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DOELGERICHT ONDERWIJS
Wil je gaan werken, of werk je al in deze 

groeiende sector, geef je carrière dan een 

extra boost met een van de vele cursussen, 

trainingen en masterclasses van Vereniging 

ION. Deze zijn er op drie niveaus (vmbo, mbo 

en mbo+) en kunnen zowel klassikaal, be-

drijfsintern als individueel gevolgd worden. 

Bij Vereniging ION weet je wat je krijgt: uit-

stekend eigentijds onderwijs bij een beken-

de en erkende organisatie. Cursisten worden 

snel en doelgericht opgeleid, met als belang-

rijk kenmerk dat de opgedane 

kennis direct toepasbaar 

is in de praktijk. En het maakt daarbij niet uit 

welke opleidingsvorm wordt gekozen. Bij 

Vereniging ION wordt iedere cursist van start 

tot finish (certificering) begeleid door des-

kundige en uiterst ervaren docenten!

AFGESTEMD OP DE DIRECTE PRAKTIJK
Elke organisatie is uniek. Dat geldt voor de be-

drijfscultuur, de fase waarin de onderneming 

zit, maar ook voor de werkomgeving, doel-

stellingen en uitdagingen. Vereniging ION 

houdt bij het samenstellen van het cursus-

programma specifiek rekening met deze 

factoren en vertaalt deze in een praktische, 

resultaatgerichte aanpak.

VAKGERICHTE CURSUSSEN:
‘Blended learning’ - veel effect met een 
hoog rendement
In korte tijd professionele vaardigheden 

aanscherpen of nieuwe vaardigheden ont-

wikkelen? Kies dan voor een cursus van 

Vereniging ION. Er wordt individueel of in 

kleine groepen gewerkt zodat er veel ruimte 

is voor inbreng van de eigen werksituatie. 

De cursussen zijn opgezet volgens het 

‘blended learning’ concept. De theorie 

wordt de cursisten aangeboden via 

e-learning met online ondersteu-

ning door vakdocenten of klassikaal 

in kleine groepen, gebruikmakend 

van een cursusboek. Voor de cur-

sussen met praktijklessen worden 

een of meerdere contactmomenten 

gepland voor het trainen en toetsen 

van specifieke vaardigheden. Door 

deze werkwijze hebben de cursussen een 

hoog leerrendement. 

De Nederlandse industrie zit te springen om technisch personeel 

en ook binnen de veelzijdige oppervlaktebehandelingssector is 

de vraag naar goed opgeleide vakmensen groter dan ooit. Naast 

gecertificeerde cursussen biedt Vereniging ION mogelijkheden voor 

het gericht ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties. 

Ook kunnen cursussen speciaal op maat worden samengesteld. 

Kortom, voor zowel individuele werknemers als bedrijven die de 

kennis en vaardigheden van hun medewerkers op het gebied van 

oppervlaktebehandeling willen vergroten, is Vereniging ION de ideale 

opleidingspartner.

GEEF KENNIS EN ERVARING  
EEN NIEUWE IMPULS MET ION
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BEDRIJFSINTERNE (MAATWERK) 
CURSUSSEN, TRAININGEN OF 
MASTERCLASSES:
Perfect toegesneden op de dagelijkse 
praktijk
De aanpak van Vereniging ION bij het 

opzetten van bedrijfsinterne cursussen, 

trainingen en masterclasses kenmerkt 

zich door maatwerk. De opzet van de cur-

sus, training of masterclass wordt daar-

bij volledig afgestemd op de specifieke 

werksituatie en de processen binnen de 

betreffende onderneming/afdeling. Deze 

benadering zorgt ervoor dat de cursus-

inhoud optimaal op de wensen, eisen en 

mogelijkheden van de organisatie aan-

sluit. In nauw overleg bepalen de didac-

tische adviseurs van Vereniging ION aan 

de hand van de wensen, eisen en moge-

lijkheden van het bedrijf welke cursus-

vorm en -inhoud het hoogst mogelijke 

rendement oplevert voor de organisatie.

REGULIER ONDERWIJS
Vereniging ION vindt het belangrijk dat 

oppervlaktetechniek als vakgebied niet 

verdwijnt uit het reguliere onderwijs. 

Daarom is ervoor gekozen om het cursus-

materiaal modulair in te richten zodat elk 

gewenst lespakket kan worden samenge-

steld. Om antwoord te kunnen geven op 

de vraag wat een ION-opleiding nu in de 

praktijk waard is en waarmee deze kan 

worden vergeleken, is ervoor gekozen om 

de opleidingen overeenkomstig de cri-

teria van het Nationaal Coördinatie Punt 

NLQF op te zetten. Dit maakt het voor het 

reguliere onderwijs eenvoudiger om het 

vakgebied als lespakket in verschillende 

opleidingen te integreren.

ERVAREN DOCENTEN
De cursussen, trainingen en masterclasses 

staan onder leiding van gespecialiseerde 

en vooral zeer ervaren docenten die ruim-

schoots hun sporen hebben verdiend in 

de praktijk. Ze zijn op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen, weten wat er bin-

nen ondernemingen speelt en kunnen dit 

vertalen in een uiterst effectieve trainings-

aanpak. Als geen ander zijn de docenten 

van Vereniging ION in staat om in korte 

tijd nieuwe know-how en vaardigheden 

aan te leren.

