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Uw praktijkopleider binnen  
de (elektro)techniek





VOORWOORD

DIversIteIt 
Sijbrand Seine Mens en Techniek biedt 

u een diversiteit aan (elektro)technische 

opleidingen. Stuk voor stuk dragen ze bij 

aan de technische ontwikkeling van u of 

uw medewerkers. Of u nu kiest voor een 

maatwerkopleiding, -training of voor een 

workshop. 

PersoonlIjke aanPak
De opbouw van de workshops en 

trainingen zijn variabel. Dat betekent 

dat er binnen elke cursus of opleiding 

ruimte is voor eigen vraagstukken. Is 

er een specifiek leerdoel binnen uw 

onderneming? Dan kunnen we ook bij u 

op de werkvloer aan de slag. Of kiest u 

liever voor mijn practicumlokaal? Indien 

gewenst passen we elke training of 

workshop precies aan op maat. 

Vriendelijke groet, 

Sijbrand Seine 

Hoe technisch onze wereld ook is, de sector zal altijd 

verweven blijven met mensen. De techniek blijft tenslotte 

mensenwerk waarbij handen en hoofd samenwerken. 

Daarom is het van groot belang om uw kennis up-to-date 

te houden. 
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OVeR SijbRanD Seine
MenS en Techniek

Loggerweg 4-20, 8042 PG Zwolle  •  Postbus 1145, 8001 BC Zwolle

sijbrand seine Mens en techniek is een opleider voor 

mensen die werkzaam zijn in de (elektro)techniek of  

voor wie in deze sector werkzaam wil zijn. Denk aan 

machinebouwers, (eerste) monteurs en operators.

voor beGInners en 
GevorDerDen 
Sijbrand Seine kent de praktijk van 

binnenuit.  Een zeer persoonlijke aanpak 

is kenmerkend voor zijn manier van 

lesgeven. Oog voor techniek én voor 

de mens weet hij dan ook perfect te 

combineren. 

Het is zijn missie om het potentieel 

van mensen te vergroten door hun 

technische kennis uit te breiden en 

te verdiepen. Voor beginnende én 

gevorderde (elektro)technici. 

 

 

leren en ontWIkkelen
In De PraktIjk
Vaardig worden door te doen, waarbij de 

theorie slechts als middel wordt ingezet.

Daar gelooft Sijbrand Seine in. 

Het eigen practicumlokaal is ingericht 

voor aanpakkers. Er is voor deelnemers 

genoeg werkruimte om de kennis 

direct toe te passen in de praktijk. Per 

cursus of opleiding zullen er dan ook 

maximaal 6 deelnemers meedoen. Zo 

is er voor iedereen tijd én ruimte om te 

ontwikkelen. 



DienSTen

sijbrand seine is ook inzetbaar voor technische diensten bij 

machinebouw- en installatiebedrijven. Denk daarbij aan het 

begeleiden van medewerkers op de werkvloer, verzorgen 

van veiligheidsopleidingen of intensief begeleiden tijdens een 

leertraject. Daarnaast kan hij ook uw praktijkopleider zijn  

of uw huidige opleider (tijdelijk) vervangen.  

InstrUcteUr tecHnIscHe 
ProDUcten
Levert u technische producten?  

Dan vindt u het belangrijk dat uw klanten 

weten hoe ze met het product moeten 

omgaan. Sijbrand Seine kan uw klanten 

begeleiden en instrueren. Hierdoor 

worden uw eerste monteurs niet extra 

belast en weet u zeker dat het project 

correct verloopt. De uitvoering wordt 

eventueel samen met (leerling)monteurs 

opgepakt. 

 

vraaGstUkken oP De 
Werkvloer
Alle workshops en opleidingen zijn 70% 

praktijkgericht en worden (waarnodig) 

ondersteund met de nodige theorie. 

In zijn eigen practicumlokaal kunt u de 

lesstof direct toepassen in de praktijk. 

Daarnaast zijn de diensten van Sijbrand 

Seine altijd op maat en afgestemd op uw 

wensen en vraagstukken. 

Heeft u behoefte aan een specifiek 

thema? Thema-avonden zijn ook los 

te volgen. Kijk op de website voor het 

complete overzicht.   

