
Opleidingen in machine- en procesveiligheid

Pilz Academy

Meer succes door professionele ontwikkeling

 ► Opleidingen in veilige automatisatie
 ► Internationaal cursusprogramma
 ► TÜV-gecertificeerde expertencursussen





The Spirit of Safety zit bij Pilz 
echt ingebakken in ons DNA. 
Met alles wat wij doen willen 
wij de industrie veiliger maken. 
Bij Pilz Academy doen we dat 
door onze jarenlange expertise 
en kennis door te geven aan 
iedereen die in de praktijk 
betrokken is bij machine- en 
procesveiligheid.

Met meer dan 20 jaar ervaring 
in opleiding geven, kunnen we 
je garanderen dat kiezen voor 
Pilz Academy een veilige keuze 
is. 

Pilz Academy biedt met 
zijn cursusaanbod meer 
expertise en transparantie 
bij complexe installaties en 
productieprocessen waar 
voortdurend veranderingen 
plaatsvinden op het gebied van 
machineveiligheid.

Persoonlijke begeleiding 
door ervaren trainers

Al onze opleidingen 
worden gegeven door 
safety consultants en 
projectingenieurs bij Pilz 

Belgium. Zij nemen hun 
bevindingen uit de dagelijkse 
praktijk mee in de trainingen. 
Hierdoor sluit hun kennis aan bij 
uw praktijk.

Ook hechten we veel belang 
aan persoonlijke begeleiding 
en interactie. Daarom houden 
we de groepsgrootte beperkt. 
De trainer kan dan voldoende 
aandacht schenken aan 
individuele vragen en het tempo 
aanpassen aan de groep.

5 redenen om voor Pilz Academy te kiezen:

1.  Een perfecte mix van theorie en praktijkgerichtheid
2.  Wat je leert, is meteen inzetbaar
3.  Lesgevers met ruime praktijkervaring
4.  Cursussen wereldwijd op uniform niveau en in de eigen taal
5.  Van 1 individuele cursus tot complete opleidingstrajecten

The Spirit of Safety

zit ingebakken in ons DNA

“Wij redden levens door kennis te delen”



Alle trainingen van Pilz Academy worden ook 
incompany gegeven, zowel op locatie als in 
een virtual classroom. Je kan kiezen voor een 
standaardcursus uit het cursusportfolio of een 
cursus laten aanpassen aan de eigen situatie. Je 
kan bijvoorbeeld oefeningen integreren afgestemd 
op de eigen applicaties of een combinatie maken 
van verschillende Pilz opleidingen. Haal de echte 
safety experts in huis

 ► Theorie & voorbeelden afgestemd op  
jouw applicaties en machines

 ► fabrikanten productneutraal advies
 ► Teamontwikkeling: medewerkers leren  

samen en van elkaar
 ► Bepaal zelf de (start)datum

Een specifieke 
opleidingsnood?

Neem contact met ons op. 

Na een intakegesprek bezorgen we  
je een oplossing op maat.

➤ training@pilz.be

Incompany & maatwerk

Opleidingstrajecten op maat 
Sta je in voor de opleidingen of competentie‑ 
management van technische teams in 
machineveiligheid? 

Pilz Academy helpt jou bij het bepalen van de juiste 
opleiding voor elke werknemer. Dat kan gaan van één 
of enkele cursus voor individuele medewerkers tot 
complete opleidingstrajecten voor departementen of 
teams. 

Starten op het juiste niveau
Ons cursusaanbod is speciaal ontwikkeld zodat 
iedereen een opleidingstraject kan starten op 
zijn persoonlijke niveau en verdere trainingen kan 
volgen om de gewenste kwalificatie te behalen. De 
verschillende niveaus en kwalificatietrajecten zijn overal 
ter wereld terug te vinden in het  
Pilz Academy aanbod. 



