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Welkom bij het Infrared Training Center (ITC), de 
toonaangevende kennisbron voor infraroodtechnologie en 
de toepassingen hiervan.
Het ITC verzorgt trainingen in meer dan 50 landen en in 22 talen. Wij bieden talloze diensten, van 
korte introductiecursussen tot certificeringsprogramma's. Onze instructeurs behoren tot de meest 
vooraanstaande specialisten binnen de branche.

Het ITC is er trots op dat de geleverde producten en services voldoen aan de normen binnen 
de industrie en de nationale en internationale normen. Neem deel aan onze community, onze 
conferenties en onze cursussen op www.infraredtraining.com.
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Doelstellingen
Deze cursus bereidt u voor op uw kwalificatie als gecertificeerd Level 1 thermograaf. U doet 
basiskennis op over infrarood, u leert de IR-camera bedienen onder verschillende omstandigheden 
en voor diverse doeleinden, u leert hoe u meetsituaties in het veld op de juiste wijze inschat en u 
leert mogelijke oorzaken van fouten herkennen. U kunt IR-inspecties uitvoeren aan de hand van 
schriftelijke richtlijnen en u kunt een rapport uitbrengen over de resultaten van deze inspectie.

Beschrijving
Na een korte inleiding tot de thermografie krijgt u een praktijkgerichte training. De theorie over 
warmte en infrarood voorziet u van de basiskennis die u nodig hebt voor het gebruik van de 
warmtebeeldcamera in het veld en het herkennen en interpreteren van thermische patronen. Er 
wordt sterk de nadruk gelegd op de IR-meettechnieken en de invloed van straling en reflectie 
op de meetresultaten. U gaat metingen verrichten van echte apparatuur in een laboratorium 
en leert daarnaast hoe en wanneer u kwalitatieve en kwantitatieve thermografie gebruikt. De 
training wordt afgerond met een korte inleiding tot de inspectieroutines en rapportageprincipes. 
Nu beschikt u over de benodigde kennis om een korte casestudy te presenteren aan de groep. 
De cursus wordt afgesloten met een examen en bevat onder andere meerkeuzevragen en een 
thermogramanalyse.

Tijdens de les krijgt u de gelegenheid om oefeningen te maken en onze docenten werken met 
afbeeldingen, schetsen en eenvoudige diagrammen om de theorie op een duidelijke manier te 
illustreren.

Wie kunnen deelnemen aan deze cursus?
Deze cursus is ontwikkeld voor beginners in de thermografie die enigszins ervaring hebben 
met het bedienen van een IR-camera en over beperkte kennis beschikken op het gebied van 
infrarood, die de eerste stappen willen zetten op weg naar een carrière als thermograaf en zich 
willen kwalificeren als een Level 1 gecertificeerd thermograaf.

Vereisten
Voor deelname aan de Level 1 thermografiecursus moet u:
• bekend zijn met de basisbediening van een warmtebeeldcamera
• over de aanbevolen thermografische ervaring beschikken

Bewijs van opleiding
Deelnemers die voor het examen slagen en voldoen aan alle relevante vereisten, ontvangen een 
certificaat van bekwaamheid met de certificeringsvereisten. 

Neem contact op met het dichtstbijzijnde ITC of bezoek onze website voor een overzicht van de 
cursussen. 

Kwalificeer u als gecertificeerd Level 1 thermograaf 
en neem een voorsprong op uw concurrenten

ITC Level 1 thermografiecursus
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Doelstellingen
Deze cursus bereidt u voor op uw kwalificatie als gecertificeerd Level 2 thermograaf. In deze 
cursus worden onderwerpen over infraroodthermografie behandeld om zowel uw kennis over 
infraroodtheorie, warmteleer, infraroodmeetapparatuur en de toepassing daarvan te verdiepen 
en uit te breiden. Als een Level 2 thermograaf begeleidt u personeel van Level 1 op het gebied 
van apparatuurkeuze, technieken, beperkingen, gegevensanalyse, correctiemaatregelen en 
rapportage.

Beschrijving
Na een korte inleiding over de certificeringsniveaus en -procedures, en de bijbehorende normen, 
krijgt u een eerste toets. Tijdens deze cursus wordt uw bestaande kennis over de thermodynamica 
en warmteoverdracht herhaald en uitgebreid. Daarnaast doet u uitgebreide kennis op over IR-
theorie en IR-apparatuur. De cursus wordt afgesloten met een meerkeuze-examen.

