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I-care™ heeft een uitstekende knowhow in Predictive Analytics for Maintenance
and Reliability Solutions.

 
Het delen van kennis is een kernwaarde van I-care™. In een bijna volledig ver-
bonden wereld moeten bedrijven vertrouwen op competente collega’s. Dit is
nodig omdat de klantvraag steeds groter wordt en iedereen snel moet
reageren. Competentie is nogmaals een belangrijke factor hier.

 
I-care™ presenteert met trots zijn opleidingscatalogus. Hierin vindt u een breed
scala aan opleidingen gerelateerd aan ons vakgebied. Alle opleiding worden
ver- zorgd door ervaren collega’s.

 
Als u meer informatie over een opleiding wilt of u zich wilt aanmelden, ga dan
naar
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The information provided by I-care™ in this support is for general information purposes only. All information
is provided in good faith, but we make no representations or warranties of any kind, express

or implied, as to the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of the information
contained herein. For more information, please see our online disclaimer at www.icareweb.com
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Cursus richt zich naar verantwoordelijken van onderhoud en productie, team leiders en
reliability engineers.

Deze opleiding kent twee varianten. 

Er bestaat naast de ééndaagse ook een twee daagse variant die naast het bovenstaande 
programma ook:
• Een illustratie geeft van de vermelde faalmodi op een testcase
• Praktische tips met het oog op samenwerking met derde partijen 
• Praktische demonstratie 

Overzicht van de verschillende onderhoudsfilosofieën:
• Reactief onderhoud
• Preventief onderhoud (Tijdsgebaseerd onderhoud)
• Predictief onderhoud (Toestandsafhankelijk onderhoud)
• Proactief onderhoud
• Basisbegrippen rond trillingsanalyse: tijdsignaal, FFT spectrum, enz.

• Overzicht van types trilling sensoren, toepassingsdomeinen, voor- en nadelen, enz
• Trillingsanalyse in de praktijk:
• Resonantie
• Uitlijningsfouten
• Lager schade
• Detectie van problemen als onbalans

Deze ééndaagse cursus richt zich tot personen die in aanraking komen met predictief
onder- houd op basis van trillingsmetingen, of tot zij die de mogelijkheden van deze
techniek wensen te ontdekken. 
Aan de hand van tal van reële voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze
onderhoudsfilosofie in praktijk kan worden gebracht en waar de interessante
toepassingsdomeinen liggen. Specifieke 
voorkennis is niet vereist. Deze training wordt voorzien van een Nederlandse syllabus.

INLEIDING TOT 
TRILLINGSANALYSE 

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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2 dagen

Overzicht van de theoretische concepten van trillingsanalyse met het oog op het
detecter- en van problemen bij roterende machines:
• Analyse van tijdsignaal & FFT-spectrum
• Amplitudemodulatie, ... 
• Het begrip fase
Detectie van problemen als:
• Onbalans
• Uitlijningsfouten
• Tandwielslijtage
• Resonantie
• Cavitatie
• Lager schade
• Smeringsproblemen
• Riemproblemen
Trillingsanalyse en stroomanalyse voor detectie van elektrische problemen op AC- en 
DC-motoren Geavanceerde analysetechnieken zoals
• Order tracking
• Synchroon middelen
• Hoogfrequente analysetechniek mbv enveloping en PeakVue TM
• Inleiding tot de analysetechniek ODS (Operating Deflection Shapes)

Deze tweedaagse cursus richt zich tot personen die nauw betrokken zijn bij predictief
onder- houd op basis van trillingsmetingen. Aan de hand van talrijke praktische
voorbeelden wordt getoond hoe gedetailleerde trillingsanalyse kan leiden tot het
detecteren van mechanische en elektrische problemen op verscheidene types van
roterende machines, gaande van eenvoud- ige pomp- of ventilatorgroepen, tot meer
complexe machines zoals extruders, compressoren, afvul-installaties, persen, enz... 
Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de bewaking van traag draaiende assen met voor-
beelden uit de papier-, voedings- & chemische nijverheid. Deze training wordt voorzien van
een Nederlandse syllabus.

Deze cursus richt zich naar analisten die zich wensen te verdiepen in de trillingsanalyse en
toepassingen. Als ook naar onderhoudsverantwoordelijken en reliability engineers. Enige 
meet- en analyse ervaring is aangewezen.

TRILLINGSANALYSE 
VOOR GEVORDERDEN

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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• Basisbegrippen van trillingsanalyse (amplitude, frequentie, spectrum,...)
• Trilling opnemers en meettoestellen
• Uitvoering van metingen met datacollectoren
• Praktische aspecten van een predictief onderhoudsprogramma
• Gebruik van normen en alarmwaarden
• Interpretatie van de metingen: onbalans, uitlijning, lagerschade,

• Basis kennis van de typische trillingsaspecten die voorkomen op pompen, ventila-
toren, compressoren,...

