OPLEIDINGSBROCHURE
Voor werknemers van PC 116 & 207

MET MEER
DAN 100 GRATIS
OPLEIDINGEN

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
T. +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be
www.co-valent.be

Co-valent is het vormingsfonds
van en voor arbeiders (PC 116)
en bedienden (PC 207) in
de sectoren van chemie,
kunststoffen en life sciences.
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Co-valent
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verbindt verschillende partners rond een
gemeenschappelijke missie: “Developing talents
creates chemistry!”
ondersteunt en stimuleert
competentieontwikkeling en tewerkstelling van
(toekomstige) werknemers en kansengroepen in
de sector.
ondersteunt en coördineert ook projecten die
door partners worden uitgevoerd.

Een covalente binding of atoombinding
is een binding tussen atomen waarin
de atomen één of meer gemeen- 		
schappelijke elektronenparen hebben.

Dienstverlening door Co-valent
Het beheerscomité van Co-valent is paritair samengesteld en
bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers-organisaties
(ABVV, ACV en ACLVB) en vertegenwoordigers van werkgevers
alsook de federatie van de sector (essenscia).

Ondersteuning van de werking en initiatieven
van partners:

Gratis
opleidingsaanbod

Advies rond duurzaam
loopbaanbeleid

Subsidies voor opleidingen die
het bedrijf zelf organiseert
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• Steun voor de werking van de sectororganisaties
• Kennis rond techniek en chemie in het onderwijs
versterken
• Initiatieven rond tewerkstelling van kansengroepen
• Versterken van kwetsbare bevolkingsgroepen via
projecten van internationale solidariteit

BEZOEK ONZE WEBSITE

CO-VALENT.BE
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HOE INSCHRIJVEN

Ontdek ons gratis opleidingsaanbod
Co-valent biedt aan alle werknemers van PC 116 en 207 een breed
gamma aan opleidingen die voor hen volledig gratis zijn.
Als onderneming van onze sector mag je ervan meegenieten.
Je personeel opleiden draagt niet enkel bij tot de motivatie en
ontwikkeling van je medewerkers maar versterkt ook de kwaliteit
en efficiëntie van jouw activiteiten.Onze opleidingen worden op basis
van de noden van de sector geselecteerd en onze partners beschikken
over expertise die de kwaliteit van ons aanbod
garandeert. Bovendien wordt elke opleiding door
de deelnemers geëvalueerd. Dit laat ons toe om
WE BIEDEN
de inhoud en methodes continu aan te passen.
Ons aanbod is breed en gevarieerd. We zorgen
voor een goede geografische spreiding en voor
een vergelijkbaar Franstalig en Nederlandstalig
aanbod. Zo bereiken we zowel arbeiders als
bedienden, en dit voor de subsector van
uw bedrijf.

VOOR WIE
Alle werknemers van paritair comité 116
en 207. Niet toegankelijk voor uitzendkrachten
en zelfstandigen.

EEN BREED
GAMMA
AAN GRATIS
OPLEIDINGEN
AAN ALLE
WERKNEMERS.

De persoon die opleidingen voor
uw bedrijf beheert schrijft de
werknemer in via onze website.
Om het ‘open‘ karakter te
behouden organiseren we enkel
inter-company-opleidingen (geen
in-company). Als je één van onze
opleidingen binnen jouw bedrijf
wenst te organiseren, kan je
daarvoor een subsidiedossier
indienen bij Co-valent.
Het aantal plaatsen per bedrijf is
beperkt tot 25 % van de plaatsen
per sessie tot 10 dagen vóór
de start van de opleiding, dit om
iedereen de kans te geven om
zich in te schrijven.
Er is geen beperking van
inschrijvingen per persoon of per
bedrijf (behalve voor heftruck/
reachtruck opleidingen die tot
50 opleidingsdagen per bedrijf per
semester beperkt zijn).
De opleidingsfiches, de data,
leslocaties en het aantal plaatsen
vind je op onze website. Als een
sessie volzet is, of de data voor
jouw werknemer niet passen,
kan je iemand voor de wachtlijst
inschrijven. Je wordt dan op de
hoogte gebracht zodra er nieuwe
data beschikbaar zijn.

Schrijf je in via
onze website.
Onbeperkt
inschrijven per
persoon/bedrijf.
Alle info is te
vinden via onze
website.

DE OPLEIDINGSVORMEN
ZIJN GEVARIEERD

1

Praktische technische
opleidingen

2

Blended learning

3

Klassikale
groepsopleidingen

4

Webinars

5

Digitale groepsopleidingen

6

Digitale
opleidingstrajecten

7

Individuele coaching

Indien volzet, is er
een wachtlijst.
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Deze opleidingen
plan je zelf in

Bijkomende
informatie

‘À la carte’ opleidingen Bureautica

Annuleringsvoorwaarden

Er worden geen data op onze website
vermeld. De deelnemer dient eerst
ingeschreven te worden.
Onze opleidingspartner neemt
contact op met de deelnemer
zodat hij/zij een keuze kan maken
uit de beschikbare modules en
de voorgestelde data. Er worden
regelmatig nieuwe sessies ingepland.

Annulering van een inschrijving moet
ten laatste 10 werkdagen vóór de start
van de opleiding via e-mail aan Covalent gemeld worden. Bij laattijdige
annulering (zonder vervanging) of
ongewettigde afwezigheid, vervalt
de tussenkomst van Co-valent en
worden onze onkosten aan jouw bedrijf
doorgerekend.

Individuele taalcoaching op afstand

Je mag een deelnemer gratis door
een collega laten vervangen en dit op
elk moment. We vragen je wel om ons
vóór aanvang van de opleiding op
de hoogte te brengen.