Tijdens de cursus voert u onder andere uitgebreide praktische oefeningen uit en neemt u deel 
aan discussies over uw professionele ervaringen en praktijkvoorbeelden. De theoretische kennis 
over thermodynamica en infraroodwetenschappen wordt uitgelegd aan de hand van formules, 
diagrammen en grafieken. De focus ligt met name op statische processen, maar er worden ook 
enkele transiënte mechanismen besproken.

Wie kunnen deelnemen aan deze cursus?
Deze cursus is ontwikkeld voor thermografen die in het bezit zijn van het Level 1-certificaat en die 
hun kennis over IR-thermografie willen uitbreiden en zich willen kwalificeren als een gecertificeerd 
Level 2 thermograaf.

Vereisten
Voor deelname aan de Level 2 thermografiecursus moet u:
• beschikken over een geldig thermografiecertificaat op Level 1
• over de aanbevolen thermografische ervaring beschikken
• een casestudy voorbereiden die u tijdens de Level 2 cursus presenteert en vervolgens aan het 

eind van de cursus indient voor kwalificatie.

Bewijs van opleiding
Deelnemers die voor het examen slagen en voldoen aan alle relevante vereisten, ontvangen een 
certificaat van bekwaamheid met de certificeringsvereisten. 

Neem contact op met het dichtstbijzijnde ITC of bezoek onze website voor een overzicht van de 
cursussen.

 
Kwalificeer u als gecertificeerd Level 2 thermograaf 
en breid uw IR-kennis uit 

ITC Level 2 thermografiecursus
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Doelstellingen
In deze interdisciplinaire cursussen worden zowel thermografie als de achterliggende 
wetenschappen en de toepassingen behandeld. De stof behandelt belangrijke wetenschappelijke 
concepten, zoals natuurkunde, warmteleer en scheikunde. U past deze kennis toe op basis 
van de relevante toepassingstheorie en bent dus in staat om op basis van de huidige wet- en 
regelgeving, normen en voorschriften een gekwalificeerde inspectie uit te voeren binnen uw 
toepassingsgebied.

Beschrijving
De structuur en planning van de toepassingsmodules kunnen variëren, maar elke module bevat 
de volgende onderdelen:
• Inleiding tot en een overzicht van de huidige normen en voorschriften 
• Concepten en details van de benodigde achterliggende wetenschappen
• Details over de specifieke toepassing, inclusief de theoretische achtergrond, typische 

fenomenen en praktijkgeoriënteerde informatie
• Toepassing/gebruik van de kennis tijdens practicumlessen
• Aanwijzingen met betrekking tot de benodigde apparatuur voor gekwalificeerde inspecties
• Examen

Wie kunnen deelnemen aan deze cursussen?
Deze cursussen zijn voornamelijk ontwikkeld voor thermografen die minimaal in het bezit zijn van 
een Level 1 certificaat en die hun kennis binnen een specifiek toepassingsgebied willen verdiepen.

Bepaalde lessen, zoals de cursus voor het detecteren van vluchtige gassen, zijn echter ook 
gericht op personen met een beperkte IR-ervaring, maar die gespecialiseerde experts zijn 
binnen hun vakgebied en moeten leren hoe ze een IR-camera kunnen gebruiken als aanvullend 
meetinstrument.

Vereisten en aanbevelingen
Om deel te mogen nemen aan een Geavanceerde applicatiecursus moet u:
• beschikken over een geldig thermografiecertificaat op Level 1 of
• beschikken over een vergelijkbare IR-gerelateerde opleiding en ervaring.
Het is echter wel aanbevolen om enig inzicht te hebben in het toepassingsgebied van de cursus.

Bewijs van opleiding
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Deelnemers die deze cursus met succes 
voltooien, kunnen een verklaring ontvangen voor een vervolgopleiding.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde ITC of bezoek onze website voor meer informatie over de 
door u gewenste cursussen en een overzicht van de geplande Geavanceerde applicatiecursussen.

Volg deze cursussen na een Level 1 thermografiecursus of combineer ze met 
een Level 2 thermografiecursus om u te kwalificeren als een gecertificeerd  
thermograaf met specialistische kennis van een bepaald toepassingsgebied.

Geavanceerde applicatiecursussen
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Doelstellingen
Deze cursussen voorzien u van de belangrijkste basisbeginselen met betrekking tot de theorie 
en toepassingsgebieden van IR-thermografie, de camerabediening en het gebruik van software.

Beschrijving
Na een korte inleiding tot de geschiedenis van thermografie worden de basisbeginselen van 
de thermografie, emissiviteit en gereflecteerde omgevingstemperatuur behandeld. Tijdens 
de praktijksessies bedient u de camera in verschillende meetsituaties. Na een overzicht van 
de elektrische en industriële inspecties leert u hoe u de onderzoeksresultaten analyseert 
en rapporteert. De cursussen bevatten onder andere praktische oefeningen en belangrijke 
practicumlessen over emissiviteit en reflectietemperatuur.