AANTAL DAGEN: 

Deze training loopt over drie dagen (examen op de 4de dag in de voormiddag)

Deze cursus is een basis voor de trillingsanalyse. De opleiding eindigt met een examen tot 
het behalen van het certificaat ‘Vibration Analyst’ ISO cat. I. De opleiding bestaat uit een 
theoretisch gedeelte waarin de achtergrond bij trillingsanalyse uitgebreid aan bod komt. 
Verder worden onderwerpen behandeld zoals meettechniek, het gebruik van een datacol- 
lector en praktische aspecten bij het opzetten van een predictief onderhoudsprogramma. 
De theoretische opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van tal van reële voorbeelden.

Specifieke voorkennis is voor deze opleiding niet vereist, maar het ‘Vibration Analyst’ ISO
cat. I certificaat wordt, conform de ISO 18436 norm, enkel overhandigd aan personen met
zes maanden praktische ervaring in de uitvoering van trillingsmetingen. Indien deze
ervar- ing op het tijdstip van het examen nog niet opgebouwd is, wordt een tijdelijk
getuigschrift afgeleverd, en krijgt de geslaagde cursist het certificaat op latere datum.
Tijdens en na de opleiding krijgt de cursist online toegang tot de software i-
LearnVibration die voor zelfstudie kan aangewend worden. De cursus wordt voorzien van
een Nederlandstalige syllabus en een ‘Mobius Quick Reference guide’.
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TRILLINGSANALYSE CAT I
(ISO 18436-2) GECERTIFICEERD

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

WAT GA JE LEREN:



•
•
•
•
• 

Deze training loopt over vier dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag).

Basisbegrippen van trillingsanalyse en data acquisitie
Signaalverwerking (resolutie, aliasing, Hanning window,...)
Uitvoering van trillingsanalyse op motoren, ventilatoren, pompen, reductiekasten,
... Opmeten van eigenfrequenties en resonanties
Bepalen van kriticiteit bij probleem diagnose

Een goede basiskennis van de trillingsanalyse is gewenst. Het ‘Vibration Analyst’ ISO cat. II 
certificaat wordt, conform de ISO 18436 norm, enkel overhandigd aan personen met acht- 
tien maanden praktische ervaring in de uitvoering van trillingsmetingen en analyses. Indi- 
en deze ervaring op het tijdstip van het examen nog niet opgebouwd is, wordt een tijdelijk 
getuigschrift afgeleverd, en krijgt de geslaagde cursist het certificaat op latere datum.

Deze 4-daagse cursus geeft een diepgaander inzicht in de trillingsanalyse. De opleiding
eindigt op de 5de dag met een examen tot het behalen van het certificaat ‘Vibration
Analyst’ ISO cat. II. Bij deze cursus wordt beduidend diepgaander ingegaan op de analyse
van complexere ma- chineproblemen zoals resonantie, en worden ook talrijke voorbeelden
behandeld op machines zoals reductiekasten of laagtoerige toepassingen. De opleiding
geeft ook een beter inzicht in de theoretische achtergrond bij trillingsanalyse, waarbij
begrippen zoals sampling, aliasing of win- dowing in detail worden behandeld. Tijdens en
na de opleiding krijgt de cursist online toegang tot de software i-LearnVibration die voor
zelfstudie kan aangewend worden. De cursus wordt voorzien van een Nederlandstalige
syllabus en een ‘Mobius Quick Reference guide’.
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DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

TRILLINGSANALYSE CAT II 
(ISO 18436-2) GECERTIFICEERD
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•
•
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•
•
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Deze training loopt over vijf dagen (examen op de 6de dag).

Overzicht van ISO standaards welke van toepassing zijn bij conditiebewaking
Signaalverwerking en data-acquisitie (dynamic range and coherence)
Analyse van tijdsignalen
Fase-analyse
Structuurdynamica (natuurlijke frequenties en resonantie)
Testen op natuurlijke frequenties
ODS analyse: werkingsprincipe en praktische voorbeelden
Inleiding tot modale analyse en introductie tot FEA (Eindige elementen
analyse) Detecteren en corrigeren van resonantieproblemen
Foutdetectie bij rollagers
Inleiding tot orbitanalyse bij bewaking van glijlagermachines
Elektrische motor testing
Pompen, ventilatoren en compressoren
Foutdetectie op tandwielkasten
Corrigerende acties
Een succesvol conditiebewakingsprogramma uitvoeren
Acceptatietests 

De cursus Vibration Analysis Cat III is bedoeld voor personeel met minimaal twee jaar
ervaring met trillingsanalyse en een goed begrip van de vibratietheorie en -terminologie.
Deze cursus is bedoeld voor de senior trillingsanalist en programmamanager die een breed
scala aan trillingen moet kun- nen diagnosticeren, gerelateerde foutcondities en
resonantiefouten begrijpen, diagnosticeren en corrigeren, uitbalancering en uitlijning
uitvoeren. Categorie III-certificering vereist een aantoonbare ervaring van 36 maanden in
trillingsanalyse, voltooiing van de Categorie III-cursus en met succes door het Categorie III-
trillingsanalist examen afleggen en beschikken over een certificaat als Cate- gorie II-
trillingsanalist door een erkende certificatie-instelling.

