
Het Certificaat
Opleidingen voor Certified Programmer, 
Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer
siemens.com/nl/training/s7



Certified Programmers,  
dat zijn grenzeloze specialisten

Siemens Certified Programmers spreken overal dezelfde taal. Want de TIA-
Portal (S7-1200/1500) programmeurs met dat certificaat, krijgen wereldwijd 
erkenning in de wereld van industriële automatisering met het Sitrain 
Certification Program van Siemens. 

De certificaten worden niet alleen overal erkend, maar ook gewaardeerd. En 
terecht, want de deelnemers aan de opleidingen hebben een stevig traject 
doorlopen. Een traject waarbij ze niet alleen specialistische kennis 
ontwikkelden, maar die ook in de praktijk bewezen. Opdrachtgevers vragen 
hierom en eisen deze specialistische kennis van de programmeur. 

Bedrijven met deze programmeurs in huis, voldoen daarmee aan de normen 
DIN en ISO 9001 en aan de wens van hun klanten.

‘Bedrijven met deze programmeurs in 
huis, voldoen daarmee aan de normen 
DIN en ISO 9001 en aan de wens  van 
hun klanten.’



Siemens Certified 
Service Technician
TIA-Portal S7-1200/1500 en S7-300/400

Siemens Certified 
Programmer
TIA-Portal S7-1200/1500 en S7-300/400

SIMATIC S7 

Systeemcursus 1A met TIA-Portal 

2 dagen

SIMATIC S7

Systeemcursus 1B met TIA-Portal 

3 dagen

Voorbereiding-oefenexamen
Program mer met TIA-Portal

1 dag

Voldoende praktijkervaring
opbouwen met SIMATIC S7

SIMATIC S7 

Programmeren met TIA-Portal 

5 dagen

Examen Siemens Certified
Programmer met TIA-Portal

1 dag

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Online 
modules 
SITRAIN 
Access

Leerpad Programmer

SIMATIC S7

Systeemcursus 1A met TIA-Portal 

2 dagen

SIMATIC S7

Systeemcursus 1B met TIA-Portal 

3 dagen

Voorbereiding-oefenexamen
Service Technician met TIA-Portal

1 dag

Voldoende praktijkervaring
opbouwen met SIMATIC S7

SIMATIC S7

Storingzoeken met TIA-Portal 

4 dagen

Examen Siemens Certified Service 
Technician met TIA-Portal 

1 dag

Leerpad Service Technician



Service Technicians weten
wat verantwoordelijkheid is

Het Certificaat Service Technician 
biedt bedrijven met SIMATIC S7-
systemen gemoedsrust. Want die 
bedrijven zijn ervan verzekerd dat 
die systemen goed worden beheerd. 
De servicetechnici kunnen hun 
stevige verantwoordelijkheid aan 
dankzij een net zo stevige opleiding.

Siemens biedt binnen haar 
zogenoemde SITRAIN Certification 
Program TIA-Portal trajecten. Ze 
zorgen voor een kennis die zowel 
breed als diepgaand is en die theorie 
optimaal combineert met praktijk.



Leerweg Certified  
inclusief SITRAIN Access

Het leertraject Siemens Certified Programmer  
TIA Portal bestaat uit alle relevante systeem- en 
programmeercursussen, inclusief het proef- en 
definitieve examen. In de leerweg volgt de 
deelnemer 12 dagen cursus en krijgt hij/zij één 
jaar toegang tot het online leerplatform Sitrain 
Access. Hier vindt men de additionele modules 
rond onder meer basiskennis PLC, analoge 
waarden, programmeerregels, diagnose/tracing 
en TIA Libraries. Voor technici bieden wij ook de 
leerweg Siemens Certified Technician TIA Portal 
aan, inclusief de relevante modules in Sitrain 
Access.

