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Cleanliness
Kortlopende cursussen 
met maximaal resultaat Cursussen op 

het gebied van

Cleanliness
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Cleanliness

Cleanliness
• Basiskennis Clean
• Clean voor verspaners
• Clean voor engineering en assemblage
• Basiscursus werken in een cleanroom
• Vacuümtechniek
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Ervaring van cursist

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Precisietechnologie en werktuigbouwkunde

Prettige docent, leerzame cursus.

Programma 

Presentatie basic contamination control
• Waarom schone producten?
• Wat is schoon?
• Hoe maakt u een schoon onderdeel?
• Hoe meet u of een product schoon is?
• Wat zegt de GSA van ASML?
• Hoe houdt u een product schoon?
• Hoe verpakt een schoon product?
• Wat kan er allemaal misgaan?

Presentatie product cleansing
• Het huis, tuin en keuken afwassen
• Industriële reinigingen
• Praktijkoefening
• Behandeling vragen uit werkboek

Tijdens de cursus Basiskennis clean wordt er uitgelegd 
hoe vervuiling, welke tijdens het productieproces 
aangebracht kan worden, uiteindelijk kan resulteren 
in slecht functionerende eindproducten. U leert hoe 
reinheidsspecificaties zijn bedoeld en hoe deze gemeten 
worden. Door het inzicht dat u heeft opgebouwd rondom 
contaminatie control wordt er besproken hoe de kans op 
vervuiling geminimaliseerd kan worden. 

• Ontdek de basisprincipes van reiniging en verpakken
• Word bewust van het nut van contaminatie control
• Onderzoek wat de oorzaak kan zijn van een mogelijke afkeur 

na de reinheidstesten

Plaats, startdatum, prijs - open inschrijvingen 

Duur
1 middag/avondbijeenkomst

Prijs
€ 595,- per persoon, exclusief BTW, inclusief arrangementskosten 
en lesmateriaal

Startdatum Veldhoven: 
28 oktober 2021 

Bedrijfsintern
Voor een bedrijfsinterne cursus wordt een separate offerte gemaakt.

User Iedereen die te maken krijgt met het produceren, 
het reinigen van onderdelen en of het bouwen van 
samenstellingen ten behoeve van eindproducten 
waarin eisen worden gesteld aan reinheid

briefcase MBO

Clock 1 middag/avondbijeenkomst

Graduation-Cap Bewijs van deelname

BOOK-OPEN Een uitgebreid werkboek

 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform 
 ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Basiskennis Clean
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Contact

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Precisietechnologie en werktuigbouwkunde

Programma 

• Waarom schone producten?
• Wat is schoon?
• Wat doet mijn smeermiddel met mijn product?
• Waarom gebruik ik geen kraanwater maar demiwater?
• Hoe maak ik een schoon onderdeel?
• Hoe meet ik of een product schoon is?
• Wat zeggen de GSAs van ASML?
• Hoe houd ik een product schoon?
• Hoe verpak ik een schoon product?
• Hoe kom ik tot een beheerst proces?

Presentatie product cleaning
• Het verschil tussen schoon en schoon
• Industriële reinigingen
• Praktijkoefening
• Behandeling vragen uit het werkboek

Tijdens de cursus Clean voor verspaners wordt ingezoomd 
in op de praktische kennis die nodig is om schoner te 
werken. Er wordt uitgelegd waarom schoon werken 
steeds belangrijker wordt en hoe u het proces binnen uw 
organisatie op orde krijgt. 

• Ontdek de basisprincipes van schoon produceren, reinigen en 
verpakken

• Word bewust van het belang van contaminatie control
• Krijg uw complete proces, van basismateriaal tot uitlevering, 

onder controle

Plaats, startdatum, prijs - open inschrijvingen 

Duur
1 dagbijeenkomst

Prijs
€ 595,- per persoon, exclusief BTW, inclusief arrangementskosten 
en lesmateriaal

Startdatum Veldhoven: 
2 december 2021

Bedrijfsintern
Voor een bedrijfsinterne cursus wordt een separate offerte gemaakt.

User Voor Verspaners

Clock 1 dagbijeenkomst

Graduation-Cap Bewijs van deelname

BOOK-OPEN Werkboek

 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform 
 ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Clean voor verspaners

Karin Mous
Manager Onderhoudsmanagement en Service
T +31 (0)6 52 87 52 93
E k.mous@mikrocentrum.nl

Lisa Verberne
Adviseur Opleidingen
T  +31 (0)6 33 16 52 30
E  l.verberne@mikrocentrum.nl
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Ervaring van cursist

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Precisietechnologie en werktuigbouwkunde

Het is een duidelijke cursus met een docent die weet waar hij het over heeft.