Deze 5-daagse cursus geeft een diepgaander inzicht in de trillingsanalyse. De opleiding
ein- digt op de 5de dag (namiddag) met het examen tot het behalen van het certificaat
‘Vibration Analyst’ ISO cat. III en is bedoeld voor mensen die zich verder wensen te
verdiepen in onder- werpen zoals signaalverwerking, tijdsignaalanalyse, hoog-frequente
analysetechnieken voor detectie van lagerschade, ODS analyse, enz.. Aan de hand van
praktische case studies worden verscheidene geavanceerde analysetechnieken, zoals
meerkanaals metingen of transient anal- yses, geïllustreerd. Het gebruikte cursusmateriaal
en de syllabus bij deze opleiding zijn Engel-
stalig. De opleiding zelf alsook het examen is Nederlandstalig.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

TRILLINGSANALYSE CAT III 
(ISO 18436-2) GECERTIFICEERD

8

VIB-C3-NL



DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

•
• 

 
•
•
• 

Deze training loopt over een halve dag

Iedereen die de basis van thermografie wil leren kennen in een technische omgeving.

Introductie in thermografische beeldvorming en meetsystemen 
Accurate temperaturen meten met een warmtebeeldcamera, rekening houdend
met afstand, emissiviteit, reflectie... 
Interpreteren van thermografische beelden 
Verslagen opstellen met de recentste software programma’s 
Foute interpretaties vermijden (reflecties, hot spots, indirecte resultaten...) 

Het gebruik van infrarood thermografie voor preventief en condition based onderhoud
wordt elk jaar belangrijker. De mogelijkheden van deze technologie zijn dan ook zeer
breed. Na deze inleidende opleiding van een halve dag bent u vertrouwd met de basis-
aspecten en -mogeli- jkheden van infrarood thermografie in een onderhoudscontext. Voor
deze opleiding is geen voorkennis vereist.

INLEIDING TOT 
THERMOGRAFISCHE METINGEN
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Voor beginnende onderhoudsspecialisten
Geen ervaring vereist 

Deze training loopt over vier dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag).

Introductie in thermografische beeldvorming en meetsystemen 
Accurate temperaturen meten met een warmtebeeldcamera, rekening houdend 
met afstand, emissiviteit, reflectie... 
Interpreteren van thermografische beelden 
Professionele verslagen opstellen met de recentste software programma’s 
Foute interpretaties vermijden (reflecties, hot spots, indirecte resultaten,...) 
Intensieve ‘hands-on’ trainingsmodules om het maximum uit de thermografische 
camera’s te halen

I-care werkt samen met ITC (Infrared Training Center) om gecertifieerde trainingen niveau
1 thermografie aan te kunnen bieden. De niveau 1 cursus richt zich op predictief
onderhoud toepassingen voor de nieuwe gebruikers van een infraroodcamera. Een
examen is voorzien op de 5de dag in de voormiddag. Deze training wordt voorzien van een
Nederlandse sylla- bus.

THERMOGRAFISCHE NIVEAU 1
(ISO 18436-7) GECERTIFICEERD

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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Voor niveau 1 gecertifieerde thermografen
Minstens 6 maanden ervaring 

Deze training loopt over vier dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag).

Versterken van de niveau I thermografische training met de laatste nieuwe
tech- nologie en toepassingen 
Je thermografische kennis verruimen 
Dieper inzicht verwerven in de infrarode theorie, warmteoverdracht...
Thermografische inspecties ontwikkelen 
Inzicht verwerven in het elektromagnetisch spectrum 
Berekenen van kosten met bijhorende software (software gratis voor de deelne-
mers) 
Emissiviteit meten en interpreteren 
Thermografische analyse kwaliteit verbeteren 
IR inspectie verslagen opstellen met de recenste software

I-care werkt samen met ITC (Infrared Training Center) om gecertifieerde trainingen niveau
II thermografie aan te kunnen bieden. De niveau II cursus is ontwikkeld voor de niveau 1
gecer- tifieerde thermografen die interesse hebben in meer geavanceerde
thermografische toe- passingen. 
Deze training wordt voorzien van een Nederlandse syllabus.