Sitrain Access
Binnen de virtuele leeromgeving Sitrain Access 
kunt u op elk gewenst tijdstip en elke gewenste 
locatie leren en trainen, zonder dat u extra soft-  
of hardware nodig heeft. U heeft alleen 
internettoegang nodig. We tonen u welke 

modules in het kader van het leertraject Siemens 
Certified Programmer/Technician TIA Portal 
relevant zijn voor u, maar met uw toegangscode 
heeft u een jaar lang óók toegang tot alle overige 
content, die wij continu verder aanvullen en 
actualiseren. U traint dus niet alleen voor uw 
certificaat, maar blijft ook op de hoogte van  
onze innovaties.

Aanmelden 
Als bedrijf voldoet u met de bovengenoemde 
certificaten aan de normen DIN en ISO 9001, 
doordat uw medewerkers aantoonbaar 
specialistische kennis en kunde bezitten.  
Deze competenties worden overal internationaal 
gelijk gewaardeerd. Kijk voor de kosten van de 
beide leerwegen en om in te schrijven op onze 
website. Vervolgens nemen wij contact met u op 
om de cursusdata af te stemmen en uw toegang 
te regelen tot Sitrain Access. 



Siemens Certified PCS7 Engineer

SIMATIC PCS7
Systeemcursus 

10 dagen

SIMATIC PCS7
AS-Engineering 

5 dagen

SIMATIC PCS7
OS-Engineering 

5 dagen

Examen certified 
SIMATIC PCS7 Engineer

1 dag

Leerpad PCS7 Engineer

In een theoretisch en praktisch 
examen wordt uw uitgebreide 
SIMATIC PCS 7 kennis getest.

Na het behalen van het 
examen ontvangt u een 
certificaat. Deze kwalificatie  
is een positieve verificatie van 
uw kennis en vaardigheden  
en het vergroot uw kansen op 
de arbeidsmarkt.

Siemens 
Certified PCS7 Engineer



Engineers die PCS7 op
hun duimpje kennen

Als Certified PCS7 Engineer kom je nog eens ergens. Want Siemens Training 
biedt het pakket aan opleidingen deels in Duitsland aan. Samen met de 
tiendaagse Nederlandstalige training zorgen de deelnemers ervoor dat ze 
gedetailleerde theoretisch en praktische kennis van PCS7 hebben.

Als de kennis en ervaring op het gebied van AS-Engineering en OS-
Engineering nog niet aanwezig is, volgt daarna een opleiding in Duitsland 
van 2 keer vijf dagen. Na het slagen voor het examen, is het eindresultaat 
een wereldwijd erkend en gewaardeerd diploma. En de zekerheid van 
ontwerpen met de juiste kennis van hoog niveau.

Sitrain Certification Program
Programmeurs en servicetechnici mogen zich Siemens Certified 
noemen als ze na deze modules het eindexamen met goed gevolg 
hebben afgelegd.

Met het certificaat voldoen bedrijven aan de normen DIN en ISO 
9001, doordat medewerkers aantoonbaar specia-listische kennis en 
kunde bezitten. Die competenties worden internationaal en overal 
gelijk gewaardeerd.



Siemens Training
Dutch Tech Campus 
Werner von Siemensstraat 1  
2712 PN Zoetermeer

Siemens Training - SITRAIN
Siemens Nederland N.V. 
Prinses Beatrixlaan 800 
2595 BN Den Haag

Postbus 16068 
2500 BB Den Haag

Tel. (070) 333 3900

E-mail: siemens.training.nl@siemens.com  
Internet: www.siemens.com/nl/training

Over Siemens Training
Het verschil tussen stilstand en vooruitgang of, 
zo u wilt, tussen falen en succes, is kennis. 
Siemens Training, het opleidingsinstituut van 
Siemens Nederland, biedt een grote diversiteit 
aan cursussen en opleidingen. De opleidingen 
worden verzorgd in het eigen opleidings-
centrum in Zoetermeer en in Den Haag, bij één 
van de partner locaties in het land of bij 
opdrachtgevers ‘aan huis’. 

Inschrijving
Aanmelden kan online op www.siemens.com/nl/training.  
U vindt daar een compleet overzicht van cursussen.


