v

Leren kent geen grenzen!

Jee Business School

Brochure technische trainingen

Jee Business School geeft een nieuwe boost aan het technisch beroepsonderwijs.
De technische sector kampt met een dramatische leegloop van vakbekwaam personeel. Een tendens die wij een halt gaan toeroepen door intensieve samenwerking met
het bedrijfsleven en door een nieuwe, internationale impuls aan het technisch onderwijs. Doordat wij veel aandacht schenken aan recentelijke ontwikkelingen in de markt
kunnen wij de kennisbehoefte haarfijn afstemmen op onze trainingen zodat onze
cursist hier optimaal profijt van heeft. Hieronder tref je een overzicht aan van al onze
technische trainingen.

NEN 1010 LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

NEN 3140 VOLDOENDE ONDERRICHT PERSOON

In de training NEN 1010
Laagspanningsinstallaties krijg
je een integraal overzicht van
de rubrieken en bepalingen
waaraan een elektrische installatie moet voldoen en waar de
installateur voor aansprakelijk is
bij de oplevering van de
installatie, zoals het uitvoeren van een nulinspectie, het
leveren van onderhoudsvoorschriften en het verstrekken van een planning voor periodieke inspecties. Naar de website

Gedurended de eendaagse training NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon komen theorie en praktijk afwisselend aan bod.

NEN 3140 VAKBEKWAAM PERSOON
De training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon is bedoeld voor werknemers,
die voor de eerste keer tot Vakbekwaam Persoon (VP) benoemd willen
worden of voor degenen, die deze kwalificatie al hebben en hem willen
veiligstellen.
Een Vakbekwaam
persoon (VP) is
een elektricien
die installaties
uitbreidt, extra
groepen plaatst in
de verdeelkast of
inspecties uitvoert.
Hij is in het bezit
van een diploma
Elektrotechniek.
Naar de website

Tijdens het theoretische gedeelte van de dag leer je de basisbegrippen in
de elektrotechniek kennen. De grootheden van spanning, stroom en weerstand bijvoorbeeld en het logisch verband hiertussen volgens de wet van
Ohm. Naar de website

ELEKTROTECHNIEK OP MAAT
Onze training Elektrotechniek biedt u
kennis over de basis begrippen en de
principes van de Elektrotechniek en
laat u ruimschoots oefenen door het
maken van opgaven, door het bouwen
van schakelingen met behulp van een
software programma en het verrichten
van elektrische metingen.
Naar de website

TECHNISCH METEN EN CONTROLEREN
We kennen allemaal het gezegde: ‘meten is weten’.
Het maken van een schatting is, zeker in de technische beroepen, meestal niet voldoende.
Een bouwkundige met twijfels over de constructie van een gebouw heeft pas zekerheid
als er metingen zijn verricht. Meten is weten, maar......meten is ook rekenen.
Het systematisch zoeken naar storingen komt uitgebreid aan bod. Je leert welke controles
nodig zijn en welke regels en werkvolgordes daarbij noodzakelijk zijn. Daarnaast besteden
we aandacht aan hoe je uitgevoerde metingen inhoudelijk kunt beschrijven met behulp van
een meetrapport.
Lees meer op onze website

TECHNISCH ONDERHOUD EN SERVICES
De training Technisch Onderhoud en Services is een technische
training met een bedrijfsmatige insteek. We hebben deze training
ontwikkeld, omdat er een krapte op de arbeidsmarkt is qua goed
technisch geschoold personeel.
Ook worden bedrijfsomgevingen waarin onderhoudsmonteurs
werkzaam zijn steeds complexer. Tegenwoordig wordt er niet alleen
van u verwacht dat u technisch onderhoud zorgvuldig kunt uitvoeren,
maar ook dat u op de hoogte bent van milieu- en veiligheidsaspecten. Daarnaast wordt van u verwacht dat u klant- en servicegericht
kunt werken.
Lees meer op onze website