Wie kunnen deelnemen aan deze cursussen?
Deze cursussen zijn ontwikkeld voor beginners in de thermografie die bekend willen raken met 
hun camera en willen leren over de basisbeginselen van infrarood en de toepassingen hiervan.

Vereisten en aanbevelingen
Technische basiskennis is aanbevolen.

Bewijs van opleiding
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Deelnemers die deze cursus met succes 
voltooien, kunnen een verklaring ontvangen voor een vervolgopleiding.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde ITC of bezoek onze website voor een overzicht van de 
cursussen.

 
Leer wat u nodig hebt om uw warmtebeeldcamera voor professionele  
doeleinden te gebruiken

Introductiecursussen en Basisbediening camera
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Doelstellingen
Een on-site training kan aan uw wensen worden aangepast. De deelnemers doen kennis op 
over IR-thermografie, inspecties, metingen, toepassingen en de rapportage, die aansluit op 
het benodigde niveau voor het uitvoeren van metingen en inspecties in hun werkomgeving. 
De docent geeft bruikbare adviezen over hoe IR-thermografie het beste kan worden toegepast 
binnen uw bedrijf.

Beschrijving
Elke cursus kan ook on-site worden gegeven, van een eendaagse introductie tot de thermografie 
of een aangepaste toepassingscursus tot een volledige certificeringscursus.

Wie kunnen deelnemen aan deze cursus?
Werknemers van een bedrijf of bepaalde afdeling die de reiskosten zo veel mogelijk willen beperken en  
de training rechtstreeks op hun dagelijkse werkplek willen ontvangen.

Vereisten en aanbevelingen
Raadpleeg de vereisten en aanbevelingen die van toepassing zijn op de ITC-cursus die 
vergelijkbaar is met de on-site training.

Bewijs van opleiding
Deelnemers aan een on-site training komen in aanmerking voor een getuigschrift dat overeenkomt 
met de specifieke cursusbeschrijving. 

Neem contact op met het dichtstbijzijnde ITC voor een offerte op maat.

 
Ontvang de thermografietraining die u nodig hebt in uw eigen werkomgeving 
en leer hoe u optimaal gebruik kunt maken van IR-thermografie voor uw  
inspecties en meetapparatuur

On-site training
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Waarschijnlijk zijn er net zoveel redenen als personen die IR-camera’s gebruiken. We kunnen u 
echter garanderen dat een training de slimste manier is om uw thermografietoekomst een stevige 
basis te bieden.

• Een trainingscursus is de snelste manier om aan de slag te gaan. U leert uw apparatuur, de 
meetparameters en de mogelijke toepassingen kennen.

• Een cursus is de snelste manier om het werk tot een goed einde te brengen. U doet de 
benodigde kennis op om te voorkomen dat u fouten maakt of onjuiste resultaten presenteert.

• Een cursus is de snelste manier om een netwerk op te bouwen. U ontmoet andere thermografen 
en u leert meer over wat de ITC-community u te bieden heeft.

• Een trainingscursus is de snelste manier om een echte professional te worden. U profiteert van 
tientallen jaren praktijkervaring en van de kennis van onze instructeurs.

En het is natuurlijk wel zo leuk om de thermische dimensie met een groep gelijkgestemden te  
ontdekken. Wilt u aan de slag? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde ITC.

 
Waarom een thermografietraining volgen?
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“Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de 
geweldige training die jullie hebben 
georganiseerd voor onze Level 3 certificering. 
Het was een uiterst waardevolle week en we 
hebben veel opgestoken van de cursus. Dankzij 
de cursus worden wij efficiënte en succesvolle 
infrarood programmamanagers.”
(Alfred Ombima, Elex Engineering Services Ltd, Kenia) 

“De instructeur was geweldig; zijn lesmethode 
was bondig en hij zorgde ervoor dat alle 
deelnemers betrokken waren! Een informatieve, 
uitstekend gepresenteerde en gestructureerde 
cursus waarvan ik veel profijt heb.”
(Deelnemer aan on-site Level 1 training in de 
petrochemische industrie, Schotland)

“Ik ben zeer te spreken over de opzet van de 
cursus; interessante en informatieve inhoud die 
op een boeiende manier werd gepresenteerd.”
Bouwexpert, deelnemer Level 1 training, Noorwegen)