• CEFS - Certified Expert in  
Functional Safety
Breng uw kennis van functionele veiligheid 
naar expertniveau.
Met de training tot CEFS – Certified Expert in Functional 

Safety doet u direct toepasbare vakkennis op het gebied 

van functionele veiligheid van machines op. De training biedt 

uitgebreide informatie over de relevante normen, EN ISO 

13849 en EN IEC 62061, en een praktijkgerichte kijk op het 

opbouwen van complexe veiligheidssystemen. CEFS is bedoeld 

voor personen die al voorkennis hebben op het gebied van 

functionele veiligheid.

Nadat je de training met succes hebt afgerond, kan je 

veiligheidssystemen zelf opbouwen en beoordelen, van het 

ontwerp en de verificatie tot de realisatie en validatie. CEFS 

omvat een reeks praktische cursussen waarin je kennismaakt 

met concrete thema's in een gebruikssituatie.

2 dagen + online examen | open training | € 1500 p.p.

10, 11 & 12 mei 2023 | Gent

Alle benodigde informatie over de essen‑
tiële eisen aan de veiligheid van AGV
Het is belangrijk dat de medewerkers die betrokken zijn bij 

de implementatie van AGV of AGV-systemen, voldoende 

inzicht hebben in het juiste, veilige gebruik van AGV’s op de 

werkplek. Deze training geeft u alle benodigde informatie over 

de belangrijkste eisen aan de veiligheid van bestuurderloze 

transportsystemen. Bovendien krijgt u tijdens de training een 

gedetailleerd overzicht van de functionaliteit van bestuurderloze 

transportvoertuigen, bestuurderloze transportsystemen en van 

het risico dat ontstaat wanneer één of meerdere bestuurderloze 

transportvoertuigen of autonome mobiele robotvoertuigen in een 

bestaand systeem worden geïntegreerd. 

1 dag | open training | € 480  p.p.

15 februari 2023 | Gent

• Introductie in Procesveiligheid
Functionele veiligheid in de procesindus‑
trie volgens IEC 61511 (SIL)
De cursus Process Safety (SIL) geeft u een basiskennis over 

procesveiligheid volgens de IEC 61511 reeks (SIL Safety 

Integrity Level). Na het volgen van deze opleiding bent u zelf in 

staat om mogelijke foutieve en gevaarlijke situaties te herkennen, 

deel te nemen aan een HAZOP (Hazard & Operability Study) en 

LOPA (Layers Of Protection Analysis) en de vereisten voor het 

design, engineering en onderhoud van een veilige sturing (SIL-

loops)  te bepalen. 

1 dag | open training | € 480  p.p.

29 november 2022 | Gent

• Veilig gebruik van automated guided vehicles en AGV systems

Nieuwe cursussen



Cursusportfolio

Safety Engineer Programma
Een praktisch gericht opleidingsprogramma 
in de belangrijkste aspecten van 
machineveiligheid.

Het opleidingsprogramma ‘Safety Engineer’ 
behandelt de belangrijkste aspecten over het 
veilig ontwerpen en onderhouden van machines. 
Doel is dat je tijdens het ganse opleidingstraject 
voldoende kennis opdoet om op een praktische, 
gestructureerde en onderbouwde wijze 
machineveiligheid aan te pakken in jouw bedrijf.

 ► Machinery Directive & CE marking

 ► Risk assessment workshop

 ► Safety design according to A&B standards

 ► Practical training in EN ISO 13849‑1

 ► Electrical safety in industrial installations

 ► Optioneel: Safety validation training

5 dagen - 5 thema’s

afsluittoets

Met Pilz certificaat

Na afloop kan je deelnemen aan een vragenlijst.  
Ben je geslaagd voor elke module? Dan krijg jij het 
Pilz ‘Safety Engineer’ certificaat!

Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen die betrokken is bij 
het technisch uitwerken en implementeren  
van machineveiligheid, zoals machineontwerpers, 
projectingenieurs, onderhoudsmedewerkers,  
beheerders van machineparken en 
preventieadviseurs.

Wanneer?

5 dagen | open training | € 2.650 p.p.  
(optie validatie + € 450)

 ► START 16 november 2022 | Gent
 ► START 01 maart 2023 | Laakdal
 ► START 19 april 2023 | Gent

Of boek een aparte dagcursus
Elke module komt overeen met 1 dagcursus. Je 
kan ook voor één of enkele van deze dagcursussen 
apart inschrijven



Kenniscursussen
Machinery Directive & CE Marking 
Een gedetailleerd inzicht in de belangrijkste 
Europese richtlijnen, in het bijzonder de 
machinerichtlijn, met betrekking tot CE-markering.