INSTALLATIETECHNIEK VOOR DE WONINGBOUW
Je weet als geen ander dat de installatiebranche volop in beweging is en dat er zich regelmatig nieuwe technieken en concepten aandienen in de woningbouw. Door de integrale samenhang en het steeds complexer worden van deze afzonderlijke installaties is
het voor u van belang om deze kennis vroegtijdig te verwerven en dat u op de hoogte
bent van de meest recentelijke ontwikkelingen in de Installatietechniek bij de uitvoering
van nieuwbouw en renovatietrajecten in de woningbouw.
De praktijkgerichte training Installatietechniek voor de woningbouw reikt u als Installatiemonteur de basisprincipes aan van de Elektrotechniek. En geeft u kennis en inzichten in duurzame energie systemen en de toepassingen daarvan in de woningbouw.
Lees meer op onze website

HOGERE ONDERHOUDSKUNDE
In de training Hogere Onderhoudskunde leer je alles over het onderhoud van
technische systemen. Je leert welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk
zijn, en hoeveel, om die systemen goed te laten functioneren.
Om veroudering en slijtage van technische systemen te voorkomen is tijdig
onderhoud noodzakelijk; maar hoe vaak en wanneer dat moet gebeuren hangt
af van veel factoren. Onderhoud is dan ook meer dan alleen een technische
handeling.
Je leert tijdens deze training niet alleen onderhoudsplannen op te stellen, maar
ook om al tijdens het ontwerp rekening te houden met onderhoudsvriendelijkheid. Daarom integreert de cursus elektronische en werktuigbouwkundige
informatie met zaken als contractmanagement en bedrijfseconomie.
Lees meer op onze website

MEET- EN REGELTECHNIEK

MECHATRONICA

Om veroudering en slijtage van technische systemen te voorkomen is tijdig
onderhoud noodzakelijk; maar hoe vaak en wanneer dat moet gebeuren
hangt af van veel factoren.

In het begrip mechatronica hoor je de woorden mechanica en elektronica
terug. Dat is niet vreemd als je weet dat mechatronica een combinatie is van

In onze praktijkgerichte training Meet- en regeltechniek leer je in relatief
korte tijd hoe je een technisch proces analyseert en met behulp van een
wiskundige formule beschrijft en oplost. Om zo de tijdresponsie van het
systeem te bepalen. Daarbij koppelen we voortdurend de theorie aan de
praktijk. Voor het maken van nog betere analyses ga je deze moderne processen zelf simuleren met behulp van software.
Tijdens een training Meet- en
regeltechniek gaat de cursist
actief aan de slag met diverse
systemen. Je leert onder meer
hoe je meetgegevens kunt
analyseren, interpoleren en extrapoleren en vervolgens interpreteren.
Naar de website

verschillende technische disciplines. Elektrotechniek, werktuigbouwkunde,
meet- en regeltechniek en besturingstechniek komen erin samen.
Het bij elkaar brengen van deze disciplines levert uiterst slimme oplossingen
op. Dankzij de mechatronica is het bijvoorbeeld mogelijk om iets heel nauwkeurig te laten bewegen of te positioneren. Daarom wordt er in de robotindustrie volop gebruik van gemaakt.
Maar ook andere apparatuur is de laatste jaren steeds gebruiksvriendelijker
geworden door de mechatronica. En
ook in auto-industrie, de gezondheidsen ouderenzorg en tal van andere sectoren vindt het steeds meer toepassing.
Naar de website

Wil jij graag een technische bijscholing gaan doen?

Wil je er meer over weten? Neem dan gerust contact op. Heb je een vraag over een specifieke
opleiding of training, neem dan contact op met onze studieadviseur.

Contact informatie
Jee Business School
Lorentzstraat 35, 2665 JG Bleiswijk
Tel: 06-19349199
Email: info@j-bs.nl
Website: www.j-bs.nl