THERMOGRAFISCHE NIVEAU 2
(ISO 18436-7)
GECERTIFICEERD
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DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:



•
•
•
•
•
• 

½ dag

Introductie tot preventive onderhoud
Airborne en mechanische ultrasoon technieken
Initiatie in elektrische problemen detecteren met ultrasone
metingen Applicatie voorbeelden
Initiatie in de mogelijkheden van de ultrasoon-software
Overzicht van de hardware

Deze cursus is voor beginnende onderhoud specialisten. Er is geen ervaring vereist.

Ultrasoon-inspectie is één van de standaardmethodes voor lekdetectie, bewaking van
lager- conditie, elektrische toepassingen, testen van condenspotten, klepinspectie,
toestandsbe- waking van apparatuur, enzovoort...
Ultrasoonmetingen zijn onmisbaar voor degelijk predictief onderhoud. Na deze opleiding
van een halve dag beheerst u de basisprincipes van ultrasoon-inspectie en weet u wat er
nodig is om deze vorm van conditiebewaking verder uit te bouwen in uw
onderhoudsorganisatie. 
Deze training wordt voorzien van een Nederlandstalige syllabus.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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ULTRASOONMETINGEN



•

• 

Deze training loopt over één dag.

• Onderscheid van de types motoren 
• Onderkennen problemen bij elektrische motoren 
• Mogelijkheden van de meetmethoden bij conditiebewaking motoren •
Meetmethoden Laagspannings- versus Hoogspanningstesten 
• Voor en nadelen van de verschillende meetmethoden 
• Nut van Power Quality metingen 

Onderhoudsspecialisten die conditiebewaking aan de hand van MCA wensen uit
te voeren.
Geen ervaring vereist

Deze cursus is gericht naar mensen die zich bezig houden met conditie bewaking en hun
kennis willen verruimen op het vlak van MCA (Motor Circuit Analysis). Deze Cursus geeft u al
een grondig inzicht over de typische faalmodi voor een ruime waaier aan type motoren. Voor
elke faalmodus zijn er soms verschillende meetmethodes. De moeilijkheid is hier de juiste 
en meest efficiënte te kiezen. Falende motoren hebben soms als oorzaak een power quality
probleem. 

Deze training wordt voorzien van een Nederlandstalige syllabus.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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(MOTOR CIRCUIT ANALYSIS)
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•
•
•
•
•
•
• 

• 

2 dagen

Principe van predictief onderhoud en waarom het zo belangrijk is
Hoe PdM het urgente werk en overuren kan verminderen
Hoe een goede balans vinden tussen predictief en preventief onderhoud 
Hoeveel PdM moet er uitgevoerd worden? Wat zeggen best practices hierover
Hoe een PdM programma introduceren dat zichzelf terugverdient
Kennisname van de belangrijkste begrippen en termen gebruikt bij PdM
Hoe mechanische, electrische en statische faling detecteren mbv PdM 
Specifieke toelichting over:
• Trillingsanalyse
• Infrarood metingen
• Ultrasoon metingen
• Olie analyses
• Motor circuit analyse (MCA)
Kennisname van veelvoorkomende fouten en problemen

 

Deze cursus heeft als doel om de basiskennis over te brengen van de vijf meest gebruikte
predictieve technieken (PdM) in de Industrie; Trillingsanalyse, infrarood metingen, ultra-
soon metingen, olie analyses en Motor circuit analyse (MCA).
Na het beëindigen van de opleiding heeft de deelnemer een goede kennis van de
mogelijk- heden welke de verschillende PdM technieken bieden.

Deze cursus richt zich naar managers, ingenieurs, werkvoorbereiders, planners en super-
visors die verantwoordelijk zijn voor de PdM metingen, opvolging en interpretatie van de
gegevens.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

INLEIDING TOT PREDICTIEF
ONDERHOUD
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De verschillende
onderhoudsstrategieën • Smeer
technologie
• Tribologie
• De functie van het smeer middel
• Vaste en vloeibare smeermiddelen
• Samenstellingen
• Eigenschappen
• Keuze van smeermiddelen
• Additieven
Het gebruik
• Toepassing van afwateringsystemen •
Frequentie van smering
• Goed gebruik van smering
• Smering bij predictief onderhoud
• Filtratie
• Opslag van smeermiddelen
Vragen en antwoorden
MLT 1 Examen volgens ICML

Deze cursus richt zich naar Reliability engineers, onderhoudsexperten en
onderhoudstech- niekers begaan met preventief onderhoud.

