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Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Een technische tekening is het basisdocument voor alle medewerkers -in ontwerp tot 
assemblage- en bevat alle informatie waaraan een eindproduct moet voldoen. Om 
misverstanden in de productie, montage en tijdens metingen te voorkomen, is het 
belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken.  Tijdens deze cursus leert u 
het toepassen van lengte-meettechniek. De kennis van meetapparatuur en 
methodieken is een essentieel aspect om afkeur van product te voorkomen
en de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.

Tijdens de cursus leert u de juiste en meest recente lengtemeettech-
nieken en -methoden toe te passen. U doet dit in relatie met de aan 
het product te stellen eisen. Ook maakt u kennis met het ISO-pas-
singsstelsel, vorm- en plaatstolleranties en leert u de betekenis 
van oppervlakteruwheid. Ook leert u welke factoren de meet-
nauwkeurigheid beïnvloeden, hoe u niet rechtstreeks te 
meten maten in de praktijk berekent en hoe u schroef-
draad meet.

MAAK DE JUISTE KEUZE VAN MEETMIDDELEN 
EN -METHODIEKEN EN VERHOOG KWALITEIT EINDPRODUCT
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De cursus Geometrische meettechniek is 
bedoeld voor vakmensen, productiemede-
werkers en kwaliteitscontroleurs. 

VOORDELEN

INHOUD

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

DOELGROEP DUUR

U leert snel en efficiënt.

Informatie volledig en gebruiksvriendelijk

Aandacht voor (intensieve) begeleiding

Theorie gelijk toepasbaar in praktijk

December 2021

De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten (dagdelen), 
verdeeld over 4 weken.  

Meettechniek algemeen

Schuif-, schroef- en eindmaten

Hoekmeters

Keurmiddelen hanteren

Meetklokken en slagmeting

Gatmeter met aanwijzer

Schroefdraad meten

ISO-passingstelsel

Oppervlakteruwheid

Vorm- en plaatstoleranties

Oriëntatie statistische kwaliteitsbeheersing

Meet onzekerheid

Omgaan met meetmiddelen

Controle van de meetmiddelen op juiste uitlezing