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 16 november 2022 | Gent
 ► 1 maart 2023 | Laakdal
 ► 19 april 2023 | Gent

Volg deze cursus waar en wanneer je maar wil in 
de Web Based Training vorm. 

Risk assessment workshop
Praktijkgerichte en interactieve cursus met echte 
case studies voor diepgaande kennis over de 
risicoboordeling en procedures. 

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 17 november 2022 | Gent
 ► 2 maart 2023 | Laakdal
 ► 20 april 2023 | Gent

Safe design according to  
A & B standards
Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse 
praktijk te maken heeft met het ontwerpen van 
machines een houvast en tips voor een beter, 
betrouwbaarder en veiliger product van bij het 
design.

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 23 november 2022 | Gent
 ► 8 maart 2023 | Laakdal
 ► 26 april 2023 | Gent

Practical training in EN ISO 13849‑1
Krijg een beter begrip van de processen en 
normen met betrekking tot de veiligheid van 
besturingssystemen, specificaties, ontwerpen en 
validatie.

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 24 oktober 2022 | Online (English)
 ► 24 november 2022 | Gent
 ► 9 maart 2023 | Laakdal
 ► 27 april 2023 | Gent

Electrical safety in industrial 
installations
Leer hoe je kan voldoen aan de eisen van de norm 
EN 60204-1 met betrekking tot de veiligheid van 
de elektrische uitrusting van machines. 

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 30 november 2022 | Gent
 ► 15 maart 2023 | Laakdal
 ► 3 mei 2023 | Gent

Safety validation training
Deze cursus behandelt de diverse normtechnische 
en wettelijke bepalingen met betrekking tot 
validatie en biedt kennis van de verschillende 
stappen die noodzakelijk zijn voor het valideren 
van een installatie.

1 dag | open training | € 530 p.p.

 ► 1 december 2022 | Gent
 ► 16 maart 2023 | Laakdal
 ► 04 mei 2023 | Gent

Basis of CE Marking
Welke verantwoordelijkheden hebben de 
machinebouwers en de exploitant t.a.v.  
de machinerichtlijn? Online cursus door  
Pilz international.

8 uren | open training | € 530 p.p.

 ► start 26 september 2022 | Online (English)

Safety Design inc.EN ISO 13849  
and EN IEC 62061
Volledig inzicht in de ontwerpmethodologieën, 
vereisten en noodzakelijke validaties die van 
toepassing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen 
van het besturingscircuit.

8 uren | open training | € 530 p.p.

 ► start 24 oktober 2022 | Online (English)



Meer informatie of advies bij het 
kiezen van de juiste cursus?

training@pilz.be of +32 9 321 75 70

SIL for machinery according to  
EN IEC 62061
Krijg een beter begrip van de processen en 
normen met betrekking tot de veiligheid van 
besturingssystemen, specificaties, ontwerpen  
en validatie

1 dag | incompany training | € 1950 per dag

Fundamentals of Machinery Safety
Doe fundamentele kennis over de technische 
veiligheid in de industrie op rond o.a. 
CE-markering, beveiligingsmethoden, 
veiligheidscomponenten, besturingssystemen 
volgens EN ISO 13849 en  
EN IEC 62061.

16 uren | open training | € 1060 p.p.

 ► start 5 september 2022 | Online (English)

Making best use of Pascal and Sistema
Op een efficiënte manier veiligheidscircuits volgens 
EN ISO 13849-1 berekenen gebruik makend van 
het berekeningsprogramma Pascal (Pilz) en/of  
Sistema (IFA).

1 dag | incompany training | € 1950 per dag

Purchase of safe machinery
Krijg een sterkere onderhandelingspositie door 
kennis van machineveiligheid voor inkopers, 
de plichten en verantwoordelijkheden van 
machinefabrikanten en de rechten van inkopende 
partijen.