“De duur en inhoud voldeden precies aan onze 
verwachtingen.”
(Deelnemer 2-daagse on-site training bij BMW, Duitsland)

“Binnen ons bedrijf beperkt de toepassing 
van IR zich tot onze FCCU-reactor en 
-regenerator. Hoewel we ongeveer 5 jaar 
geleden al een warmtebeeldcamera hadden 
aangeschaft, gebruiken we deze pas sinds 
3 jaar. Dit kwam hoofdzakelijk door een 
gebrek aan kennis op het gebied van IR 
-toepassingen. Na de training van ITC konden 
we de camera echter veel effectiever inzetten. 
Met IR konden we zelfs ver van tevoren 
problemen in onze FCCU detecteren.”
(Deelnemer aan on-site Level 1 training in de 
petrochemische industrie, India)

 
Ervaringen van klanten

 
Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt 
als deze cursus; dit is de beste 
 training die ik ooit heb  gehad!  
Dr Layer, bouwexpert, deelnemer Level 1 training in Duitsland

Een goed georganiseerde en 
leuke cursus 
Wayne Whyte, deelnemer Level 1 training in Nieuw-Zeeland

 
Uitstekend, een van de beste 
trainingen die ik heb gevolgd!
Pascal Delhaze, preventief-onderhoudscoördinator bij 
Johnson Matthey, deelnemer Level 1 training in België

“Dit was een zeer nuttige cursus voor mij en 
alles was uitstekend verzorgd.”
(Deelnemer Level 1 training, IT-adviesbureau, Korea)

“Een zeer goed opgezette en informatieve 
cursus. Zeer aanbevolen.”
(Deelnemer Level 1 training, Zuid-Afrika)

“Dit was een zeer nuttige training. De docent 
was uiterst bekwaam op zijn vakgebied.”
(Deelnemer Level 1 training, Maleisië)

“De cursus was uitermate geschikt voor mij 
en ik wil na mijn examen ook graag de Level 2 
training volgen.”
(Deelnemer Level 1 training, cementindustrie, Tanzania)

Waarom maakte de afdeling Implementations 
and Engineering van CEMIG Generation 
Transmission and SA gebruik van ITC voor 
training van het personeel?
“Bij CEMIG is IR-thermografie een essentiële 
techniek om al in een vroegtijdig stadium 
fouten op te sporen en de investering in de 
apparatuur en training leverde het bedrijf 
een financieel rendement op. We moesten 
leren hoe we gekwalificeerde thermografische 
inspecties op onze bedrijfsmiddelen konden 
uitvoeren om de kans op fouten te reduceren, 
wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen.”
(A. Gomes, CEMIG, Brazilië over Level 1).
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Het Infrared Training Center (ITC) is de toonaangevende 
 kennisbron voor infraroodtechnologie en de toepassingen hiervan.    

Het ITC verzorgt cursussen in bijna 50 landen in meer dan 22 talen, die bestaan uit onze kenmerkende 
practicumlessen en praktische oefeningen. Ons wereldwijde netwerk van trainings- en examenfaciliteiten 
bestaat onder andere uit lokale zusterbedrijven en een uitgebreid netwerk van partners die werken 
binnen de kaders van een bewezen licentiemodel.

Cursussen
Het ITC verzorgt certificeringscursussen; geavanceerde toepassingscursussen en e-learningcursussen; 
daarnaast kan er een beroep worden gedaan op experts binnen een bepaald vakgebied en hebben 
deelnemers toegang tot aangepaste oplossingen en on-site services.

Docenten
ITC-instructeurs zijn de meest ervaren trainers en thermografen in de branche, zijn ASNT-, EPRI-, EN-, 
BINDT- en ISO-gecertificeerd en hun kennis draagt bij aan het succes van onze klanten.

Certificering
ITC-certificeringscursussen bereiden de deelnemers voor op een certificeringsexamen dat voldoet 
aan de nationale en/of internationale normen. Een certificaat is een geschreven getuigschrift van 
bekwaamheid dat wordt ontvangen voor een met succes afgeronde cursus.

Normen
De producten en services van het ITC voldoen aan de richtlijnen ISO 17024 en ISO 18436*. Ons 
hoogwaardige managementsysteem voor het trainen, opleiden en certificeren van professionele 
gebruikers van thermische infraroodsensoren en -systemen is ISO 9001-gecertificeerd. 

ITC-personeel neemt actief deel aan werkgroepen en forums voor aanbevelingen, normatieve 
referenties, normen en richtlijnen binnen onze branche en marksegmenten. Dankzij deze betrokkenheid 
kunnen we ons richten op belangrijke leerdoelen voor onze deelnemers aan ITC-programma's.