Programma 

Basis ingangscontrole
• Is het aangeleverde product 

schoon?
• Voldoet het product aan uw 

specificaties?
• Hoe meet u dat?
• Hoe herkent u een 

contaminatieprobleem 
dat ontstaan is tijdens de 
productie?

Presentatie: Een schoon 
ontwerp
• Productfuncties en hun 

relatie tot reinheid
• Onderdelen en hun 

eigenschappen
• Montageschema
• Beoordelingen in kaart 

brengen
• Eliminatie van 

reinheidsissues
Presentatie: Cleanroom 
assemblage
• Bewegingen
• Cross contaminatie

• Tussentijdse reiniging
• Gereedschap gebruik
• TPD gebruik
• Werkvoorbereiding
• Borging
Presentatie: Particle 
measurements
• Reinigingsfrequentie 

cleanroom
• Reinheidseisen processen
• Verbeteracties processen
Presentatie: Restgas analyses 
(RGA)
• Wat is relevant om te weten 

over RGA-rapporten?
• wat is uitgassing, 

dampspanning en een 
virtueel lek?

• Wat doet poreusheid?
• Wat doet water in een RGA?
• Wat zegt een RGA-spectrum?
• Wat is proces RGA?

Om te komen tot een schoon eindproduct, is kennis 
van alle processtappen belangrijk: het ontwerp, het 
maakproces, de handling, de assemblage en het 
verpakken. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de 
cursus Clean voor engineering en assemblage.

• Ontdek de basisprincipes van schoon ontwerpen en 
assembleren

• Krijg uw complete proces, van ingangscontrole tot uitlevering, 
onder controle

• Word bewust van het belang van contaminatie control

Plaats, startdatum, prijs - open inschrijvingen 

Duur 
3 middag/avondbijeenkomsten

Prijs
€ 1.795,- per persoon, exclusief BTW, inclusief arrangementskosten 
en lesmateriaal

Startdatum Veldhoven: 
4 november 2021

Bedrijfsintern
Voor een bedrijfsinterne cursus wordt een separate offerte gemaakt.

User Voor engineers en assemblagemedewerkers

Clock 3 middag/avondbijeenkomsten

Graduation-Cap Bewijs van deelname

BOOK-OPEN Een uitgebreid werkboek Design for Cleaning en een 
geschreven uitleg van Particle Deposition Monitoring

 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform 
 ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Clean voor engineering en assemblage
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Contact

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Precisietechnologie en werktuigbouwkunde

Programma 

• Wat is een cleanroom?             
• Waarom zijn er cleanrooms?            
• Kenmerken van een cleanroom?
• Wat is het effect van stof? 
• Classificering van cleanrooms?
• Hoofdregels in een cleanroom?
• Kleding procedure?
• Hoe maakt u een cleanroom schoon?
• Monitoring en inspectie
• Gebruik middelen en materialen

Er worden strenge eisen gesteld aan het betreden 
en werken in een cleanroom. Tijdens de basiscursus 
Werken in een cleanroom leert u alles over deze eisen, 
verplichtingen en de gedragsregels.

• Neem kennis van de eisen en verplichtingen ten aanzien van 
de toegang tot en verblijf in cleanrooms

• Ontdek de gedagsregels voor werken en verblijven in een 
cleanroom

• Ga zelf aan de slag tijdens de praktijksessie

Plaats, startdatum, prijs - open inschrijvingen 

Duur 
1 dagbijeenkomst

Prijs
€ 495,- per persoon, exclusief BTW, inclusief arrangementskosten 
en lesmateriaal

Startdatum Veldhoven: 
25 november 2021

Bedrijfsintern
Voor een bedrijfsinterne cursus wordt een separate offerte gemaakt.

User Voor iedereen die incidenteel of intensief te maken 
heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een 
cleanroom

briefcase Er is geen vooropleiding vereist voor deze cursus

Clock 1 dagbijeenkomst

Graduation-Cap Bewijs van deelname

BOOK-OPEN Werkboek

 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform 
 ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Basiscursus werken in een cleanroom

Lisa Verberne
Adviseur Opleidingen
T  +31 (0)6 33 16 52 30
E  l.verberne@mikrocentrum.nl

Karin Mous
Manager Onderhoudsmanagement en Service
T +31 (0)6 52 87 52 93
E k.mous@mikrocentrum.nl
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Ervaring van cursist

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Precisietechnologie en werktuigbouwkunde

Deze cursus geeft je een duidelijk inzicht in de vacuümtechniek.

