Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in
laboratoria
U bent
Apparatuurbeheerder, kwaliteitscoördinator of analist die kalibraties/ apparaat-controles uitvoert
Cursusduur
Twee dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Drie E-learning modules op eigen gelegenheid van twee tot vier uur.
Locatie
Hotel Golden Tulip Keyser Keizerstraat 5 4811 HL Breda
Docenten
Ing. Sascha van de Ven en drs. Martin de Groot (Kelvin Trainingen)
Cursusprijs
€ 1.345,- excl. 21 % btw en hotelarrangement, incl. koffie, thee en een hemelse lunch
Waarom
Met welke apparatuur voert u kalibratiewerkzaamheden uit? En welke frequentie hoort daarbij?
U leert en ervaart alles over kalibratiemethoden voor balansen, pipetten en thermometers.
Inhoud
1.
Module 1: E-learning voorafgaande aan de eerste cursusdag werkt u op eigen gelegenheid de stof door die u voorbereid op
de norm, kritische meetapparatuur en onzekerheid. Ook hoort u al wat over balansen en kalibratie.
2.
Module 2: Cursusdag naast nog aanvullende theorie over balansen en kalibratie gaan we op naar de praktijk voor de
kalibratie/ controle van balansen.
3.
Module 3: E-learning voorafgaande aan de tweede cursusdag bereid u zich op eigen gelegenheid voor op kalibratie van
thermometers en pipetten. U leest alvast de achtergrond en de meetprincipes.
4.
Module 4: Cursusdag we bespreken wat er komt kijken bij het kalibreren/ controleren van een thermometer en pipet en dan
op naar de praktijk.
5.
Module 5: Toetsmodule op eigengelegenheid waarbij u het geleerde in de praktijk brengt. Tijdens de toets krijgt u feedback
op basis van de door u gegeven antwoorden.
Na afloop van de cursus ontvangt u het diploma met uw toetsresultaat/ certificaat van deelname.
Cursusmateriaal
De trainingsmap ligt voor u klaar.
Aanmelden
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. U kunt inschrijven via de website.
Inlichtingen
Wilt u meer weten? Bel naar 085 1301 635 of stuur een e-mail naar info@qaducation.nl
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