Deze training loopt over twee dagen met het examen op de voormiddag van de derde dag

Deze training spitst zich toe op de voornaamste aspecten van smering met het oog om de
betrouwbaarheid van uw installaties te verhogen. De meest geschikte methoden en prak-
tijken komen aan bod. Dankzij deze training krijgt u een goed inzicht in een professioneel
smeerprogramma.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

MACHINESMERINGS- 
TECHNIEKER MLT 1 
(ISO 18436-4) GECERTIFICEERD
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Correct gebruik van olie analyses
Vaststelling van vervuiling en analyse van metaalresten 
Controle op verontreiniging en een proactief onderhoud 
Analyse van oliën en vetten en standaard werkzaamheden
De verschillende onderhoudsstrategieën
Vast en vloeibare smeerprincipes
Keuze en toepassing van oliën en vetten en hun gebruik 
Opslag van oliën en vetten;
Illustratie van enkele praktijksituaties 
Vragen & antwoorden.

12 maanden praktijk ervaring met smeringen
Technische basis training 
Slagen inhet examen is een vereist. Deelname aan de opleiding is facultatief

Deze training loopt over drie dagen met het examen op de voormiddag van de vierde dag

Deze cursus benadrukt het belang van smering op de betrouwbaarheid. Geeft u een
duideli- jk inzicht in de voornaamste smeer karakteristieken. De cursus illustreert de
voornaamste smeermethoden en toepassingen m.b.t. de verschillende olie analyses.

Deze cursus is bedoeld voor Reliability en onderhoudsingenieurs, uw vooraanstaande on-
derhouds techniekers, engineers en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van
betrou- wbaarheidsstrategieën of methoden. Er wordt een ervaring met smeren van
minimum 12 maanden verwacht en een goed technisch inzicht. Voor het behalen van het
certificaat moet men slagen in het examen. Deelnamen aan het examen is niet
verplichtend voor deel- namen aan de cursus.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

PREREQUISITES:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

MACHINESMERINGS- 
TECHNIEKER MLA 1 
(ISO 18436-4) GECERTIFICEERD
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•
•
•
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Beheersen van de techniek van laseruitlijning.

Waarom moet een machine uitlgelijnd
worden? • Technische rechtvaardigingen
• Economische rechtvaardigingen
Definitie van uitlijning:
• Hoekuitlijning
• Parallelluitlijning
• Complexe uitlijning
De verschillende soorten koppelingen
• Presentatie van het materiaal
Trillingen gegenereerd door foutieve uitlijning
• On-site uitlijning
• De regelmethode
• De vergelijkingsmethode
• De lasermethode
Voorbereiding van de machine
De correctie van losse voet
On-site precisie-uitlijning
Uitlijningsnormen

1 dag theorie aangevuld met een facultatieve dag praktijk

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar operatoren en technicie van onderhoud.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

LASERUITLIJNING
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• 

• 

1 dag

Balanceren van een machine.

Operatoren en onderhoudstechniekers.

Waarom machines balanceren?
• Technische argumenten
• Economische argumenten
Definitie van onbalans:
• De statische onbalans
• Het koppelonbalans
• De dynamische onbalans
Hoe kan ik een onbalans opsporen?
• Fase begrippen
• Onderscheid tussen een onbalans en een resonantie
Oplossingen voor onbalansproblemen:
• Balanceren op site
• Werkwijze 3 punten;
• Werkwijze fase;
• Balanceren bank;
De kwaliteitsnormen voor balanceren.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

DYNAMISCH BALANCEREN
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2 dagen

Deze cursus richt zich naar productie en onderhoudsmanagers,reliability engineers,
werkvoor- bereiders, planners en supervisors die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling en implemen- tatie van een onderhoudsstrategie.

Introductie: Hoe identificeer je verbeteringsinitiatieven? 
De principes van PdM en waarom deze zo krachtig zijn 
Definitie van een faalmodus, faaleffect en root cause analysis
Introductie van verschillend Faalmodus analyse technieken (RCM, FMEA, AHA)
Hoe de juiste Faalmodus-analyse-techniek selecteren? 
Identificatie van de fundamentele vereisten noodzakelijk om een onderhoudsplan
op te stellen
Opstellen van een asset health matrix. 
Hoe machines selecteren die deel moeten uitmaken van Predictief
Onderhoudspro- gramma?
Hoe maak je een balans tussen de hoeveelheid predictieve en preventieve taken?
Hoe integreer je een nieuw onderhoudsplan met het bestaande onderhoudsplan?
Gebruik van volgende technieken voor het opsporen van failure modes: 
• Ultrasoon analyse (airborne & structure-borne),
• Thermografie
• Trillingsanalyse
• Olie-analyse
• Elektrrische diagnoses en MCA
Identificatie van veel voorkomende fouten bij de verschillende technologieën
Hoe een predictief programma opstarten (training en hardware noden)
Inleiding tot asset health en hoe deze te meten. 
Oefeningen rond functionele hiërarchie en FMEA 

