
 

 

 
 
 
Cursus 

Anodiseren niveau 1 
“Introductie tot het anodiseren” 
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Inleiding 
Bij de oppervlaktebehandelingen van aluminium nemen de anodiseerprocessen 
een belangrijke plaats in. Met name aluminium en ook aluminium-legeringen 
worden veel geanodiseerd. Bij de keuze voor een anodiseerlaag spelen 
verschillende zaken een belangrijke rol zoals ondergrond, constructie, visuele 
en functionele eisen, klimatologische en mechanische invloeden en de 
gewenste levensduur van het product. De legering van het aluminium, de aard 
ervan en de samenstelling is gekozen door de constructeur, eventueel in 
samenspraak met zijn opdrachtgever. De anodiseerlaag, waarbij keuzefactoren 
een rol spelen zoals gebruik, corrosieve omstandigheden en geëiste kwaliteit, 
maar ook het afvalstadium, de te geven garantie en de prijs zijn van belang. 
Het is duidelijk dat in een zo gecompliceerd geheel gemakkelijk bepaalde 
fouten kunnen sluipen. In dit licht moet men deze cursussen als deel van een 
groter geheel zien. 
 
Voor wie bestemd? 
De cursus is bestemd voor iedereen die zichzelf als (assistent) 
productiemedewerker wil verbeteren of een dergelijke functie wil gaan 
vervullen. 
 
Doelstelling 
Na afloop van de cursus kan de deelnemer beter functioneren in een 
anodiseerbedrijf door het verkregen inzicht in het productieproces, de 
eigenschappen en de toepassing van anodiseerlagen. 
 
Subsidiemogelijkheid 
Voor de cursus kunt u subsidie aanvragen bij Stichting OOM. Meer informatie 
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure: www.oom.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oom.nl/
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Niveau:     VMBO 
Totaal aantal lessen (excl. examen):  3 
Theorielessen:     3 
Praktijklessen:     - 
Duur van een les:     3 uur 
 
Deelnamekosten:    € 530,- (leden) 

€ 625,- (niet-leden) 
Examenkosten:     € 175,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Anodiseren niveau 1 
behandeld.  

• Anodiseren van aluminium 
o Inleiding 
o Eigenschappen van aluminium en aluminiumlegeringen 

• Het anodiseerbedrijf, randapparatuur en appendages 
o Baden 
o Badverwarming en –koeling 
o Afzuiging 
o Badbeweging en voorwerpbeweging 
o Gelijkrichters 
o Filterpompen 
o Rekken 

• Mechanische voorbehandelingen 
o Slijpen 
o Polijsten 
o Borstelen 
o Trommelen 
o Glasparelstralen 

• Voorbereiding op het anodiseerproces 
o Tekening lezen 
o Maskeren 
o Ophangen 
o Ophangfouten voorkomen 

• Chemische voorbehandelingen 
o Reinigen en ontvetten 
o Beitsen 
o Alkalisch beitsen (beitsen in loog) 
o Desmutdip 
o Chemisch glanzen 
o Strippen/deanodiseren 
o Spoelen 

• Anodiseren 
o Zwavelzuuranodiseren 
o Laagdikte 
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• Kleuren 
o Organisch inkleuren 
o Elektrolytisch inkleuren 
o Interferentiekleuren 

• Sealen 
o Heet water sealing 
o Koud sealen 

• Controle, afrekken en verpakken 
o Eindcontrole en afrekken 
o Verpakken en transport 

• Kwaliteit 
o Productkwaliteit 
o Proceskwaliteit 
o Normen 

• Arbeidsomstandigheden en veiligheid 
o Regelgeving 
o Arbeidsomstandigheden 
o Blootstellingsscenario’s 
o Persoonlijke bescherming 
o Orde en netheid 
o Tillen, sjouwen en hijsen 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist een algemeen beeld 
van het anodiseerproces inclusief de voor- en nabehandeling en heeft een 
basisbegrip van elke processtap. Daarnaast is de cursist in staat om eenvoudige 
werkzaamheden met betrekking tot het “normale” productieproces uit te 
voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Kijk op onze website www.vereniging-ion.nl. Hier kunt u uw medewerker en/of 
uzelf direct inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze. Ook vindt u hier 
uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus. 
 
Wilt u graag de cursus bij u op het bedrijf laten plaatsvinden? Neem dan even 
telefonisch contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar de 
mogelijkheden kijken.  

http://www.vereniging-ion.nl/
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Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoet komt 
aan de groeiende vraag naar vakgerichte praktijkcursussen. Op dit moment 
verzorgt Vereniging ION klassikale en bedrijfsinterne cursussen door heel 
Nederland eventueel volledig op maat gemaakt. 
 
 
Vereniging ION  
Einsteinbaan 1 
3439 NJ Nieuwegein 
 
Postbus 2600 
3430 GA Nieuwegein 
 
T 030 - 630 03 90  
F 030 – 630 03 89 
 
W www.vereniging-ion.nl 
E info@vereniging-ion.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vereniging-ion.nl/
mailto:info@vereniging-ion.nl