Als de deelnemer zich heeft
ingeschreven, neemt de opleider
contact op met de deelnemer om
zijn/haar niveau te bepalen en de
behoeftes te begrijpen. Nadien
deelt de deelnemer zijn/haar
beschikbaarheid mee en wordt de
planning in overleg met de lesgever
bepaald. Bij deze opleiding krijgt de
deelnemer ook één jaar lang toegang
tot een online oefenplatform.
Nederlands op de werkvloer
Deze opleiding is voor anderstaligen
bedoeld die een basiskennis van
het Nederlands nodig hebben om
hun dagelijkse taken te kunnen
uitvoeren. Dit kan individueel
gegeven worden of in groep aan
werknemers die hetzelfde niveau
hebben en wordt binnen jouw
bedrijf gegeven. Na de inschrijving
neemt de opleider contact op met
de opleidingsverantwoordelijke om
samen de inhoud en de planning vast
te leggen.
Opleidingen Hefwerktuigen
Na de inschrijving op onze website
neemt de opleidingspartner contact
met de werknemer op en stelt
mogelijke data voor.
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Informatie over de gezondheidsmaatregelen
Co-valent biedt fysieke en, voor zover
het type opleiding dat toelaat, ook
digitale opleidingen aan.
Hoe graag we jullie ook ontvangen op
onze opleidingen, de veiligheid van
de deelnemers komt voor Co-valent
op de eerste plaats. De specifieke
veiligheidsmaatregelen die onze
opleidingspartners toepassen,
werden door Co-valent gevalideerd.
Elke betrokken leverancier heeft ter
bevestiging een verklaring op eer
ondertekend die dit engagement ook
naar de toekomst toe bevestigt.
Verder hangt het goede en veilige
verloop van de opleidingen ook af van
de mate waarin de deelnemers de
opgelegde veiligheidsvoorschriften
opvolgen. Daarom vragen we met
aandrang dat elke deelnemer
de voorschriften van de opleidingspartner/opleidingslocatie aandachtig
leest en strikt toepast.
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Elektriciteit

BA4 voor niet elektriciens

1 dag

Brasschaat, Geel,
Gent, Hasselt,
Kortrijk, Mechelen

BA4/BA5 voor elektriciens

2 dagen

Brasschaat, Geel,
Gent, Hasselt,
Kortrijk, Mechelen

Veilig schakelen op hoogspanning

1 dag

Nevele

Industriële elektriciteit basis

18 dagen

Kortrijk

Elektriciteit__________________________ 12

Blended learning traject - industriële
elektriciteit basis

9 dagen

Kortrijk

Procestechnieken_____________________ 13

Upgradetraject elektriciteit - module 1:
industriële elektriciteit

3 dagen

Geel, Lokeren

Upgradetraject elektriciteit - module 2:
elektrische motoren

3 dagen

Geel, Lokeren

Upgradetraject elektriciteit - module 3:
industriële sensoren

2 dagen

Geel, Lokeren

Instrumentatie (meettechnieken) voor
procesoperators

2 dagen

Brasschaat

Meettechnieken, passingen
en tekeninglezen voor
onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Debietmetingen voor E&I technici

1 dag

Brasschaat

Hefwerktuigen_______________________ 18

Drukmetingen voor E&I technici

1 dag

Brasschaat

Talen______________________________ 21

Niveaumetingen voor E&I technici

2 dagen

Brasschaat

Bureautica & Social Media_______________ 21

Temperatuurmetingen voor E&I
technici

1 dag

Brasschaat

Persoonlijke vaardigheden______________ 23

Regeltechniek voor operators

1 dag

Brasschaat

Ontdek hier ons opleidingsaanbod

Opleidingscategorieën

Mechanische technieken________________ 14
Farma______________________________ 15
Kunststoffen_________________________ 15
Veiligheid, kwaliteit en milieu____________ 16
Welzijn op het werk____________________ 17
Logistiek____________________________ 17

Management & organisatie______________ 23
Nieuwe opleiding: meer info op p.25
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Regelventielen basis voor E&I technici

1 dag

Brasschaat

Frequentiesturingen voor E&I technici

1 dag

Brasschaat

Looptesten en gestructureerd
storingzoeken op een E&I kring voor
E&I technici in een procesinstallatie

1 dag

Brasschaat

Gestructureerd storingzoeken voor
techniekers

1,5 dag

Geel, Oostakker,
Roeselare

PLC basis - module 1

6 dagen

Kortrijk

PLC basis - module 2

6 dagen

Kortrijk

Siemens S7-300 systeembeheer en
storingzoeken met Simatic manager
Siemens S7-1500 systeembeheer en
storingzoeken met TIA portal
S7-1500 omscholing van Simatic
manager naar TIA portal

5 dagen

5 dagen

3 dagen

Brasschaat

Brasschaat

Brasschaat

Procestechnieken
Basis industriële destillatie

2 dagen

Brasschaat

Bijzondere destillatietechnieken

2 dagen

Brasschaat

Process fundamentals - chemie I
basisbegrippen

1 dag

Brasschaat

Process fundamentals - chemie II
chemische reactoren

1 dag

Brasschaat

Process fundamentals - toegepaste
fysica

1 dag

Brasschaat

Mechanische technieken
Elektrische motoren - werking, inzet,
onderhoud en storingzoeken

2 dagen

Brasschaat

Flensmonteur - veilig sleutelen

1 dag

Brasschaat

Lagers voor onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Lagers en koppelingen

1 dag

Geel, Oudenaarde

Onderhoudsmechanica - basis

9 dagen

Kortrijk

Centrifugaalpompen in een
procesomgeving (voor operators)

2 dagen

Brasschaat

Basisopleiding centrifugaalpompen
onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Pomptechnologie

3 dagen

Brasschaat

Basisopleiding volumetrische
pompen onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Opleiding riemen en koppelingen
onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Sealtechnologie voor
onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Meettechnieken, passingen
en tekeninglezen voor
onderhoudstechniekers

1 dag

Brasschaat

Toegepaste warmteleer - beknopt

1 dag

Brasschaat

Zeer grote variëteit. Zeer goede
interactie en altijd de mogelijkheid
om vragen te stellen
OPLEIDING POMPTECHNOLOGIE

Nieuwe opleiding: meer info op p.28
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Farma
Aseptisch werken in de life sciences
industrie - basisopleiding

