INFORMATIEBLAD OVER DE CURSUS MEETONZEKERHEID


Steeds vaker is de opgave van „zomaar‟ een meetwaarde niet meer voldoende.
Alsmaar meer zal u door bijvoorbeeld kwaliteitsfunktionarissen gevraagd worden naar de
meetonzekerheid behorend bij uw opgave.
Eigenlijk wordt er aan u gevraagd: Welke afwijking van uw meetresultaat is volgens u maximaal van
toepassing bij een kans van bijvoorbeeld 97 op 100 dat de ware waarde binnen die door u berekende
band ligt?



Bestemd voor iedereen die:
o Metingen doet of bij de beoordeling van meetresultaten betrokken is en behoefte heeft aan meer
inzicht in de mate van betrouwbaarheid/waarschijnlijkheid van de meting.
o Een fatsoenlijk certificaat of meetrapport wil presenteren.
o Betrokken is bij de introductie van een kwaliteits-systeem, ongeacht of dit bijvoorbeeld druk,
massa, lengte, temperatuur enz. betreft.
o Zich voorbereidt op de invoering van ISO 17025



Na deze cursus zult u minstens:
o Vertrouwd geraakt zijn met het begrip meetonzekerheid.
o Een betere en zelfverzekerde gesprekspartner zijn in een audit.
o Een kalibratiecertificaat beter kunnen beoordelen.
o Beter zin en onzin in fabrikantenspecifikaties kunnen onderscheiden.
o De kwaliteit van alle meetprocessen in uw omgeving meer onderbouwd kunnen beoordelen.
o Een eenvoudige berekening van uw meetonzekerheid kunnen maken.



Vorm van de cursus:
o In een heldere en rustige presentatie wordt de boeiende stof behandeld.
o Sommetjes maken doen we zo min mogelijk, en waar noodzakelijk doen we dat samen.
o De cursus, die volledig power-point ondersteund is, duurt van 09.30 tot 16.15 uur, en er zijn
voldoende korte pauzes voorzien.
o Er worden twee schriftelijke toetsen gedaan.
o Aan het eind van de cursus ontvangt u een verklaring van uw deelname en resultaat.
o Een uitgebreid naslagwerk is in de prijs begrepen!



Cursusleider:
Carel Adolfse (Minerva), 47 jaar, meer dan 20 jaar ervaring in druk meettechnieken.
Hoofd van het RVA erkende kalibratie-laboratorium van Minerva te Amersfoort.
Carel heeft een inspirerende spreekstijl, waardoor u eigenlijk geen seconde de aandacht zult verliezen.
Leverde als lid van de Technische Kommissie “Druk” van de Raad voor Accreditatie belangrijke
bijdrages aan de totstandkoming van documenten op het gebied van onzekerheidsrekening.
Beschikt daardoor over uitgebreide kennis en ervaring v.w.b. het onderwerp “meetonzekerheid”.



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



Kosten (zie inschrijfformulier):
€ 460,-- Excl. Btw. Verder alles inclusief.



Eerstvolgende cursusdatum en lokatie zijn aangegeven op het inschrijfformulier.
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