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u alle principes om een faalmodus gedreven on-
derhoudsplan op te stellen. Hierbij is het belangrijk om een goede balans te vinden
tussen het risico van falen en de investering voor het opstellen en uitvoeren van
onderhoudstak- en. Deze opleiding bezorgt u de noodzakelijke competenties zodat u de
gepaste predic- tieve technieken kan selecteren voor de bestaande faalmodi.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

HOE EEN FAALMODUS 
GEDREVEN ONDERHOUSPLAN 
OPSTELLEN?
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Kernwaarden en voordelen van werkbeheer
Het reduceren van verspillingen in de werkorderflow
De verschillende rollen en verantwoordelijkheden
Het identificeren en prioritiseren van werkaanvragen
Het opstellen van taakplannen (jobplan)
Opmaken van tijdinschatingen
Berekenen en omgaan met Backlog
Plannen van dagdagelijkse, weekelijkse en maandelijkse interventies
De verschillen tussen routine en stilstandwerkbeheer
De risico’s van een stilstand
De verschillende fazen in het stilstandsproces.
Het kritieke pad
Het opstellen van indicatoren voor het opvolgen van uw werkorderproces

Deze opleiding is geschikt voor Onderhoudsmanagers, Werkvoorbereiders en Planners
al- sook voor Maintenance Supervisors en Stilstand Managers.

AANTAL DAGEN: 

Deze training loopt over drie dagen ingegrip het volledig doorlopen van de business game 
I-Plan

Deze cursus, welke gebruik maakt van I-care’s business game - I-Plan - illustreert de “best
practices” voor werkvoorbereiding en planning. Hoe meer we de tijd - om onderdelen,
ger- eedschappen of tekeningen te zoeken kunnen beperken, en hoe meer we het
wachten op toewijzing van jobs kunnen verminderen, des te meer we ons
onderhoudsteam efficiënt kunnen inzetten en des te meer we het productieproces
volgen en stroomlijnen. De cursus behandelt de voordelen van werkvoorbereiding en
planning. Het spel - I-Plan - benadrukt de voornaamste principes op een aangename
wijze. De toepassing van deze cursus richt zich zowel naar routinematig onderhoud als
periodieke lijnstops.
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WERKUITVOERINGSBEHEER
MET BUSINESS GAME I-PLAN

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

WAT GA JE LEREN:
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Deze training loopt over één dag.

Deze opleiding richt zich naar verantwoordelijk voor het budgetteren en opvolgen van de
onderhoudskosten:
• Productie en onderhoudsmanagers
• Teamleiders
• Betrouwbaarheids ingenieurs
• Kwaliteits en business process manager

Inzicht krijgen in een aantal financiële aspecten zoals “Supply Chain”, conversie 
kosten, kapitaalsuitgaven, variabele kosten, vaste kosten, budgettering, controlling,
“Life Cycle Cost” (LCC) etc ..
De behoefte en verwachtingen van een onderhoudsbudget kennen.
Inzicht krijgen in de basisprincipes en de structuur van een onderhoudsbudget. 
Specifieke onderhoudskosten van andere kosten kunnen onderscheiden.
Het verschil kennen tussen een budgettaire strategie op “Asset” niveau of Wer- 
korder niveau?
Het voordeel erkennen van “Zero Based Budget” versus een historisch of een her- 
haald budget.
Bepalen welke gegevens nodig zijn om een onderhoudsbudget op te maken.
Hoe een correct onderhoudsbudget opstellen in functie van het onderhoudsplan. 
Hoe een onderhoudsbudget tegenover het management te verdedigen en hoe 
mede te delen met de onderhoudsploeg.

Het opmaken van een onderhoudsbudget is een jaarlijks terugkerende verplichting voor
de onderhoudsverantwoordelijke. Met het oog op een voortdurende verhoging van de
installatie- beschikbaarheid wordt het onderhoudsplan periodiek geëvalueerd en
bijgestuurd. Een goed aansluitend budget geeft de onderhoudsafdeling de mogelijkheid
om de realisatie van ver- beteracties op te volgen en waar nodig bij te sturen. Tijdens de
opleiding zien we - dat door gebruik te maken van zero based budgetting - hoe we dit doel
bereiken. Deze training wordt voorzien van een Nederlandstalige syllabus

HOE VERTAAL IK EEN 
ONDERHOUDSPLAN VAN EEN 
INSTALLATIE NAAR EEN CORRECT
ONDERHOUDSBUDGET?