1 dag

Niel

GMP en kwaliteitszorg in de life
sciences industrie - basisopleiding

1 dag

Niel

Basis in validatie 1 - equipment &
system qualification

1 dag

Berchem

Basis in validatie 2 - goede praktijken
in equipment & system qualification

1 dag

Berchem

GDP (packaging & distribution)

1 dag

Berchem

Basisopleiding blaasfolie-extrusie

1 dag

Kortrijk

Praktijkgerichte basiscursus
compounderen

1 dag

Kortrijk

Spuitgieten voor gevorderden

3 dagen

Kortrijk

Wegwijs in de basisanalyses van
kunststoffen

1 dag

Kortrijk

Machineveiligheid

1 dag

Brasschaat

Chemische risico's

1 dag

Berchem

ATEX - basis explosiebeveiliging

1 dag

Brasschaat

ATEX - explosiebeveiliging voor
elektrisch equipment voor E&I technici

2 dagen

Brasschaat

Basis procesbeveiligingen

2 dagen

Brasschaat

Veiligheidsgerichte gedragstraining veilig uitvoeren van operaties

2 dagen

Brasschaat

Operationeel veiligheidsgedrag voor
leidinggevenden

1 dag

Brasschaat

Observeren van (on-)veilig gedrag en
feedback geven

1 dag

Brasschaat

Interne audittechnieken volgens ISO
19011

1 dag

Berchem

Lean management

2 dagen

Berchem

Lock Out / Tag Out / Try Out

1 dag

Brasschaat

Nieuwe opleiding: meer info op p.30

Veiligheid, kwaliteit en milieu

Helemaal top. Fijne afwisseling
tussen theorie en praktijk.
Een enthousiaste lesgever!
OPLEIDING ASEPTISCH WERKEN

Kunststoffen
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Montage en onderhoud van
spuitgietmatrijzen

1 dag

Opstarten en testen van
spuitgietmatrijzen

1 dag

Kennismaken met kunststoffen en
verwerkingstechnieken

1 dag

Basisopleiding grondstoffentechnologie

1 dag

Kortrijk

Praktijkgerichte basiscursus
spuitgieten

2 dagen

Genk, Kortrijk

Basisopleiding profielextrusie

1 dag

Kortrijk

Genk

Kortrijk

Gent, Kortrijk
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Welzijn op het werk
Hoe stress ombuigen naar positieve
energie

2 dagen

Berchem

Boost je mentale weerbaarheid

2 dagen

Berchem | Online

5 dagen

Berchem, Brugge,
Gent, Hasselt,
Kortrijk | Online

Vertrouwenspersoon - basisopleiding

Vertrouwenspersoon - bijscholing

0,5 dag

Antwerpen, Brugge,
Geel, Gent, Hasselt,
Kortrijk | Online

Het CMR verdrag en het CMR
vervoersdocument onder de loep

1 dag

Sint-Niklaas

ADR - reglementering voor
bedienden

1 dag

Antwerpen |
Online

Indeling van goederen - tarificatie en
classificatie

1 dag

Online

IMDG - basis

2 dagen

Antwerpen |
Online

Prestaties meten van uw vervoerder

1 dag

Online

Basisopleiding accijnzen

1 dag

Online

Logistiek
Basisopleiding douane

2 dagen

/

De link tussen douane en BTW

1 dag

Online

Douaneaangiften in de praktijk

1 dag

Online

Handleiding voor een correcte
waardering van goederen voor douane
doeleinden

1 dag

Online

Oorsprongscertificaten

1 dag

Online

Incoterms 2020 - basis

1 dag

Sint-Niklaas

Beheer van transportdocumenten
internationale handel

2 dagen

Sint-Niklaas

Ladingbeveiliging - de 4 V's:
veiligheid, verantwoordelijkheid,
verpakking, verzekering

1 dag

Online

Door de ervaring van de lesgever was
de opleiding zeer praktijksgericht.
Heel veel oefeningen, ook goed dat
hij ons zelf liet proberen
OPLEIDING INCOTERMS 2020

Hefwerktuigen

Online

17

Heftruck of reachtruck - zonder
ervaring

5 dagen

Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck- herattestering

1-3 dag(en)

Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck - opfrissing

1-3 dag(en)

Meerdere locaties*

Hoogwerker - basis

3 dagen

Erpe-Mere,
Herentals

Hoogwerker - opfrissing

1 dag

Erpe-Mere,
Herentals

Bilzen, Erpe-Mere, Genk, Gent-Zeehaven, Herentals, Rekkem, Roeselare, Temse,
Vilvoorde, Brussel.

*
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OPLEIDING HEFTRUCK OF REACHTRUCK
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Talen

Online

Nederlands op de werkvloer

Op maat

in uw bedrijf

Nederlands op de werkvloer PLUS

Op maat

in uw bedrijf

Office à la carte

Digitale taalcoaching (EN - NL - FR DE)

10u
coaching +
e-learning

Online

Teams à la carte

0,5 dag

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Office 365 à la carte

0,5 dag

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

OneNote à la carte

1 tot 3
dagen

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Excel à la carte

1 tot 3
dagen

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Word à la carte

1 tot 3
dagen

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Powerpoint à la carte

1 tot 3
dagen

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Access à la carte

1 tot 3
dagen

Antwerpen,
Brussel, Gent,
Zaventem | Online

Bureautica & Social Media
MS Office 365 - basis

0,5 dag

Online

MS Office 365 - Teams, groups, planner

0,5 dag

Online

MS Office 365 - OneNote

0,5 dag

Online

MS Office 365 - Onedrive en flows

0,5 dag

Online

Excel basis
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3 dagen

Berchem, Geel,
Hasselt,
Mechelen | Online

Excel voor operators (Excel 2016)

2 dagen

Kortrijk

Excel gevorderden

3 dagen

Berchem, Geel
Hasselt,
Mechelen | Online

VBA Excel

3 dagen

Berchem | Online

Haal het maximum uit Outlook

1 dag

Berchem | Online

Volledig en meer zelfs - de beste
cursus die ik ooit gevolgd heb!

