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Het Certificaat
Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer

Over Siemens Training



Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer

Siemens Certified Programmers spreken overal dezelfde taal. Want de 
‘Classic’ (S7-300/400) en 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. 

Certified Programmers, dat 
zijn grenzeloze specialisten

“Bedrijven met deze programmeurs in huis, 
voldoen daarmee aan de normen DIN en ISO 

9001 en aan de wens van hun klanten.”



SIMATIC S7
Systeemcursus 1A 
[basis]
 2 dagen

‘Classic’ S7-300/400 TIA-Portal S7-1200/1500
             en S7-300/400

Siemens Certified Programmer

SIMATIC S7
Basiscursus 
met TIA-Portal
 2 dagen

SIMATIC S7 
Programmeren 
[STEP7 en SCL]
 5 dagen

Voorbereiding-oefenexa-
men Programmer 
’Classic‘
 1 dag

Voorbereiding-oefenexa-
men Programmer met
TIA-Portal
 1 dag

SIMATIC S7 Systeemcursus 
1B [programmeren en 
storingzoeken]
 3 dagen

SIMATIC S7
Systeemcursus 
met TIA-Portal
 3 dagen

SIMATIC S7
Programmeren met 
TIA-Portal
 5 dagen

SIMATIC WinCC 
machine-niveau 
met TIA-Portal / Flexible
 3 dagen

SIMATIC WinCC 
machine-niveau 
met TIA-Portal / Flexible
 3 dagen

Examen Siemens 
Certified Programmer
’Classic‘
 1 dag

Examen Siemens
Certified Programmer
met TIA-Portal
 1 dag

Leerpad Programmer

Voldoende praktijkervaring 
opbouwen met SIMATIC S7

Voldoende praktijkervaring 
opbouwen met SIMATIC S7



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 verant-
woordelijkheid aan dankzij een net zo stevige opleiding.

Service Technicians weten 
wat verantwoordelijkheid is

Siemens biedt binnen haar zogenoemde SITRAIN Certifi-
cation Program zowel ‘Classic’ als TIA-Portal trajecten. In 
beide gevallen zorgen ze voor een kennis die zowel breed 
als diepgaand is en die theorie optimaal combineert met 
praktijk.



SIMATIC S7
Systeemcursus 1A 
[basis]
 2 dagen

‘Classic’ S7-300/400 TIA-Portal S7-1200/1500
             en S7-300/400

Siemens Certified Service Technician

SIMATIC S7
Basiscursus 
met TIA-Portal
 2 dagen

SIMATIC S7 
Storingzoeken

 4 dagen

Voorbereiding-oefenexa-
men Service Technician 
’Classic‘
 1 dag

Voorbereiding-oefenexa-
men Service Technician met
TIA-Portal
 1 dag

SIMATIC S7 Systeemcursus 
1B [programmeren en sto-
ringzoeken]
 3 dagen

SIMATIC S7
Systeemcursus 
met TIA-Portal
 3 dagen

SIMATIC S7
Storingzoeken met 
TIA-Portal
 4 dagen

Examen Siemens 
Certified Technician
’Classic‘
 1 dag

Examen Siemens Certified 
Service Technician met
met TIA-Portal
 1 dag

Leerpad Service Technician

Voldoende praktijkervaring 
opbouwen met SIMATIC S7

Voldoende praktijkervaring 
opbouwen met SIMATIC S7



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.

Engineers die PCS7 op 
hun duimpje kennen

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.



SIMATIC PCS7
Systeemcursus

 10 dagen

Engineers

Siemens Certified PCS7 Engineer

Examen certified SIMATIC 
PCS7 Engineer

 1 dag

SIMATIC PCS7
AS-Engineering

 5 dagen

SIMATIC PCS7
OS-Engineering

 5 dagen

Leerpad PCS7 Engineer
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Over Siemens Training

Verschil tussen stilstand en vooruitgang 
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 opleidingscentrum in Zoetermeer, bij één van de partner locaties in het land of 
bij opdrachtgevers ‘aan huis’. Daarnaast maakt Siemens Training in toenemende mate 
gebruik van technology-based-training, waarbij de computer een centrale rol speelt

Diepgaande kennis
De opleidingen met betrekking tot PCS7 Engineering, S7 Service Technician en S7 
Programming hebben niet zomaar de toevoeging Certified. Wie zo’n certificaat bezit, 
heeft bewezen over diepgaande kennis te beschikken van het meest gebruikte 
besturingssysteem in de industriële automatisering. 

Dat biedt zekerheid voor werkgevers en opdrachtgevers. Hun productlijnen worden 
ontwikkeld, geprogrammeerd, in bedrijf gesteld en beheerd door vakmensen. 

Inschrijving
Aanmelden kan online op www.siemens.nl/training.
Hier vindt u ook een compleet overzicht van onze cursussen. Op onze opleidingen 
zijn onze algemene cursus- en leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Volg ons op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste innovatie en interessante ontwikkelingen 
op het gebied van Siemens Training? Volg ons dan op Twitter via ons account: 
@SiemensTraining.