1 dag | incompany training | € 1950 per dag

SAT for safe machinery
Krijg inzicht in de vereiste testen voor het in bedrijf 
nemen van een machine m.b.t. veiligheid, zowel 
voor een nieuwe machine als na een aanpassing.

1 dag | incompany training | € 1950 per dag

LoTo voor uitvoerenden
Leer goede en correcte LoTo (Lock Out Tag Out) 
ontwikkelen die praktisch uitvoerbaar zijn, maar 
ook sluitend. Wettelijke vereisten en best practices 
komen aan bod.

1 dag | incompany training | € 1950 per dag

LoTo voor leidinggevenden 
Ontdek alle stappen om succesvol een LoTo-
proces te integreren in jouw bedrijf: van LoTo-
policy tot controles van individuele installaties en 
het opstellen van LoTo-procedures.

1 dag | incompany training | € 1950 per dag



Productcursussen
Best practices on safety components

Leer hoe je op een eenvoudige manier aan de 
nodige besturingstechnische veiligheidseisen 
kunt voldoen door de juiste keuze van 
veiligheidscomponenten.

1 dag | incompany training | € 1650 per dag

PNOZmulti programming & 
maintenance

Aan de hand van praktische oefeningen leer je 
de multifunctionaliteit van dit configureerbaar 
veiligheidsrelais optimaal te benutten.

1 dag | incompany training | € 1650 per dag

PSS 4000 complete training

Haal het maximum uit het PSS 4000 systeem en 
de PAS 4000 programmeeromgeving. 

2 dagen | incompany training | € 1650 per dag

PSS 4000 multi programming  
& maintance

Optimaal de kracht benutten van het PSS 4000 
systeem en stilstanden tot het minimum beperken 
door het maximale gebruik van de diagnose 
mogelijkheden in PAS 4000. 

2 dagen | incompany training | € 1650 per dag

Applicatie- en industriegerichte cursussen
Veilig gebruik van AGV en AGV‑
systemen

Deze training geeft je alle benodigde informatie 
over de belangrijkste eisen aan de veiligheid van 
AGV’s en hoe je deze op een veilige manier inzet 
op de werkplek. 

1 dag | open training | € 500 p.p.

 ► 15 februari 2023 | Gent

Introduction to Process Safety (SIL)

Basiskennis over procesveiligheid volgens de  
IEC 61511 reeks (SIL), zodat je kan deelnemen  
aan een HAZOP en LOPA en de vereisten voor  
een veilige sturing (SIL-loops) kan bepalen.

1 dag | open training | € 500 p.p.

 ► 29 november 2022 | Gent

HRC & robot safety

Leer hoe je een robot- en cobotinstallatie veilig  
kan opbouwen aan de hand van de normen  
EN ISO 10218-1 en EN ISO 10218-2, de risico’s 
moet inschatten en hoe je veiligheid & hoge 
beschikbaarheid kan combineren.

1 dag | incompany training | € 1800 per dag

Safe design of machinery  
based on C‑standards

Hierbij gaan we na welke de meest belangrijke 
C-normen zijn, die van toepassing zijn voor de 
machines in jouw bedrijf. Vervolgens wordt er 
een opleiding opgesteld over de beveiligingen die 
noodzakelijk zijn voor de specifieke machines in 
jouw bedrijf.

1 dag | incompany training | offerte op maat



Expertenopleidingen - TÜV gecertificeerd
Onze TÜV gecertificeerde cursussen bieden opleidingen op expertniveau op het gebied van 
machineveiligheid. Deze kwalificaties worden gecertificeerd door de internationaal erkende testorganisatie 
TÜV Nord en bewijzen jouw expertise in het vakgebied. Na een succesvolle deelname ontvang je een 
internationaal erkende titel die jouw kwalificatie bevestigt.

Voor toelating tot de expertenopleidingen is professionele ervaring en kennis van het vakgebied vereist. 
Weet je niet zeker of jouw huidige kwalificatie overeenkomt met het vereiste niveau? Neem dan contact met 
ons op. Wij geven jouw persoonlijk advies.