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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2 dagen

Productie managers 
Onderhoudsveranwoordelijken
Teamleiders
Kwaliteit en business process managers 
Betrouwbaarheid en onderhoudsingenieurs

De methodiek van Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO)
Wat is het verschil tussen standaard kost berekeningen en LCC
Het verschil tussen voor en naijlende indicatoren
Het begrijpen en correct kunnen berekenen van Net Present Value’ (NPV), Inter- 
nal Rate of Return’ (IRR), Return on Investment (ROI), en terugbetaaltijd 
Vergelijkingstabellen opstellen ter ondersteuing van “make or buy” beslissingen 
Beslissingstabellen opstellen
Hoe omgaan met variatie mbv Monte Carlo simulatie
De meest gebruikte indicatoren binnen de onderhouds -en assetafdeling 
Verwijzing naar internationale standaarden zoals EFNMS en SMRP

Onderhoudsmedewerkers moeten dagelijks beslissingen nemen met de bedoeling een zo
hoog mogelijke beschikbaarheid te realiseren. Helaas worden er veel beslissingen
genomen zonder gebruik te maken van kwantitatieve gegevens. Met het oog op het
beantwoorden aan de verwachtingen van het management, is gebruik maken van de Life
Cycle Costing (LCC) en Key Performance Indicatoren (KPI’s) aangewezen. Tijdens deze
training wordt er een raamw- erk opgemaakt dat toelaat beslissingen te nemen op basis
van de levensduurkost van de be- trokken installatie. Door het correct toepassen van de
verschillende financiële ratio’s zoals ROI, 
NPV, IRR ed zullen uw verbeterings en investeringsvoorstellen beter aanvaard worden.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

HOE EEN MAINTENANCE 
DECISION MODEL OPZETTEN 
MET LCC EN KPI’S
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3 dagen

Deze cursus is aanbevolen voor onderhoudsmanagers, betrouwbaarheids- en onder-
houdsingenieurs, ervaren onderhoudstechnici, productiemanagers,en iedereen die
betrokken is bij de strategieën of methodologieën voor betrouwbaarheidsstudies.
Iedereen die betrokken is bij het verhogen van de betrouwbaarheid van installaties. 

Waarom u moet investeren in Reliability Engineering
Hoe de principes van reliability engineering over te brengen naar anderen in uw
organ- isatie
Hoe faalmodusgedreven onderhoudsstrategie opstellen
Het belang van een criticaliteitsanalyse
Belangrijke termen en definities binnen betrouwbaarheidsstatistiek en FRACAS
(Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System)
Hoe berekenen van de MTBF/MTTR, vertrekkende vanuit stilstaand data 
Hoe betrouwbaarheidsstatistieken - zoals Weibull en Monte Carlo - toepassen ter
onder- steuning van je beslissingen
Wat houdt de Life Cycle Costing (LCC) filosofie in en hoe voer je LCC-analyses uit
Het belang van RCM (Reliability Centered Maintenance) en RCM philosophies, en
de verschillen met FMEA (Failure Modes and Effect Analysis)
Root Cause Analysis (RCA)
Weet welke Condition Monitoring-techniek moet worden gebruikt om
mechanische, elektrische of statische defecten te identificeren
De principes achter betrouwbare KPI’s en statistieken

 

Deze cursus is bedoeld om de principes aan te leren die schuil gaan achter het verhogen
van de betrouwbaarheid van productie installaties. Betrouwbaarheidtechnieken nemen
een belangri- jke plaats in binnen een modern asset management strategie en voor het
nemen van beslissin- gen binnen onderhoud. Onze ervaren instructeurs leren u hoe u deze
fundamentele principes kunnen toepassen binnen uw eigen organisatie. Met deze training
bekomt u de kennis te wet- en hoe en welke betrouwbaarheidstechnieken het best
worden toegepast.

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:

DE FUNDAMENTELE INZICHTEN
IN BETROUWBAARHEID VAN 
INSTALLATIES
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1 volledige dag - max 8 deelnemers

Neen! De game is zo ontworpen dat iedereen in een organisatie kan deelnemen en het
belang van ieders rol begrijpt.

Deze game richt zich hoofdzakelijk naar Productie verantwoordelijken, Magazijnbeheerd-
ers, Shutdown managers, Projectmanagers, Technici en Onderhoudsmanagers.

Het team ontvangt een aantal uit te voeren werkorders. Elk werkorder heeft zijn eigen
vere- isten op het gebied van prioriteit, locatie en middelen. Het doel is om alle werkorders
in een minimum van tijd uit te voeren. Tijdens het spel worden verschillende tips
meegegeven om het team zo effectief mogelijk te laten werken.
I-plan is zo ontworpen dat spelers de voordelen begrijpen van een duidelijk en
gedetailleerde werkvoorbereiding en planningsproces. Ten slotte worden de diverse rollen
en verantwoor- delijkheden duidelijker voor iedereen.

Deze business game maakt deel uit van een Planning & Scheduling-training met het oog
op een efficiëntere voorbereiding en beheer van productie stilstanden ten gevolge
onder- houdsinterventies.
I-Plan biedt de spelers een simulatie van een reële shutdown waarbij rekening wordt ge-
houden met alle typische problemen, zoals: beheer van reserveonderdelen, beperking
van middelen, vereisten van kwaliteiten, problemen met onderaannemers, planning, enz.

