
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cursus 

Poedercoaten niveau 1 
“Introductie tot de poedercoattechniek” 
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Inleiding 
Bij de keuze van een poedercoating spelen verschillende zaken een belangrijke 
rol zoals ondergrond, constructie, visuele eisen, functionele eisen, 
klimatologische invloeden, mechanische invloeden en de gewenste levensduur 
van het product. Het metaal, de aard ervan en de samenstelling is gekozen 
door de constructeur, eventueel in samenspraak met zijn opdrachtgever. De 
poedercoating waarbij keuzefactoren een rol spelen zoals gebruik, corrosieve 
omstandigheden, geëiste kwaliteit en veiligheid, maar ook de 
repareerbaarheid, 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 cursus als deel van 
een groter geheel zien. 
 
Poedercoaten is een duurzaam, milieuvriendelijk en efficiënt coatingsproces. 
De cursus Poedercoaten wordt gegeven op 3 niveaus. Er is aandacht voor het 
ontwikkelen van technische kennis en praktische vaardigheden. In de cursussen 
worden naast vakinhoudelijke zaken ook aandacht besteed aan veiligheid en 
het herkennen van defecten.  
 
Voor wie bestemd? 
De cursus is bestemd voor iedereen die zichzelf als (assistent) 
productiemedewerker wil verbeteren of een dergelijke functie wil gaan 
vervullen en is gericht op het verhogen van het vakmanschap. 
 
Doelstelling 
Na afloop van de cursus kan de deelnemer beter functioneren in een 
poedercoatbedrijf of poedercoatafdeling door het verkregen inzicht in het 
productieproces en het efficiënter maken daarvan. 
 
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): 4 
Theorielessen:  3 
Praktijklessen:  1 
Duur van een les:  3 uur 
 
Deelnamekosten:  € 685,- (leden) 
  € 795,- (niet-leden) 
Examenkosten:   € 270,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Poedercoaten niveau 1 
behandeld.  

• Inleiding 
o Wat is een poedercoating? 
o Historie 
o Herkennen van ondergronden 
o Corrosie 
o Corrosiepreventie 
o Corrosieproducten, verwijderingskosten en kwaliteit 

• Poedercoatings 
o Productie van poedercoatings 
o Verschillende soorten poedercoatings 
o Poederhandling (opslag) 

• Voorbereiding op het poedercoatproces 
o Aanleverspecificaties 
o Werkinstructies 
o Tekening lezen 
o Ophangen en maskeren 
o Coating geschikt maken van het oppervlak 

• Poedercoaten 
o Poedercoatinstallatie 
o Moffelen 
o Afnemen, inpakken en kwaliteitscontrole 
o Transport en opslag 

• Onderhoud 
o Onderhoud aan de poedercoatinstallatie 

• Veiligheid en arbeidsomstandigheden 
o Veiligheid in een bedrijf 
o Veilig werken in een bedrijf 
o Orde en netheid 
o Maatregelen nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen 
o De effecten van gevaarlijke stoffen 
o Opslag gevaarlijke stoffen 
o ATEX 
o Vuistregels bij het werken met gevaarlijke stoffen en chemische 

producten 
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Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist basiskennis van het 
poedercoatproces en heeft inzicht elke processtap. Daarnaast is de cursist 
instaat om alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het 
“normale” productieproces in regie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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