CMSE® ‑  
Certified Machinery Safety Expert

Deze vierdaagse cursus geeft een compleet 
en diepgaand overzicht over het onderwerp 
machineveiligheid. Je krijgt inzicht in de actuele 
normen en wetten en leert om snel de juiste 
informatie te vinden. Variërend van de risicoanalyse 
en het realiseren van veiligheidsconcepten tot en 
met het correct “in omloop brengen” van machines 
en installaties komen aan bod.

 ► Module 1: Inleiding tot veiligheid
 ► Module 2: Machineveiligheid
 ► Module 3: Risicobeoordeling
 ► module 4: Mechanische 

beschermingsmiddelen 
Veiligheidscomponenten en -technologieën 
Elektrotechnische veiligheidseisen

 ► Module 5: Functionele veiligheid van de 
besturingssystemen 
Functionele veiligheid van het 
vloeistofvermogen

Deze cursus is opgesteld voor constructeurs van 
machines, projectingenieurs en (global) Safety 
Managers. 

4 dagen | open training | € 2.400 p.p.

 ► START 07 november 2022  | Online (English)
 ► START 22 maart 2023 | Gent



De vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW en onder voorbehoud 
van eventuele fouten en prijswijzigingen.

CEFS ‑  
Certified Expert in Functional Safety

De cursus tot CEFS biedt specialistische kennis 
over systemen voor de functionele veiligheid van 
machines. Je leert welke normatieve en technische 
eisen aan een dergelijk systeem worden gesteld. 
Alle belangrijke elementen worden belicht, van het 
ontwerp en de verificatie tot de implementatie.

 ► Basiskennis functionele veiligheid
 ► Ontwerpen van een 

veiligheidsbesturingssysteem
 ► Valideren van een veiligheidscircuit
 ► Expertise functionele veiligheid

CEFS is speciaal afgestemd op personen die in 
de dagelijkse praktijk verantwoordelijk zijn voor 
de machineveiligheid van nieuwe en bestaande 
machines en met speciale verantwoordelijkheid 
over veilige besturingssystemen.

2 dagen | open training | € 1.500 p.p.

 ► START 28 september 2022 | Gent
 ► START 29 november 2022  | Online (English)
 ► START 10 mei 2023 | Gent 

CECE ‑ Certifiewd Expert in CE marking

Met CECE bereik je de hoogst mogelijke 
kwalificatie op het gebied van CE-markering. 
Je krijgt een diepgaand inzicht in het domein 
CE markering vanaf de ontwerpfase tot en met 
de levenscyclus van de machine. Wetgeving, 
het CE-markeringsproces in detail, procedures 
& methodieken, verificatie van conformiteit en 
technische documentatie komen uitgebreid aan 
bod. 

 ► Wetgeving over de veiligheid van machines in 
Europa

 ► Juridische kaders
 ► Definitie van eisen
 ► Methode voor conformiteitsbeoordeling
 ► Verificatie van de conformiteit
 ► Technische documentatie 

Deze kwalificatie richt zich op machinefabrikanten, 
machinwe-importeurs en -integrators met een 
speciale verantwoordelijkheid op het gebied van  
CE-markering.

2 dagen | open training | € 1.200 p.p.

 ► START 14 december 2022 | Gent

Subsidie KMO‑portefeuille

Pilz Academy is erkend als 
gecertificeerd opleidingsinstituut. 
Dit maakt dat u onze trainingen 

gedeelteijk kunt betalen via 
subsidies toegekend door de 

Vlaamse Overheid via het systeem 
van de KMO‑portefeuille.  

Indien uw bedrijf voldoet aan 
de vooropgestelde criteria 

kan u tot 40% besparen op de 
opleidingskost.  

Meer informatie hierover vindt u op 
www.kmo‑portefeuille.be



Pilz Academy Belgium

Poortakkerstraat 37 • 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel.: +32 9 321 75 70 • Mail: training@pilz.be

Alle informatie over onze opleidingen en 
mogelijkheid om online in te schrijven 
voor open cursussen vind je op onze 
website.

➤ www.pilz.be/training

Wens je meer informatie of advies? 

Wij denken met jou mee