Sharepoint voor de eindgebruiker

1 dag

Berchem, Gent |

OPLEIDING EXCEL BASIS

Online
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Persoonlijke vaardigheden
Workshop kennismaking met het
gebruik van AR en VR op de werkvloer
(voor de chemie en procesindustrie)

1 dag

Brasschaat

Assertiviteit

2 dagen

Berchem | Online

Beter samenwerken in team

2 dagen

Berchem | Online

Kennisborging - kennis en ervaring
efficiënt delen (voor operationele
medewerkers)

1 dag

Berchem

Effectief omgaan met tijd (time
management)

2 dagen

Berchem | Online

Projectmatig werken

2 dagen

Conflicthantering

1 dag

Online

Vergaderen met resultaat

1 dag

Online

Mind mapping

1 dag

Berchem | Online

Train@home - uw team leiden op
afstand

0,5 dag

Online

Coachend leiding geven module 1 situationele factoren

2 dagen

Berchem, Gent
Westerlo | Online

Coachend leiding geven module 2 persoonlijkheidsfactoren

2 dagen

Berchem, Gent
Westerlo | Online

Coachend leiding geven module 3 moeilijke situaties in de praktijk

1 dag

Berchem, Gent
Westerlo

Competentiemanagement met oog
voor talent

1 dag

Mentorschap op de werkvloer

2 dagen

Opleiding tot werkplekcoach

2 dagen

Gent, Westerlo

Digitaliseer uw informatie,
documenten en processen

2 dagen

Leuven

Online
Berchem, Gent |

Online

Berchem, Gent |

Online

Management & organisatie

Nieuwe opleiding: meer info op p.36
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Wat houdt het programma in?

Een greep uit de nieuwe opleidingen van het najaar

NIEUW

BLENDED LEARNING TRAJECT - INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT BASIS

Wat bieden we elke cursist?
In heel wat productiebedrijven wordt van operatoren, mecaniciens of andere
niet-elektrisch geschoolde medewerkers verwacht dat zij elementaire
elektrische problemen kunnen oplossen.
Deze opleiding industriële elektriciteit zorgt voor een stevige basiskennis die
de deelnemers in staat stelt elementaire elektrische storingen zelfstandig op
te lossen.
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Welke cursisten zien we graag komen?
Operatoren, mecaniciens,… en andere niet-elektrisch geschoolde
medewerkers. Wie wél reeds voorkennis heeft en/of werkt als elektricien,
maar nood heeft aan een grondige heropfrissing

Elektriciteit

Elektriciteit

In deze blended opleiding wordt online theorie via zelfstudie afgewisseld met
praktijklessen in Syntra West campus te Kortrijk. Dit traject wordt afgesloten
met een overkoepelende theoretische test en een assessment voor de
praktijk.

Week

Methode

Inhoud

Tijdbesteding

1

Campus docent

Kick-off/onboarding

1/2 dag

1

Online
zelfstandig

Module 1 : de elektriscche
stroomkring

1/2 dag

1

Online
zelfstandig

Module 2 : metingen op
schakelingen

1/2 dag

2

Campus docent

Practicum module 1 en 2

1 dag

3

Online
zelfstandig

Module 3: arbeid, vermogen,
arbeidsfactor, condensator

1/2 dag

3

Online
zelfstandig

Module 4 : netsystemen en
beveiligingen

1/2 dag

4

Campus docent

Practicum module 3 en 4

1 dag

5

Online
zelfstandig

Module 5: 3fase spanning

1/2 dag

5

Online
zelfstandig

Module 6: netsystemen en
beveiligingen

1/2 dag

6

Campus docent

Practicum module 5 en 6

1 dag

7

Campus
zelfstandig

Module 7: asynschrone
motor

1/2 dag

7

Campus docent

Practicum module 7

1/2 dag

8

Online
zelfstandig

Module 8: contactoren
schakelingen

2 uur

8

Campus docent

Practicum module 8

1 dag

9

Online
zelfstandig

Module 9: basis elekronica

1/2 dag

9

Online
zelfstandig

Module 10: softstarter en
frequentieomvormer

1/2 dag

10

Campus docent

Practicum module 9 en 10

1 dag
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10

Online
zelfstandig

Module 11: sensoren en
detectoren

1/2 dag

11

Campus docent

Practicum module 11 +
herhaling volledige cursus

1 dag

Theoretische en praktische
eindtest

1 dag

12

Campus docent

NIEUW

BASISOPLEIDING CENTRIFUGAALPOMPEN
ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Totaal: 9 dagen

Welke cursisten zien we graag komen?
Onderhoudstechniekers mechanica
Wat houdt het programma in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIEUW

MEETTECHNIEKEN, PASSINGEN EN TEKENINGLEZEN VOOR
ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Materiaalkeuzes voor verschillende pomponderdelen
Nut van een correcte uitlijning
Cavitatie, herkennen van slijtagebeelden
Smering van pompen
Start-Stop procedures
CMP-pompen
MCP-pompen
Invloed en belang van spanningsvrije montage
Rondgang installatie ACTA: herkennen van soorten pompen en specials
Correct uitlijnen van de pomp voor opstart
Proefrun, herkennen van de kenmerken van de kenplaat
Demontage pomp, opmeten van spelingen
Montage pomp

Wat bieden we elke cursist?
Correct leren meten, en de maten, vorm- en plaatstoleranties zoals vermeld
op een tekening vertalen naar een correct gemeten maat.
NIEUW

Welke cursisten zien we graag komen?

