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Z.O.Z. voor de Leertrajecten, Leerblokken en BPV-trajecten.  

Of kijk op onze site de pagina’s Opleidingen en Mijn Carrière. 

Voor directe contact belt u naar 010 7851133. WhatsAppen kan ook op 06 46261328. Vragen naar dhr. Basier.  
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Leerplan en BPV trajecten t.b.v.  CP Mechatronica 

met Siemens PLC voor Industriële Automatisering 
www.competentieplus.net/opleidingen  

 

In de schema Besturingstechniek met Simatic S7 van Siemens PLC voor  

Industriële Automatisering geven de lichtblauwe blokken de leerinhoud  

aan met BPV trajecten door CompetentiePLUS Opleidingen.   

De gele blokken duiden de leerinhoud aan welke door Siemens Trainingcenter  

worden verzorgd, namelijk bij  SITRAIN te Zoetermeer.  Ook de examens worden 

bij SITRAIN afgelegd, in locatie Zoetermeer of hun locatie Hengelo. Via STRAIN behaalde examens zijn 

de certificaten van Siemens S7 s ’wereld erkend. Van iedere leerblok is de leerinhoud beschreven in aparte 

bladen. Deze worden door CompetentiePLUS verstrekt aan deelnemers / cursisten.  

 

Leerblokken en BPV trajecten   (Beroeps Praktijk Vorming) 

Bij iedere leerblok dient men de BPV trajecten in voldoende mate te doorlopen voordat men aangemeld wordt 

om bij SITRAIN de training te volgen en daarbij examens af te leggen. 

Dat betekent dat men na het BPV traject met voldoende mate parate kennis bezit. 

Daardoor kan men moeiteloos de training volgen en de examens met succes afleggen bij SITRAIN. 

Een tevreden deelnemer / cursist is voor ons het hoofdzakelijke doel. 

Met bovenstaande leerplan kunt u met goede motivatie, met voldoende parate kennis, maar vooral met het 

bewezen praktijk ervaring (BPV trajecten), met succes uw beroep als Besturingstechnicus verder gaan.   

 

Instroom deelnemers / cursisten 

Aan voorzijde ziet u de mogelijke instroom blokken zoals hiernaast:  

Daarbij ziet u de blokken Instroom Junior en Instroom Medior. 

Bij Junior instromers worden beginners met weinig kennis van Industriële Automatisering bedoeld.  

De Medior instromers hebben enige kennis van en of hebben enige ervaring met PLC en / of storingstechniek,  

specifiek  als elektro-techneut en/of als WTB– machines technicus.  Ook zij met werkervaring als monteurs of in-

stallateurs in de industriële sectors mogen direct starten.  

INTAKE bijeenkomsten op locatie Rotterdam   

De intake is vrijblijvend, zonder kosten en in groepsverband. Maar kan ook op verzoek individueel plaatsvinden. 

U kunt zich eerst aanmelden via onze Aanmeldformulier te vinden op onze site in de pagina Mijn Carrière. Hier 

duidt u aan wat uw wensen zijn. Ook voor Leren en Werken kunt u bij ons terecht. U ontvangt een bevestiging en 

eventueel meer informatie over de opleiding CP Mechatronica, mede een uitnodiging voor een intakegesprek. 
 

Kosten en duur van de Leertrajecten 

De kosten zijn opgebouwd uit de BPV-trajectkosten, Lesmateriaal-, Trainings- en Examens kosten, Deze zijn 

afhankelijk van uw Leerplan (doelstelling) en uw instapniveau. Wilt u de kosten voor-calculeren, de betalingswijze 

bespreken en de startdata bepalen? Neem dan contact op via Mijn Carrière of neem telefonisch contact.  
  

VOORBEELD: 

De cursus Technician Simatic S7 duurt ca drie maanden voor mediors en is afhankelijk van uw voorkennis, leer-

tempo en de Training en Examens data bij SITRAIN. Ga naar onze site op pagina Opleidingen voor meer info.  

Voor directe contact belt u naar 010 7851133. WhatsAppen kan ook op 06 46261328. Vragen naar dhr. Basier.  
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