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WIL JIJ GRAAG…? 

• Elektronische signalen kunnen meten met behulp van een oscilloscoop 

• De begrippen frequentie, periode, amplitude, slope, triggering, tijdbasis, 

spanningsbasis enz. op het scherm van de oscilloscoop begrijpen en optimaal 

weergeven 

• Signalen afkomstig van sensoren en actuatoren (zowel analoog als digitaal) met de 

oscilloscoop kunnen meten 

• Een oscilloscoop correct aansluiten in functie van het stroomloopschema en de 

meetmethode (ten opzichte van de massa of plusaansluiting) 

 

Dan is de Train The Trainer… 
‘Aan de slag met de Oscilloscoop van Fluke & Pico ‘ (Basis) 

…iets voor jou! 

 

PRAKTISCH 

Dit is een opleiding van één dag 

 

 Donderdag 1 juni OF maandag 5 juni 2023, van 9u tot 16u30 

 

 Educam Training Center Lokeren - Brandstraat 3, 9160 Lokeren 

 (bekijk via Google Maps) 

 

 Gratis voor alle leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs 

Deelnemen is kosteloos maar niet gratis: deze opleiding wordt u kosteloos aangeboden door RTC. 

 

https://goo.gl/maps/NnHeCDDnTdPfyG6m8
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IN DETAIL 

Systematisch en op een praktijkgerichte manier te werk gaan om het gebruik van een oscilloscoop aan te leren. 

Dit wordt ondersteund door gebruik te maken van een signaal-simulatie box van Educam. Hierdoor kunnen de 

meest voorkomende signalen van het motormanagement gemakkelijk worden gereproduceerd buiten het 

voertuig. De metingen worden nadien ook op voertuigen herhaald. 

Certificering: Wie de opleiding volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat. 

 

Meer details over deze opleiding via de opleidingspagina van RTC Vlaams-Brabant. 

 

 

VOORWAARDEN 

• Voorkennis?  

o Kennis van elektriciteit in een voertuig en al vertrouwd zijn met het gebruik 

van een multimeter. 

 

• Je geeft les in één van volgende studierichtingen: 

o Autotechnieken 

 

Dit zowel voor de dubbele finaliteit, finaliteit doorstroom en finaliteit arbeidsmarkt. Er worden 

voorbeelden gebruikt specifiek voor deze studiegebieden. 

 

 

Ik schrijf me in! 

 

OPGELET, er is een maximum van 8 deelnemers per opleidingsdag! 

Inschrijven kan t.e.m. donderdag 27 april 2023. 

 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Educam. 

 

 

https://www.rtcvlaamsbrabant.be/nl/opleidingen/auto--auto-digitale-school/1492/ttt-oscilloscoop-van-fluke-pico-basis
https://forms.gle/Sj1Ni5eH1hCc7Hs38
https://www.educam.be/nl