BASISOPLEIDING VOLUMETRISCHE POMPEN
ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Onderhoudstechniekers mechanica.
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• Maten en tolerantieaanduidingen op tekeningen correct interpreteren
• Verschillende types metingen op werkstukken en machines correct
uitvoeren
• Correct inschatten welk het meest aangewezen toestel is om op een
correcte wijze maten op te nemen
• Inzicht in het ISO passingsstelsel
• Lezen van tekeningmaten
• Meten in praktijk met diverse meetinstrumenten
• “Good practice” meetinstrumenten na gebruik
• Gebruik van binnen- en buiten micrometers
• Gebruik van schuifmaten voor binnen-, buiten- en dieptemetingen
• Werking van de nonius
• Opmeten van stukken en vertalen naar eenvoudige schetsen voor
werkplaats

Mechanische technieken

Elektriciteit

Wat houdt het programma in?
Wat bieden we elke cursist?
Inzicht verwerven in het correct monteren en opstarten van de verschillende
soorten volumetrische pompen
Welke cursisten zien we graag komen?
Onderhoudstechniekers mechanica
Wat houdt het programma in?
Opbouw en werking van
• Membraanpompen (mechanisch en PL-aangedreven)
• Schottenpompen
• Lobbenpomp
• Plunjerpompen
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(De)montagetechnieken van
• Plunjerpompen
• Schottenpompen
• Lobbenpompen
• Membraanpompen
• Tandwielpompen
NIEUW

Lezen van slijtagebeelden bij verschillende types pompen
Inzicht in materiaalkeuzes in functie van een product

SEALTECHNOLOGIE VOOR ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Wat bieden we elke cursist?
Inzicht verwerven in de verschiilende methodes en doelstellingen met
betrekking tot de juiste keuze van een afdichting
Welke cursisten zien we graag komen?

NIEUW

OPLEIDING RIEMEN EN KOPPELINGEN ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Mechanische technieken

Onderhoudstechniekers mechanica.

Wat bieden we elke cursist?
Inzicht verwerven in de verschillende soorten koppelingen en
riemoverbrengingen, correct uitlijnen en rapporteren.

Wat houdt het programma in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbouw en werking van afdichtingen voor drukloze omgevingen
Afdichtingen zonder SHE-risico’s
Afdichtingen met beperkte SHE-risico’s
Afdichtingen met hoge SHE-risico’s
Afdichtingen voor hoogtoerige machines
Wat zijn ‘normale’ lekkagepatronen?
Invloed van bruuske bedrijfsomstandigheden
(De)montageoefeningen
Demontagetechnieken van seals: koord, oliekeerringen, mechanical
seals
• Correct op spanning zetten van een koordpakking
• Controles op spervloeistofsystemen

Welke cursisten zien we graag komen?
Onderhoudstechniekers mechanica
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• Opbouw en werking en inzetgebied van diverse soorten koppelingen
• Opbouw en werking en inzetgebied van diverse soorten
riemaandrijvingen
• Overzicht soorten koppelingen
• Overzicht van verschillende soorten riemen
• Smering van koppelingen
• Herkennen van slijtage
• Montagetechnieken van koppelingen
• Montagetechnieken van riemen
• Uitlijnen van koppelingen: uitlijnen met meetklokken en gebruik van
laser
• Uitlijnen van riemen: uitlijnen met laser
• Uitlijnen van een riemopstelling
• Correct op spanning zetten van een riemaandrijving
• Uitlijnen van een pompopstelling met meetklok
• Uitlijnen van een pompopstelling met laser

Veiligheid, kwaliteit en milieu

Mechanische technieken

Wat houdt het programma in?

NIEUW

MACHINEVEILIGHEID

Wat bieden we elke cursist?
Na het volgen van de training:
• heeft de cursist inzicht en overzicht van de wet- en regelgeving met
betrekking tot machineveiligheid
• heeft de cursist kennis gemaakt met de twee basisdocumenten voor
machineveiligheid en toegepast op vraagstukken:
• voor de fabrikant: de Machinerichtlijn 2006/42/EG
• voor de gebruiker: de CODEX over het welzijn op het werk, Boek IV, Titel 2
Bepalingen voor alle arbeidsmiddelen;
30

• kan de cursist op basis van de artikelen 1 en 2 uit de Machinerichtlijn
2006/42/EG bepalen of een product binnen de scope van de
Machinerichtlijn valt;
• weet de cursist welke stappen een fabrikant moet volgen om een
machine van een CE-markering te kunnen voorzien;
• weet de cursist welke documentatieverplichtingen een fabrikant van een
machine heeft;
• weet de cursist welke zaken van belang zijn bij het aankopen en
afnemen van machines;
• kent de cursist de basisprincipes van het opstellen van een
risicobeoordeling van een machine;
• kent de cursist de belangrijkste ontwerpnormen en met enige ervaring
in het toepassen van een ontwerpnorm;
• heeft de cursist een globaal inzicht en overzicht gekregen van
functionele veiligheid (veiligheidscircuits).
Welke cursisten zien we graag komen?
Constructeurs en machinebouwers, projectleiders, ontwerpers en engineers,
eigenaren van machines, veiligheidskundigen (HVK-er/MVK-er), HSE- en
KAM-managers.

31

• Overzicht wet- en regelgeving
• Scope Machinerichtlijn
• Eisen om tot CE-markering te komen op basis van artikel 5 van de
Machinerichtlijn
• Verdieping in risicobeoordeling
- Flowchart van EN-ISO 12100
• Verdieping in risicoreductie en de toepassing van normen
- Overzicht van belangrijke B-normen en van enkele C-normen
- Construeren en plaatsen van afschermingen op basis van EN-ISO
14120 en EN-ISO 13857
- Noodstopsystemen volgens EN-ISO 13850
- Eisen aan elektrische uitrusting (EN-IEC 60204-1, EN-IEC 61439,
AREI/BOEK 1)
• Korte inleiding in functional safety
- Overzicht van diverse normen (IEC 61508, IEC 61511, EN-IEC 		
62061, EN-ISO 13849)
- Basisprincipes van functional safety en faalkansen
- Verschillende methoden om SIL of PL te bepalen en relatie met
risicobeoordeling

NIEUW

TEAMS À LA CARTE

Wat bieden we elke cursist?

Bureautica en Social Media

Veiligheid, kwaliteit en milieu

Wat houdt het programma in?

