
                                                    OPLEIDINGEN 

   
BASIS OPLEIDINGEN METAAL 

 “WEGWIJS IN STAALSOORTEN“ 

 
Datum: Donderdag 23 mei 2019 

 

Locatie: In de gebouwen GDW 

   Hoogmolenwegel 21 

     8790 WAREGEM 

                                            

Organisatie: CLUSTA 

 

Met de medewerking van: 
 
 

                       

 
Staal is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het materiaal is al decennia lang de 

grondstof van heel wat sectoren: automotive, scheepsbouw, bouw, meubelen, verpakkingen, 

huishoudgoederen en andere.  

Chemische samenstelling en microstructuur leggen de basis voor de eigenschappen van staal. 

Vormvastheid en sterkte zijn de meest opvallende kenmerken. Bovendien is het materiaal 

recycleerbaar en relatief goedkoop. Lasbaarheid, een goede vermoeiïngsweerstand en zijn 

electrische eigenschappen maken staal tot een kwalitatief product voor veel verschillende 

toepassingen.   

  

DOELGROEP: 

Iedereen die zijn/haar kennis over metalen wil verruimen of opfrissen.  

De cursist leert zijn toepassing te vertalen naar de gewenste eigenschappen om 

op deze wijze de staalkeuze te funderen. 

 

PROGRAMMA: 

 

WAREGEM: 23 mei 2019   

15:00: Ontvangst 

15:30: Voorstelling GDW 

15:45: Soorten Staal 

           De relatie tussen: 

•  Chemische samenstelling 

•  microstructuur 

•  productieproces 

•  gebruikseigenschappen 

 Begrippen van het staalcertificaat 

           Soorten kwaliteitseisen op staal 

 

18:15: eventuele rondgang bij de firma GDW 

18:45: Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

INSCHRIJVING 
 

Algemene inlichtingen 

 

Datum  

23/05/2019 te WAREGEM 

 

Kostprijs: 

Leden Clusta: 300€ (excl.BTW) 

Niet leden:     500€ (excl.BTW)      

 

Inschrijvingen 

Schrijf u in: 

vóór 20 mei 2019  

door het onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

of online www.clusta.be/agenda 

 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 

betaling van de factuur binnen de 5 

werkdagen. 

De gastheer behoudt het recht wie hij 

in zijn bedrijf toelaat. 

 

Indien u zelf niet kan deelnemen kan u 

zich laten vervangen door een collega. 

Voor meerdere deelnemers van 

hetzelfde bedrijf bestaat de 

mogelijkheid deze cursus in-house te 

geven.  

Contact: Sabine.vandael@clusta.be 

 

Organisatie en inlichtingen 

Clusta VZW 

Technologiepark 48 

9052 Zwijnaarde 

Tel: 09/280.93.43 

www.clusta.be 

 

Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O104.696 

Om van de KMO-portefeuille 

gebruik te maken moet u uw 

aanvraag  indienen “uiterlijk 

14 kalenderdagen” na 

aanvang van de activiteit .  

Zo niet wordt deze aanvraag 

geweigerd.

Inschrijvingsformulier 

 

Basis opleiding metaal:  

“Wegwijs in Staalsoorten” 

  

Inschrijvingsformulier vóór 20/05/2019 

                                  

 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be   

 

Firmanaam:                   BTW nr                          P0 nr: 

 

Adres: 

 

Postcode:                                                                              Plaats: 

 

Tel:        

 

Naam van de deelnemer(s): 

 

Dhr./Mevr.: 

 

Functie:  

 

E-mailadres: 

 

Lid van Clusta:                ⃝      
 

Datum:                       Handtekening: 
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