MODULAIRE CURSUSSTRUCTUUR
De cursussen zijn qua lesinhoud en pro-

gramma-opbouw modulair ingedeeld in 

drie verschillende niveaus. Dit zijn:

Niveau 1:

Bijbrengen van basis beroepsgerelateerde 

kennis op een niveau dat vergelijkbaar is 

met de vmbo basisberoepsgerichte leer-

weg (BB).



Niveau 2:

Cursisten worden opgeleid tot zelfstandi-

ge operators in het vakgebied. De lesstof 

omvat feitelijke basiskennis over proces-

sen, materialen, middelen en begrippen. 

Qua niveau is dit gerelateerd aan een be-

roep en kennisdomein op (v)mbo-niveau 

gemengde, theoretische of kaderberoeps-

gerichte leerweg (TL, GL en KB).

Niveau 3:

Cursisten worden op dit niveau opgeleid 

tot een leidinggevende functie. Het les-

programma behandelt onder meer de 

onderwerpen materialenkennis, produc-

tiemiddelen, -methoden en -processen, 

vakgerichte feiten, kernbegrippen en ba-

sistheorie. Het niveau is vergelijkbaar met 

dat van mbo-3.

De overige cursussen hebben geen spe-

cifieke niveaukwalificatie maar sluiten 

aan op het niveau dat binnen de branche 

wordt gevraagd voor een bepaald vakge-

bied of kennisdomein. 

EXAMINERING
Door de invoering van competentiege-

richt onderwijs is het niet meer vanzelf-

sprekend om examen te (moeten) doen. 

Echter, alleen het behalen van een exa-

men levert een branche-erkend certifi-

caat of persoonscertificering conform ISO 

17024 op. De examens worden aan het 

einde van de cursus afgenomen.

Vereniging ION heeft ervoor gekozen 

de examinering uit te besteden aan een 

onafhankelijk examenbureau. Door onaf-

hankelijke examinering wordt er op een 

objectieve en integere wijze beoordeeld 

of de cursist de voor een vakgebied ver-

eiste kennis, vaardigheden en competen-

ties beheerst. Deze aanpak waarborgt de 

objectiviteit, kwaliteit en veiligheid en is 

bepalend voor de hoge praktijkwaarde 

van het certificaat.

ISO 9001:2015

Vereniging ION is volgens ISO 9001:2015 

gecertificeerd voor het ontwikkelen en or-

ganiseren van de cursussen. Dit staat ga-

rant voor een continue optimalisatie van 

de processen die ten grondslag liggen aan 

de cursussen. Kwalitatief en inhoudelijk 

zijn de cursussen, trainingen en master-

classes van Vereniging ION dus altijd op 

het allerhoogste niveau.

KOSTEN
De actuele prijzen van de cursussen, trai-

ningen en masterclasses van Vereniging 

ION staan op de website. De vermelde be-

dragen zijn inclusief:

•	 	Cursusmateriaal zoals boeken en ge-

bruik van praktijkstukken.

•	 	Ontwikkeling- en correctiewerkzaam-

heden.

•	 	Extra publicaties.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
De cursussen voldoen aan de voorwaar-

den om onder andere in aanmerking te 

komen voor subsidie van Stichting OOM 

(www.oom.nl).



MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en aanmelden, 
ga naar www.vereniging-ion.nl. Be-
drijven kunnen hier hun medewerkers 
aanmelden voor specifieke cursussen, 
maar ook individuele cursisten kun-
nen zich via de website inschrijven 
voor de cursus van hun keuze. Ook 
staat op de website meer informatie 
over de inhoud van de cursussen.

Organisaties die een cursus in het ei-
gen bedrijf willen laten plaatsvinden 
kunnen (telefonisch) contact opne-
men met Vereniging ION. Samen met 
een deskundige wordt dan bepaald 
welke cursus, training of master-
class voor de betreffende situa-
tie het beste georganiseerd kan 
worden.

VERENIGING ION
Vereniging Industrieel Op-
pervlaktebehandelend Ne-
derland (Vereniging ION) 
is dé brancheorganisatie 
voor iedereen die actief 
is in de oppervlaktebe-
handelende industrie 
(loonbedrijven, (toe)leve-
ranciers, geïntegreerde 
bedrijven). Vereniging ION 
biedt een brede selectie 
aan cursussen, trainingen 
en masterclasses. Niet al-
leen kunnen vakmensen 
uit de praktijk hiermee hun 
kennis- en ervaringsniveau 
verhogen, ook blijven ze hier-
door optimaal op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in 
zowel de branche als specifieke 
vakgebieden. En gaat het om het 
vervullen van een nieuwe functie, 
ook dan biedt Vereniging ION alle mo-
gelijkheden om de daarvoor benodig-
de kennis en vaardigheden op te doen 
middels het volgen van een op maat 
gesneden cursus. Vereniging ION 
werkt nauw samen met ervaren en 
erkende partijen uit de branche, wat 
garandeert dat elke cursus optimaal 
aansluit op de praktijk.
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