De ‘à la carte’ opleiding is een ’blended-learning’ opleiding waarbij de
deelnemer zelf de inhoud van de opleiding samenstelt. Tijdens de opleiding
doorloopt de deelnemer het individueel e-learning pakket op maat.
Een docent is aanwezig om de deelnemer de nodige individuele
ondersteuning te geven.De opleidingsdagen kunnen ingepland worden in
functie van de gekozen locatie en de beschikbaarheid van de deelnemer.
Welke cursisten zien we graag komen?
Deze leervorm is ideaal voor mensen met zeer specifieke behoeften. Via een
vooraf ingevulde vragenlijst wordt per deelnemer gepeild naar de gewenste
onderwerpen, waarna er per persoon een aangepaste syllabus aangemaakt
wordt waarin deze topics in detail uitgewerkt worden.De gewenste
voorkennis is afhankelijk van de gekozen onderwerpen.
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Wat houdt het programma in?
Het volledige aanbod bedraagt : 3u00
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HOOFDSTUK TMS-03.04: VERGADEREN IN EEN TEAM - (0:15)
• Meeting plannen in een kanaal vanuit MS Teams
• Teams-meeting plannen vanuit MS Outlook
• Deelnemen aan een meeting
•
HOOFDSTUK TMS-04.01: EXTRA TOOLS (HULPMIDDELEN) IN EEN TEAM - (0:30)
• Zoek- en opdrachtenbalk in MS Teams
• Meldingen (Notifications) – Activiteit (Activity) in MS Teams
• Instellingen van MS Teams
• Oproepen (Calls) in MS Teams
• Bestanden (Files) in MS Teams
• Videomateriaal over MS Teams

NIEUW

OFFICE 365 À LA CARTE

Wat bieden we elke cursist?

Bureautica en Social Media

Bureautica en Social Media

HOOFDSTUK TMS-01.01: INTRODUCTIE VAN MS TEAMS - (0:15)
• Wat is MS Teams – Terminologie
• Opstarten van MS Teams – Aanmelden
• Rondleiding in MS Teams - Interface
•
HOOFDSTUK TMS-02.01: CHATTEN IN MS TEAMS - (0:30)
• Nieuwe chat opstarten, nieuwe groepschat opstarten
• Een bijlage versturen via de chatfunctie
• Werken met contacten en contactgroepen
• Een chat omvormen naar een audio- of video-oproep
• Een mail sturen vanuit een chat
•
HOOFDSTUK TMS-03.01: AANMAKEN EN INSTELLEN VAN EEN TEAM - (0:30)
• Nieuw team aanmaken
• Kanalen (Channels) toevoegen aan een team
• Instellingen van een team
• Leden toevoegen aan een team
•
HOOFDSTUK TMS-03.02: COMMUNICEREN IN EEN TEAM - (0:30)
• Start een conversatie in een kanaal
• Start een conversatie in meerdere kanalen
• @-vermeldingen in een conversatie
• Email een conversatie
• Opmaken van een conversatie
•
HOOFDSTUK TMS-03.03: SAMENWERKEN IN EEN TEAM - (0:30)
• Bijlage uploaden in een kanaal
• Email sturen naar een kanaal
• Website koppelen aan een kanaal
• OneNote-notitieblok koppelen aan een kanaal
• Bestand koppelen aan een kanaal

De ‘à la carte’ opleiding is een ’blended-learning’ opleiding waarbij de deelnemer
zelf de inhoud van de opleiding samenstelt. Tijdens de opleiding doorloopt de
deelnemer het individueel e-learning pakket op maat. Een docent is aanwezig om
de deelnemer de nodige individuele ondersteuning te geven.
De opleidingsdagen kunnen ingepland worden in functie van de gekozen locatie en
de beschikbaarheid van de deelnemer.
Welke cursisten zien we graag komen?
Deze leervorm is ideaal voor mensen met zeer specifieke behoeften. Via een
vooraf ingevulde vragenlijst wordt per deelnemer gepeild naar de gewenste
onderwerpen, waarna er per persoon een aangepaste syllabus aangemaakt
wordt waarin deze topics in detail uitgewerkt worden.De gewenste voorkennis is
afhankelijk van de gekozen onderwerpen.
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Wat houdt het programma in?
Het volledige aanbod bedraagt : 3u00
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HOOFDSTUK OFF365-03.02: FORMS, POWER AUTOMATE, SWAY - (0:30)
• Wat is Forms? Een nieuw formulier maken
• Een formulier delen, antwoorden bekijken
• Wat is Power Automate? Een nieuwe flow maken vanuit een template
• Wat is Sway? Een nieuwe sway aanmaken
• Afwerken van een Sway.
•
HOOFDSTUK OFF365-03.03: DELVE, STREAM, YAMMER, WHITEBOARD - (0:30)
• Wat is Delve? Leren werken met de zoekmachine Delve
• Wat is Stream? Werken met videomateriaal in het office 365 platform
• Wat is Yammer? Een nieuw bericht posten op Yammer
• Wat is Whiteboard? Een nieuw whiteboard maken en delen

NIEUW

WORKSHOP KENNISMAKING MET HET GEBRUIK VAN AR EN VR OP DE
WERKVLOER (VOOR DE CHEMIE EN PROCESINDUSTRIE)

Wat bieden we elke cursist?
Verkennen van het gebruik van de virtual en augmented reality op de
werkvloer.

Persoonlijke vaardigheden

Bureautica en Social Media

HOOFDSTUK OFF365-01.01: INTRODUCTIE VAN OFFICE 365 - (0:15)
• Wat is Office 365?
• Onderdelen van Office 365
• Aanmelden in Office 365 - Interface
•
HOOFDSTUK OFF365-02.01: ONLINE WEB APPS EN ONEDRIVE - (0:30)
• Office Web Apps
• OneDrive
• Document uploaden op OneDrive
• OneDrive synchroniseren met Windows
• Document opslaan op OneDrive vanuit desktopversie
•
HOOFDSTUK OFF365-02.02: ONLINE OUTLOOK - MAIL, AGENDA, PERSONEN EN
TAKEN - (0:45)
• Wat is Outlook? Aanmelden en navigeren in Outlook
• Nieuwe mail - bijlages
• Mails organiseren, categoriseren, opvolgen
• Een handtekening instellen
• Automatische antwoorden
• Nieuwe meeting plannen in de agenda
• Agenda’s delen en opvragen
• Contactpersonen toevoegen
• Werken met de takenlijst
• Opties configureren in de Web App Outlook
•
HOOFDSTUK OFF365-03.01: PLANNER, ONENOTE - (0:45)
• Wat is Planner? Een nieuw plan maken
• Werken met taken & buckets
• Werken met grafieken en agenda in Planner
• Overige tools in planner
• Wat is OneNote?
• Een nieuwe notitieblok maken en informatie toevoegen aan het notitieblok
• Notitieblok delen