Community
De online ITC-community op http://www.infraredtraining.com/ stelt u in staat om via het ITC-forum ideeën, 
problemen en oplossingen uit te wisselen, onze maandelijkse nieuwsbrief te lezen en meer informatie in 
te winnen over de toepassingen van infraroodthermografie. Voor ondersteuning met betrekking tot de 
producten van FLIR nodigen we u uit om een bezoek te brengen aan http://flir.custhelp.com.

Conferentie
InfraMation is de grootste jaarlijkse conferentie ter wereld op het gebied van infraroodtoepassingen. 
Kijk voor meer informatie op http://www.inframation.org.

Contact
Voor vragen met betrekking tot ITC Benelux, raadpleegt u onze global training directory online, neemt 
u contact op met uw lokale FLIR-vertegenwoordiger of stuurt u een e-mail naar itc@flir.be.

The Infrared Training Center (ITC) welcomes you 
to explore the thermal dimension with us.
__

* Europa, Midden Oosten, Afrika, Azië en Latijns Amerika.

14





Europa, Midden-Oosten 
en Afrika 
www.irtraining.eu

ITC Frankrijk
20 Boulevard Beaubourg
F-77183 Croissy-Beaubourg
Frankrijk
Telefoon: +33 1 60 37 01 00
Fax : +33 1 64 11 37 55
E-mail: itc@flir.fr

ITC Duitsland
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Duitsland
Telefoon:  +49 69 95 00 9011
Fax:  +49 69 95 00 9040
E-mail:  training@flir.de

ITC Italië
Via L. Manara, 2
I-20051 Limbiate (MI)
Italië
Telefoon:  +39 02 99 45 10 01
Fax:  +39 02 99 69 24 08
E-mail:  itc@flir.it

ITC Zweden
Antennvägen 6
S-187 66 Täby
Zweden
Telefoon: +46 8 753 27 55
E-mail: training@flir.se

ITC Verenigd Koninkrijk
2 Kings Hill Avenue 
Kings Hill
West Malling, Kent, ME19 4AQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon:  +44 1732 220 011
Fax:  +44 1732 843 707
E-mail:  sales@flir.uk.com

Operations Amerika

ITC Amerika
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
VS
Telefoon: +1 603 324 7783
Fax: +1 603 324 7791
E-mail:  info_us@infraredtraining.com

ITC Canada
920 Sheldon Court
Burlington, ON  L7L 5K6
Canada
Telefoon:  +1 800-613-0507
Mobiel:  +1 905-841-4818
Fax:  +1 905-639-5488
E-mail:  paul.frisk@flir.com 

ITC Latijns-Amerika
Av. Antonio Bardella 320
Alto de Boa Vista,
18085-852, Sorocaba, SP
Brazilië
Telefoon:  +55 15 3238 7890
Fax:  +55 15 3238 8071
E-mail:  lia.mariano@flir.com.br

Operations Azië/Pacifisch Ge-
bied

ITC Australië
10 Business Park Drive
Notting Hill, 3168
Australië
Telefoon:  +61 3 9550 2800
Fax:  +61 3 9558 9853
E-mail:  info@flir.com.au

ITC China
Unit 22C, Hua Du Mansion, 
828-838 Zhang Yang Road
Pudong
SHANGHAI 200122 
China
Telefoon:  +86 21 5469 7628 

ITC Hong Kong
Grand Central Plaza, 
Tower 2, Room 1613-16
138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, N.T.
Hong Kong
Telefoon:  +852 2792 8955
Fax:  +852 2792 8952

ITC Japan
Meguro Tokyu Bldg. 5F
2-13-17 Kamiosaki, 
Shinagawa-ku,
Tokio, 141-0021
Japan
Telefoon:  +81 3 6277 5681
Fax:  +81 3 6277 5682
E-mail:  info@flir.jp

ITC Zuid-Korea
6th Floor, GuGu building
145 – 18, Samsung-dong, Kangnam-gu
SEOUL 135 – 090
Zuid-Korea
Telefoon:  +82 2 565 2715
E-mail:  kenneth.jeon@flir.com.hk

ITC  
Antennvägen 6
S -187 66 Täby, Zweden

Telefoon:  +46 (0) 8 753 25 00
E-mail:  itc@flir.se www.infraredtraining.com

Operations wereldwijd

Gelicentieerde ITC-partners
Wij beschikken over een uitgebreid net-
werk van gekwalificeerde trainingscentra 
- wilt u contact opnemen met de dichtst-
bijzijnde partner, stuur dan een e-mail 
naar itc@flir.se.