Op zoek naar een praktijkopleider? www.sijbrandseine.nl



Open inSchRijVingen

Loggerweg 4-20, 8042 PG Zwolle  •  Postbus 1145, 8001 BC Zwolle

WorksHoPreeks basIs  
elektrotecHnIek 
Alles binnen de elektrotechniek start bij 

de basis. Kennis over relaisschakelingen, 

draaistromen, elektromotoren en 

schema’s. U leert de belangrijkste 

vaardigheden tijdens de workshopreeks 

Basis elektrotechniek. Waarbij theorie en 

praktijk elkaar afwisselen. 

Ga direct aan de slag met:

   •  meten is weten

   •  lichtschakelingen

   •  relaisschakelingen

   •  draaistromen

   •  schakelingen met

 draaistroommotoren

 
 

WorksHoPreeks  
elektrotecHnIek voor 
GevorDerDen  
U heeft de basiskennis geleerd in de 

praktijk of u heeft de workshopreeks 

Basis elektrotechniek gevolgd.  

De volgende stap is de workshopreeks 

Elektrotechniek voor gevorderden.  

Deze cursus gaat verder waar de 

basis stopt. De kennis die u in deze 

cursus opdoet, is ook nuttig binnen de 

aanwijzing voor VOP (NEN 3140).

 

We gaan dieper in op:  

   •  complexe schema’s

   •  sensoren

   •  frequentieregelaars en softstarter

   •  noodstop

   •  PLC-techniek easy relais

   •  storingzoeken

Kenmerken

   •  6 x 1 avond of middag

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  open inschrijving 

   •  certificaat van deelname 

Kenmerken

   •  6 x 1 avond of middag

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  open inschrijving 

   •  certificaat van deelname 



  

WorksHoP basIs  
elektronIca  
Wilt u aan de slag met weerstanden, 

halfgeleiders en condensatoren? 

Heeft u affiniteit met sterkstroom-

elektrotechniek? En bent u werkzaam 

als monteur? Dan is de workshop Basis 

elektronica een interessante workshop 

voor u. 

Ga aan de slag met de volgende 

basisvaardigheden: 

   •  weerstanden en condensatoren

   •  halfgeleiders en de toepassing

   •  transistoren

   •  IC’s

   •  solderen

   •  spanningregelaars 

WorksHoP basIs  
PneUMatIek 
U kunt schema’s lezen en heeft interesse 

in pneumatische besturingen. U wilt 

meer weten over het samenspel van 

enkel- en dubbelwerkende cilinders, 3/2-, 

4/2- en 5/3-ventielen. 

Tijdens deze cursusreeks leert u  

alles over:

   •  poortschakelingen 

   •  eindstandmeters

   •  elektrische pneumatische besturingen

   •  enkel- en dubbelwerkende cilinders

Kenmerken

   •  6 x 1 avond of middag

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  open inschrijving

   •  certificaat van deelname 

Kenmerken

   •  4 x 1 avond of middag

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  open inschrijving 

   •  certificaat van deelname 

Deze WorksHoPs zIjn oP basIs  
van oPen InscHrIjvInGen

Interesse in een opleiding of cursus? www.sijbrandseine.nl



MaaTWeRk & incOMpany

Loggerweg 4-20, 8042 PG Zwolle  •  Postbus 1145, 8001 BC Zwolle

WorksHoP 
elektrotecHnIscHe 
tekenInG lezen 
Correct aan de slag met een 

elektrotechnische tekening? Dan is het 

belangrijk dat u onderscheid leert  

maken tussen de verschillende 

onderdelen.

De cursus bestaat daarom  

uit de volgende onderwerpen:

   •  stuurstroom

   •  hoofdstroom

   •  bedieningsorgaan: tijdvertraging,   

 thermisch relais en drukknoppen

   •  actoren: motor, signalering 

 en ventielen

   •  PLC

   •  watervalmethode 

 

WorksHoP 
storInGzoeken
In deze training wordt er aandacht 

besteed aan het oplossen van een 

voorgeprogrammeerde storing in 

bestaande besturingskasten. U leert 

elektrische storingen op te lossen door 

het uitsluiten van mogelijke oorzaken.

