INFORMATIEBLAD OVER DE MIDDAG-CURSUS
ALGEMENE METROLOGIE


Bestemd voor iedereen die:
o Metingen doet of bij de beoordeling van meetresultaten betrokken is en behoefte heeft aan meer
inzicht in de enorme brij van begrippen, organisaties en technieken die bij het meten aan de
orde zijn.
o Een kalibratie-certificaat wil begrijpen.
o Een fatsoenlijk certificaat of meet-rapport wil presenteren.
o Zich aan het oriënteren is op de introductie van een kwaliteits-systeem, ongeacht of dit
bijvoorbeeld druk, massa, lengte, temperatuur enz. betreft.



Na deze cursus zult u minstens:
o Meer kennis en inzicht rond de vele facetten van het meten hebben opgedaan.
o Een betere en zelfverzekerde gesprekspartner zijn in een audit.
o Beter zin en onzin in fabrikantenspecifikaties kunnen onderscheiden.
o Vertrouwd zijn met vele begrippen, waaronder de belangrijke “herleidbaarheid”en “onzekerheid”.
o De kwaliteit van alle meetprocessen in uw omgeving kritisch kunnen beoordelen.



Vorm van de cursus:
o In een bijzonder transparante ordening wordt de complexe materie behandeld.
Sommetjes maken doen we niet. Raadseltjes oplossen ook niet.
o De sessie, die volledig power-point ondersteund is, duurt van 13.15 tot 16.15 uur, en heeft een
hoog energie-niveau. Er is één korte pauze voorzien.
o Aan het eind van de cursus ontvangt u een verklaring van uw deelname.
o Een uitgebreid naslagwerk is in de prijs begrepen!



Enige van de behandelde onderwerpen:
Meten - Kalibreren - Herleidbaarheid - Grootheid - Eenheid – Normalisatie SI Stelsel - Certificaat - Afwijking - Tolerantie - Meetfout - Nauwkeurigheid - Onzekerheid -Referentie Standaard - Waarschijnlijkheids-interval - Dekkingsfaktor - Standaardafwijking - Accreditatie - VIM - ISO
9000 - ISO 17025 - EA - Euromet - RVA - Sterlab - BIPM enz. enz.



Cursusleider:
Nader te bepalen.



Lokaties:
De cursus wordt op diverse lokaties in Nederland gegeven.
In huis is mogelijk. Ook in de Engelse taal.



Kosten:
€ 155,-- Excl. Btw. Verder alles inclusief.



Eerstvolgende cursusdatum en lokatie zijn aangegeven op het inschrijfformulier.
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