.
Deze e-learning is opgebouwd uit
11 hoofdstukken en worden allen
ingeleid door een docent(e).

Na het doorlopen van de elearning hebt u een brede basis
verworven waarop in de toekomst
verder kan worden gebouwd.
Opzet van de e-learning
De cursus is praktijkgericht en
visueel opgezet. De theoretische
onderwerpen worden afgewisseld
met praktijkvoorbeelden,
afbeeldingen en filmpjes. Ieder
hoofdstuk wordt afgesloten met
oefenvragen.
Aanmelden
U kunt het inschrijfformulier
zenden naar:
info@staalfederatie.nl
Met de toegestuurde inlogcode en
wachtwoord kunt u starten met
de cursus.
Investering
De kosten voor de e-learning
bedragen € 650,- exclusief btw
per deelnemer. Leden van de
Koninklijke Staalfederatie
ontvangen een korting en betalen
€ 450,- per deelnemer, exclusief
btw. Een staffelprijs is op
aanvraag.

Hoofdstuk 1 t/m 3
Wat is roestvast staal, het
ontstaan van roestvast staal en
de metallurgische opbouw. De
invloed van legeringselementen,
typen roestvast staal,
mechanische eigenschappen en
begrippen, vervormen en corrosie
(internationale) normeringen van
roestvast staal.
Hoofdstuk 4 t/m 7
Lassen van austenitisch en
duplex roestvast staal,
ongelijksoortige verbindingen,
soorten corrosie en corrosievorming, bewerkingen van rvs
en oppervlaktebehandelingen
van roestvast staal.

Hoofdstuk 8 t/m 11
Beproevingen, certificering,
opslag, transport en onderhoud,
prijsopbouw, berekenen van de
legeringstoeslag en producten
van roestvast staal.
Afronding met eindtoets
Na hoofdstuk 11 wordt de
e-learning afgesloten met een
eindtoets. Na succesvolle
afronding van de gehele cursus
ontvangt u een certificaat.
Dit certificaat is zeer waardevol in
de staal- en metaalsector in
Nederland.
Koninklijke Staalfederatie
De Staalfederatie is een krachtige
en efficiënte organisatie, die
behalve branchegerichte
activiteiten ook instrumenten
ontwikkelt ten behoeve van de
positionering van de leden. Eén
van de instrumenten is het
aanbieden van cursussen.
De Staalfederatie wil met haar
cursusaanbod de materiaalkennis
van een nieuwe generatie
medewerkers naar een hoger plan
brengen en daarmee de
continuïteit van de kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening van
de Nederlandse metaalhandel
waarborgen.
Naast klassikale cursussen zoals
e-learning basisvaardigheden
staal en e-learning rvs ook
Blended-learning (mix van
klassikaal + e-learning);
uitsluitend op aanvraag.
Info: info@staalfederatie.nl
www.staalfederatie.nl
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