In deze workshop staan de volgende 

methodieken centraal:

   •  het oplossen van een casus rondom  

 een aardlekschakelaar

   •  het werken met de PDCA-cirkel

De aandachtspunten zijn:

   •  communicatie tussen klant  

 en adviseurs

   •  mogelijke fouten

   •  plan van aanpak

Kenmerken

   •  1 dag of 2 dagdelen

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  incompany of maatwerk

   •  certificaat van deelname 

Kenmerken

   •  1 of 2 dagdelen

   •  incompany of maatwerk

   •  certificaat van deelname



nen 3140-cUrsUs 
De cursus NEN 3140 bestaat uit meerdere 

soorten onderdelen die zijn gericht op 

vakmanschap en veiligheid. U kunt deze 

onderdelen los van elkaar volgen. Alle 

opleidingsmogelijkheden sluiten aan op 

actuele vraagstukken en opdrachten uit 

de praktijk.

Dit zijn de opleidingsmogelijkheden:

   •  voldoende onderricht persoon (VOP) 

   •  vakbekwaam persoon (VP) 

   •  werkverantwoordelijke (WV) 

   •  installatieverantwoordelijke (IV)

   •  keurmeester elektrisch

handgereedschap 

   •  implementatie bedrijfsvoering 

NEN 3140 in uw organisatie

Deze opleidingen zijn een eerste 

toetsmoment of een herindicatie. 

nen 1010-cUrsUs 
Bij deze cursus gaat Sijbrand Seine Mens 

en Techniek in op de aspecten die horen 

bij een gedegen aanleg van 

elektrische installaties. 

Deze 3 punten zijn:

- veiligheid

- betrouwbaarheid

- doeltreffendheid

Deze aspecten worden in de 

training nader uitgewerkt met 

praktijkvoorbeelden van u of uw 

werknemers. Het doel van deze aanpak 

is om anders te leren kijken naar een 

situatie. Van een detailgerichte aanpak 

naar een doelgerichte aanpak. 

Kenmerken

   •  1 of 2 dagdelen

   •  incompany of maatwerk

   •  NEN 3140-certificaat

Kenmerken

   •  1 of 2 dagdelen

   •  incompany of maatwerk

   •  NEN 1010-certificaat

Opleiding of cursus op maat nodig? www.sijbrandseine.nl

Deze WorksHoPs zIjn oP basIs  
van aanvraaG



WorksHoP elektrIscHe 
InstallatIes In en 
ronDoM een WonInG
Vergaar meer kennis over het aanleggen 

en onderhouden van elektrische 

installaties in én rondom een woning.

De volgende onderwerpen  

worden behandeld:

   •  opbouw van de meterkast

   •  woon- en slaapvertrekken:  

 opbouw van de installatie

   •  keuken: aantal eindgroepen  

 bepalen en kookleiding

   •  badkamer: aarding en 

 wasmachine-aansluiting

   •  schuur en/of berging

   •  buitenverlichting aanleggen

   •  zolder

   •  lichtschakelingen

   •  opleveren van de elektrische 

 installatie

 

WorksHoP  
elektrotecHnIek  
voor vIsserMannen
De workshop Elektrotechniek voor 

vissermannen is er voor de visserman 

die weinig ervaring heeft op het gebied 

van elektrotechniek. Deze cursus 

leert u de basisvaardigheden van de 

elektrotechniek voor pulsvisserij.

Dit zijn de onderwerpen waarmee we  

aan de slag gaan: 

   •  meten is weten

   •  relaisschakelingen en schema's

   •  draaistroom en krachtstroom

   •  elektromotoren aansluiten 

 en schema’s

   •  storingzoeken in een besturingskast

   •  elektrotechniek en pulsvisserij

Kenmerken

   •  6 x 1 dagdeel

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  incompany of maatwerk

   •  certificaat van deelname

Opleiding of cursus op maat nodig? www.sijbrandseine.nl

Kenmerken

   •  2 dagen of 4 dagdelen

   •  maximaal 6 deelnemers 

   •  incompany of maatwerk

   •  certificaat van deelname



“sijbrand seine  
heeft me goeie raad  
en begeleiding gegeven 
tijdens de basisopleiding 
elektrotechniek.  
zeer gewaardeerde man 
met erg veel kennis.  
bedankt voor de hulp!”



Sijbrand Seine  

Mens en Techniek

Loggerweg 4-20

8042 PG Zwolle

06 - 203 181 57

info@sijbrandseine.nl

Postbus 1145

8001 BC Zwolle