Welke cursisten zien we graag komen?
Operators beginnend en ervaren, onderhoudstechniekers mechanisch en
E&I.
Wat houdt het programma in?
• Uitleg van de technologie (VR, AR en Extended Reality)
• Demonstratie van het gebruik van VR en AR
• Zelf aan de slag met:
- een procedure (filter wissel) met behulp van VR
- een pomp opstartcheck met behulp van AR
- een oplijning van een deel van een procesinstallatie met
behulp van VR
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Deze opleidingen worden georganiseerd door ViTalent, het allereerste sectoraal en
paritair competentiecentrum voor de farma- en biotechsector in Vlaanderen, dat in
2022 de deuren van een nieuw opleidingscentrum op het wetenschapspark te Niel
opent, 1500 m2 groot! Dit opleidingscentrum zal leslokalen, labo’s, praktijkruimtes
en een clean room omvatten.

Nieuw in Vlaanderen: ontdek de eerste
trainingsmodules van Vitalent en laat jouw
werknemers gratis deelnemen via Co-valent!

Praktijkgerichte opleidingen voor werknemers, werkzoekenden en onderwijs
Er worden opleidingen voorzien op maat van allerlei operationele en technische
functies in het labo, net als voor op de productie- en de verpakkingsafdeling van
farma- en biotechbedrijven, die de werkomstandigheden op een levensechte
manier nabootsen. Naast basisopleidingen staan ook opleidingen binnen het
kader van levenslang leren centraal, zoals het opleiden van technisch talent
zonder specifieke voorkennis of werkervaring.
Dit jaar werd het gratis
opleidingsaanbod van
Co-valent in Vlaanderen
uitgebreid met enkele
basismodules voor
operationele functies in
laboratoria, productie
en verpakking in de life
sciences-sector.

ViTalent heeft al heel wat gerealiseerd
Hoewel de opening van het centrum pas in 2022 is gepland, werden al meerdere
concrete intra-sectorale en andere samenwerkingen rond vorming opgezet.
• Vitalent heeft al een ruim aanbod van opleidingsmodules uitgewerkt in
samenwerking met farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Hierdoor
werden al een 200-tal medewerkers in bedrijven op de werkvloer opgeleid.
• Opleidingen op verschillende locaties in Vlaanderen die voor werknemers
van PC 116 en 207 via Co-valent gratis toegankelijk zijn. Neem een kijkje
in deze opleidingsfolder of op onze website www.co-valent.be onder de
categorie ‘farmacie & biotechnologie’.
• Samenwerking met Talentenfabriek (Antwerpen) voor het screenen van
werkzoekenden voor de farma- en biotechsector.
• Het project voor de ontwikkeling van een VR module ‘goede aseptische
praktijken’ in samenwerking met Cefochim (Seneffe) en Co-valent. Deze
module zal bedoeld zijn als alternatief voor een fysieke opleiding of zal
complementair ingezet kunnen worden.

NIEUWE OPLEIDINGEN

Verpakking

GMP en kwaliteitszorg

37

Bio-processing

Aseptisch werken

Structurele financiering door Co-valent
Vitalent wordt net als de andere sectorale
paritaire competentiecentra (Acta te
Brasschaat, PlastIQ te Kortrijk en Genk
en Cefochim te Seneffe) structureel
gefinancierd door Co-valent. Voor meer
info over ViTalent kan je ook terecht op
hun website: www.vitalent.be.
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Krijg uw opleidingskosten terugbetaald
via het subsidiedossier
Alle bedrijven die tot de RSZ-categorie 087 behoren hebben
recht op een jaarlijkse subsidie voor opleidingen. Deze subsidie
is van toepassing voor alle medewerkers van PC 116 en 207.

HOE JE SUBSIDIEDOSSIER INDIENEN

1

Vraag een login aan via
www.co-valent.be
2

Wanneer je op het beveiligde
platform bent, ga dan naar
het deel ‘Mijn subsidies’.

Welke kosten?
Alle opleidingen komen in
aanmerking, zowel deze die door
collega’s gegeven worden als deze
die door externe partners gegeven
worden. De terugbetaalbare kosten
zijn bv. de factuur van de opleiding,
de catering, de verplaatsing- of
hotelkosten, de fotokopieën alsook
de loonkost van de deelnemers
(forfaitair). Opgelet: de enige
opleidingen waarvoor Co-valent
niet kan tussenkomen zijn deze die
door de wet verplicht zijn (EHBO,
preventieadviseur, brandbestrijding,
preventieadviseur) en de langlopende
managementopleidingen.

3

Klik op ‘Mijn opleidingsdossiers’
en maak een nieuw
opleidingsdossier voor elke opleiding
waarvoor je kosten hebt gemaakt.
4

Wanneer je klaar bent, klik dan op
‘Mijn subsidiedossiers’ en selecteer
het juiste jaar en statuut. Check of je
je volledige krediet wel gebruikt hebt
en voeg de verplichte documenten
‘Verklaring overlegorgaan’ en
‘Verklaring op eer’ toe (dit laatste
moet enkel in het dossier Bedienden
aanwezig zijn) en klik op ‘Indienen’.

Welk bedrag?
Het subsidiebedrag wordt berekend
vanuit de RSZ-aangiften van PC
116 en 207 van het jaar waarop de
opleidingskosten betrekking hebben
(0,15 % van de brutoloonmassa).
Dit bedrag kan verhoogd worden voor
KMO’s.
Welke bewijsstukken?
• Aanwezigheidslijst met de
opleidingstitel, -data, -uren,
namen en voornamen van de
deelnemers en steeds voorzien
van handtekening.
• Facturen.
• Eventueel een korte beschrijving
van de opleiding als de
titel hiervan niet voldoende
beschrijvend is.
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5

Welke timing?
Je kan je opleidingskosten stelselmatig
inbrengen in het online platform.
Elk jaar vanaf 1 juli kan je voor het
voorgaande kalenderjaar het afgewerkte
subsidiedossier indienen. Vanaf dat
moment heb je twaalf maanden de tijd om
het subsidiedossier officieel in te dienen
(bv.: je kan jouw dossier voor opleidingen
van 2020 indienen vanaf 1 juli 2021 en dit tot
30 juni 2022).

