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Cursusinformatie

Van operator naar 
medewerker TD
Doorlooptijd : 1 jaar
Training : 20 dagen
Coaching : 4 gesprekken
Prijs  : € 4.500,00
Locatie:  : Helmond

Bijzonderheden
Deze training kan bij voldoende 
deelnemers worden aangepast 
aan uw specifieke bedrijfs
situatie en op locatie worden 
gegeven.

Van operator naar medewerker TD

Algemeen
De kans is groot dat u als manager in een productieomgeving wel eens gedacht hebt: 
“Zouden we niet een van onze betere operators aan onze technische dienst kunnen
toevoegen?” Zeker in de huidige tijd waarin het steeds lastiger is geworden om aan goed 
gekwalificeerd technisch personeel te komen, klinkt dat voor velen als een aantrekkelijke 
gedachte. In onze training ‘Van operator naar medewerker TD’ ondersteunen we operators 
uit productieomgevingen om een succesvolle overstap te maken naar medewerker 
technische dienst m/v. 

Beroepshouding
Naast het ontwikkelen van technische kennis en vaardigheden, wordt ook gewerkt aan een 
effectieve beroepshouding. Als medewerker van de TD zal er een meer pro-actieve houding 
worden verwacht en hij zal misschien zijn oude maatje van de productie-afdeling moeten 
aanspreken op het schoonhouden van een machine.

Opbouw van de training
De training bestaat uit 20 lesdagen waarin theorie veelvuldig wordt afgewisseld met prak-
tische oefeningen. Deze lesdagen vinden om de 14 dagen plaats.
In de tussenliggende periode wordt van de deelnemers verwacht dat ze (huiswerk)
opdrachten maken en daarnaast in hun eigen bedrijf praktijkopdrachten uitvoeren.

Thema’s
•	 Veiligheid, kwaliteit en tijdsdruk (VCA en NEN3140)
•	 Basiskennis besturingstechnieken

•	 Pneumatiek, hydrauliek
•	 Elektrotechniek, PLC
•	 Sensoren en uitvoerorganen

•	 Verbindingstechnieken
•	 Schroefverbindingen en borgingen, 
•	 Lijmverbindingen, 
•	 (Elektrische) Persverbindingen

•	 Effectieve beroepshouding
•	 Productie-ondersteunend handelen
•	 Aanspreken met behoud van de goede relatie
•	 Samenwerken
•	 Helder communiceren

•	 Storingen voorkomen (EMC – ElektroMagnetische Compatibiliteit)
•	 Overbrengingen, lagers en smeermiddelen
•	 Verspanende- en niet-verspanende technieken
•	 Storingsanalyse & Onderhoudtechnieken (PM, CM)

Intake
Om de individuele leerbehoefte en de leeromgeving van de deelnemer vast te stellen wordt 
er op locatie een intakegesprek gehouden, waarbij ook de aanwezigheid van een (verant-
woordelijk) leidinggevende van het bedrijf wordt verwacht. 

Afsluiting
De training wordt afgesloten met een presentatie door de deelnemer. Als de deelnemer de 
opdrachten, eindpresentatie en het VCA examen met een voldoende heeft afgesloten, dan 
ontvangt hij een diploma voor de opleiding en het VCA diploma. Daarnaast is de deelnemer 
voldoende getraind om in het kader van NEN 3140 aangewezen te worden als VOP’er.

SBK werkt het beste in de praktijk
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