Programma 

Algemene vacuümtechniek
• Wat is vacuüm?
• Drukgebieden
• Welke materialen mogen gebruikt worden (do’s/don’ts)
• Pompprincipes
• Uitleg en werking van drukmeters
• Componenten/connectives (KF, CF, ISO)
• Reinheid ontgassing i.c.m. RGA (Residual Gas Analyser)

Praktijkgedeelte
• Prepareren van afdichtingen
• Assembleren van vacuümcomponenten
• Lektesten (onderdruk en overdruk)
• Afpompen incl. afpompsequence met turbomoleculairpomp
• Meten van drukken
• Uitstoken
• Meten van ontgassing en reinheid van systeem

Het aanzienlijk verlagen van de gasdruk binnen een 
ruimte staat centraal in de cursus Vacuümtechniek. U 
maakt kennis met de basisprincipes van het fenomeen 
vacuüm en leert u welke aspecten hierbij een belangrijke 
rol spelen. Onderwerpen als drukgebied en -meters, 
materiaalgebruik, pompprincipes, componenten, 
reinheid, ontgassing en assemblage komen hierbij aan 
bod.

• Leer te werken met vacuümapparatuur 
• Verrijk uw essentiële kennis van vacuümtechniek 
• Optimaliseer onderhoud 

Plaats, startdatum, prijs - open inschrijvingen 

Duur 
3 dagbijeenkomsten

Prijs
€ 1.550,- per persoon, exclusief BTW, inclusief arrangementskosten 
en lesmateriaal

Startdatum Veldhoven: 
26 november 2021
7 april 2022

Bedrijfsintern
Voor een bedrijfsinterne cursus wordt een separate offerte gemaakt.

User Voor Technici die dagelijks met vacuüm 
applicaties werken, constructeurs die ermee 
rekenen en medewerkers van onderdelen- en 
moduleleveranciers in de ultra clean leverketen.

briefcase MBO

Clock 3 dagbijeenkomsten

Graduation-Cap Bewijs van deelname

BOOK-OPEN Een uitgebreide syllabus

 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform 
 ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Vacuümtechniek



Individueel
Een nieuwe medewerker? Een nieuwe functie? Een andere
rol binnen de organisatie? Door het volgen van een korte
cursus is nieuwe of actuele kennis in een relatief korte tijd aan
te leren. Inschrijven van één of meerdere medewerkers voor
cursussen met open inschrijving is mogelijk. Dit kan op diverse
locaties in Veldhoven, Houten en Utrecht. Er zijn zowel dag- als
avondcursussen.

Bedrijfsinterne & maatwerk oplossingen
Voor grotere groepen kan het prettiger en efficiënter zijn om de
docent binnen het bedrijf te halen. Vaak is dit een samenspel met
een kennisdrager van het bedrijf en kan er in overleg ook aan
specifieke onderwerpen (maatwerk) aandacht besteed worden.

Adviestrajecten
Om een kennisachterstand in te lopen of tijdelijk specifieke
kennis in huis te halen bieden we bedrijven adviestrajecten. Na
een inventarisatie volgt er in overleg met het management een

Het resultaat telt!
Invullen van diverse leerbehoeften

adviestraject waarbij de bedrijfsprocessen, productkwaliteit,
methodieken en teamkennis op peil worden gebracht door
ondersteuning van een vakdocent/consultant.

Team workshops
De productie bij industriële bedrijven hebben na verloop van
tijd met veranderende materialen, technologie, wetgeving/
certificering/normen en inzichten te maken. Dat kan er toe leiden
dat er behoefte is om een “sprong” in kennis te maken van een
bepaald team. Deze behoeften kunnen we via het geven van
specifieke team workshops invullen. Bijvoorbeeld op het gebied
van praktische kwaliteit (tekeninglezen, vorm- en 
plaatstoleranties, basis meten) of lean six sigma, leidinggeven en 
communicatie op de werkvloer.

Meer informatie en contact:
Voor vragen en vrijblijvend persoonlijk advies
neemt u contact op met:

Eenvoudig aanmelden via

www.mikrocentrum.nl
Vakgebied Optica, fotonica en lasers

Karin Mous
Manager Onderhoudsmanagement en Service
T +31 (0)6 52 87 52 93
E k.mous@mikrocentrum.nl

Lisa Verberne
Adviseur Opleidingen
T  +31 (0)6 33 16 52 30
E  l.verberne@mikrocentrum.nl