 
De spelers moeten zichzelf organiseren om de werklast te beheren rekening houdend met
de logistieke, beveiliging- en zelfs geografische beperkingen die er zijn. Ook het kritieke
pad moet tijdens het spel worden uitgewerkt en beheerd. I-plan is een race tegen de tijd
omdat tijd geld is!

 
I-build is een spel om de voordelen van een georganiseerde kitting procedure te illustreren.
In een kort tijdsbestek worden de spelers geconfronteerd met de beperkingen van een
niet-georganiseerd wisselstukkenmagazijn.

BUSINESS
GAMES I-PLAN &
I-BUILD
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DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

VOORWAARDEN:

WAT GA JE LEREN:



• 

•

• 

2 dagen met het examen tijdens de voormiddag van dag 3

Het belang van een verhoogde betrouwbaarheid
• Inleiding
• Het begrijpen van de voordelen

• Hoe bijdragen tot een verbeteringsprogramma?
• Hoe realiseren we noodzakelijke verandering?

Begrijpen waarom storingen voorkomen
• .Het begrip storing
Begrijpen welke impact wij hierop kunnen hebben
• Het concept van “storing eliminatie”

• Het gegeven van een “Asset Reliability Strategy”
• Werkorder beheer
• Wisselstukken beheer
• Installatie en proactief werk
• Conditiebewaking van machines
• Het doorbreken van reactief onderhoud
• Continu verbeteren

Deze cursus is bedoeld om een ruim technisch publiek te informeren. In eerste instantie
managers, ingenieurs, werkvoorbereiders en planners welke betrokken zijn bij de
ontwikke- ling en uitbouw van de onderhoudstrategie

Deze Asset Reliability Practitioner ARP “Advocate” training is bedoeld om een ruim publiek
te informeren over het belang van machine betrouwbaarheid bij het verhogen en
garander- en van de installatie beschibaarheid. Iedereen die betrokken is bij het ontwerp,
engineering, aankoop, onderhoud of het gebruik van kritisch roterende en electrische
machines krijgt een duidelijk beeld hoe betrouwbaarheid de efficiëntie van ons
poductieapparaat kan verhogen. Dankzij de vele animaties en simulaties wordt het thema
begrijpelijk en eenvoudig toegeli- cht. De training wordt gegeven door gepassioneerde
experten met veel en diverse praktijk- ervaringen. Optioneel kan men zich laten certifieren
na een succesvol examen dat aanslui- tend wordt georganiseerd.

ASSET RELIABILITY 
PRACTITIONER [ARP-A] 
ADVOCATE (GECERTIFIEERD)

DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

WAT GA JE LEREN:
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ASSET RELIABILITY 
PRACTITIONER [ARP-E]
RELIABILITY ENGINEER
(GECERTIFIEERD)

•
•
•
•
•
•
•
•
• 

Strategie en implementatie
People management
Storing eliminatie
Reliability engineering
Asset strategie 
Wisselstukken beheer
Precision skills (precision en proactive
onderhoud) Condition monitoring
Continuous improvement

4 dagen met het examen tijdens de voormiddag van de 5de dag

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het volgen van de opleiding. Wel is een min- 
imum van 2 jaar werk ervaring in een industriële omgeving vereist voor deelname aan 
het examen.

Deze cursus is bedoeld voor alle betrouwbaar en onderhoudsingenieurs, ervaren
onderhouds- technici, process engineers en iedereen die betrokken is bij de uitwerking
van een betrouwbaar- heidstrategie.

De Asset Reliability Practitioner ARP “Reliability Engineers” cursus is bedoeld voor
Reliability Engi- neers die belast zijn met het verhogen van de betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van produc- tie installaties. De cursus behandelt van A tot Z de principes
van betrouwbaarheid. Hoewel u geen ervaren werkvoorbereider / planner of analist voor
conditiebewaking of smeringstechnicus hoeft te worden, kan u wel een zeer grondige
kennis opdoen van al deze gebieden. U zal vernemen hoe u de noodzakelijke stappen kan
verrechtvaardigen en prioritiseren. U leert obstakels te vermijden die een succesvol
implementatie in de weg staan. Of uw organisatie nu producten of grondstoff- en
produceert, dienstverlenend is, vertrouwt op machines / elektrische apparatuur, of
betrokken is bij de bescherming van de omgeving, deze cursus zal u een uitgebreide
toelichting geven over hoe en waarom de betrouwbaarheid en performantie van uw
installatie kan verbeteren.
DOELGROEP:

BESCHRIJVING:

AANTAL DAGEN:

VOORWAARDEN:

WAT GA JE LEREN:
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NOTES
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MORE INFORMATION ON 
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