Ons team kijkt jouw dossier na.
Als het dossier in orde is, wordt het
op het eerstkomende beheerscomité
van Co-valent ter goedkeuring
voorgelegd. Als er opmerkingen zijn,
brengen we je via mail op de hoogte
en kan je deze opmerkingen in jouw
dossier raadplegen en rechtzetten.
Dien het dan opnieuw in.
6

Als jouw dossier door het
beheerscomité goedgekeurd wordt,
voeren we de betaling van het
subsidiebedrag uit.

Voordelen voor KMO’s
KMO’s hebben recht op een
verhoogd subsidiebedrag van
500 euro per werknemer met
een maximum van 5000 euro voor
bedienden en 5000 euro voor
arbeiders. Als je wil dat jouw
subsidiebedrag wordt aangepast,
moet je:
• Op ‘Mijn subsidiedossiers’
klikken en het juiste jaar en
statuut selecteren;
• Het document ‘Verklaring
op eer - kmo’ downloaden,
invullen en terug uploaden;
• Ons team controleert het
document en past dan jouw
bedrag aan.
Worden als KMO’s beschouwd,
bedrijven die:
• Minder dan 250 medewerkers
tellen.
• Geen deel uitmaken van een
grote onderneming, dat wil
zeggen dat niet meer dan
50% van het kapitaal of het
stemrecht in handen is van
een grote onderneming (250
werknemers) of een groep
van verscheidene grote ondernemingen samen.
• Als het bedrijf in handen is
van een groep die in totaal
niet meer dan 250 werknemers telt, dan heeft het
bedrijf met het grootste
aantal werknemers recht op
de KMO-verhoging.

KMO’S HEBBEN RECHT
OP EEN VERHOOGD
SUBSIDIEBEDRAG VAN
500 EURO/WERKNEMER
MET EEN MAX. VAN
5000 EURO.
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Duurzaam loopbaanbeleid voor uw KMO
dankzij de “Adviescheque”
Je medewerkers vormen je belangrijkste kapitaal. Mensen met de
juiste talenten en attitudes aantrekken, je medewerkers ontwikkelen en
gemotiveerd houden en een goed loopbaanbeleid voeren bepaalt immers
mee het succes van jouw organisatie.
Co-valent biedt financiële steun (ter waarde van maximaal 6000 euro
per jaar) aan kmo’s die met de hulp van een externe consultant hun
personeelsbeleid willen uitbouwen. Je legt samen met de consultant van
jouw keuze en de adviseur van Co-valent een werkbaar actieplan vast.
Ga aan de slag
Heb je nog geen consultant? Geen probleem, we helpen je graag met je
zoektocht! Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.
• Heb je zin om meer in je werknemers te investeren en weet je niet
goed hoe hieraan te beginnen?
• Heeft je bedrijf groeiplannen en zoek je hiervoor ondersteuning?
• Staat jouw bedrijf voor ingrijpende veranderingen en wilt je jouw
medewerkers voorbereiden op de impact ervan?

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE PROJECTEN ZIJN

Opstellen van
competentieprofielen
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Uitwerken van
een onthaalbeleid

In kaart brengen van
opleidingsbehoeften

Gestructureerd leren
op de werkvloer

Uitwerken van
een loopbaanbeleid

Peter- en
meterschap

42

De Adviescheque:
ervaringen van onze klanten

BEAL International is een bedrijf in
uitbreiding. Ons bedrijf ontwikkelt,
produceert en distribueert
hoogtechnologische producten. We
zijn actief op 4 niveaus: productie en
distributie van onze producten, opleiding
tot toepassing van onze producten en
professioneel advies bij verschillende
beroepsgroepen. Sinds 2 jaar doen we een
beroep op de financiële steun van Covalent onder de vorm van de adviescheque
bij de uitbouw van ons hr-beleid. Naar
aanleiding van onze groei zitten we echt in
met de carrières van onze werknemers.
In 2019 hebben we een competentiewoordenboek en een evaluatieformulier
opgesteld. In 2020 realiseerden we
een competentiematrix per afdeling
alsook functiebeschrijvingen. Dit project
werd samen met onze werknemers
uitgevoerd om hen bewust te maken
van de evolutiemogelijkheden binnen
ons bedrijf. We gaan zeker nog een stap
verder … nu dat de competenties en
profielen vastliggen, zullen we een echt
loopbaanbeleid opstellen en dit met
verdere hulp van de adviescheque.

Dankzij de adviescheque voor kmo’s van
Co-valent hebben we bij Magis Pharma,
met de hulp van een externe consultant,
een ‘performance management’-proces
geïntroduceerd dat we nu volledig
autonoom verder uitwerken.Dit laat
ons beter toe om op een systematische
en gestructureerde manier onze
medewerkers te laten groeien in hun
vaardigheden en prestaties bij te sturen
waar nodig. Dankzij dat feedbackproces
is er op regelmatige basis een dialoog
tussen de manager en de medewerker
over de ontwikkeling en het welzijn van
het teamlid.Om tot dat proces te komen
zijn we gestart met het bepalen of het
bevestigen van de bouwstenen zoals de
missie, de waarden en kerncompetenties.
Vanuit die fundamenten hebben we
een proces uitgetekend en rollen en
verantwoordelijkheden gedefinieerd.
Iedereen werd geïnformeerd en
getraind in het feedbackproces. Het
proces brengt o.a. meer duidelijkheid in
verantwoordelijkheden en verwachtingen,
een meer open en directe communicatie
in de organisatie en vooral een grotere
motivatie en betrokkenheid bij alle
medewerkers.
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