
  

Veel technici met een mbo opleiding komen in hun werk in aanraking met 
het vakgebied meet- en regeltechniek en zoeken naar achterliggende  
kennis en informatie en bijbehorende praktische toepassing.  
Deze hbo-cursus geeft inzicht in het opzetten van een regeling vanuit het 
gedrag van een proces en het effect van regelacties.  

 
Met het ruim voor handen zijn van computertools voor simulatie en  
regeltechnische analyse en daarnaast een uitstekend lab van de HAN is  
de regeltechniek vanuit deze invalshoek op een interessante wijze goed  
te benaderen.  

                                                                   Cursussen, post-hbo en maatwerkopleidingen Faculteit Techniek 

Algemeen 
Meet- en regeltechniek is een multidisciplinair  
toepasbaar vakgebied. In deze cursus wordt vooral  
gekeken naar technische toepassingen. De voorbeelden 
worden toegespitst op uw eigen werkomgeving (denk 
aan technische vakrichtingen als Werktuigbouwkunde, 
Elektrotechniek en Elektronicatechniek of Autotechniek). 
 
De keuze en het instellen van een regelsysteem vraagt 
inzicht in het proces en de mogelijkheden tot het  
verbeteren daarvan. Daarom is deze hbo cursus breed 
van opzet. Vanuit het begrijpen en modelleren van een 
proces wordt een simulatiemodel gemaakt, zodat het 
gedrag en de instellingen bij een bepaalde regelopzet 
kunnen worden bekeken en vergeleken. Verder wordt 
gekeken naar de toepassing in de praktijk met daarbij 
behorende keuze van sensoren, de instelregels en de 
automatisering daar omheen. Bovendien wordt enig 
inzicht gegeven in meer geavanceerde regelingen, zodat 
de cursist de grenzen van de standaardmogelijkheden 
kent en begrijpt wanneer en waar meer geavanceerde  
regelingen mogelijk oplossingen bieden.  

 
Doelgroep 
Deze hbo-cursus is bedoeld voor hen die in hun werk te  
maken hebben met  processen waar regeltechnische  
aspecten onderdeel van zijn. Denk daarbij aan het opzetten 
en afstellen van regeltechnische apparatuur en installaties.  
U kunt de opleiding volgen met een  

 technische mbo- (mto) vooropleiding 

 technische hbo (hto) vooropleiding (met vrijstelling  

voorprogramma). 
 

Doorstuderen 
Met een hbo-vooropleiding en deze cursus bent u in principe 
toelaatbaar voor de masteropleiding Control Systems  
Engineering van de HAN. 
 

Doelstelling 
 Krijgen van inzicht en kennis van een technisch regelproces. 

 Een proces kunnen beschrijven en van daar uit een  

simulatiemodel kunnen opzetten. 

 Vanuit een simulatiemodel een proces kunnen analyseren, 

verbeteren en optimaliseren. 

 Een praktische regelkring kunnen opzetten en instellen. 

 Kennis hebben van sensoren en automatisering voor de 

toepassing bij regelingen. 

 De grenzen kennen van de standaard regelingen en het 

hebben van enig inzicht van meer geavanceerde  
regelmogelijkheden. 

 
Locatie 
HAN Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26 te Arnhem.  
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
 

Lestijden en cursusdata 
De totale opleiding duurt 29 lesdagen. Bij vrijstelling van het 
voorprogramma duurt de opleiding 21 lesdagen. Z.o.z. de  
modules met *.   
 
De cursus wordt gegeven op dinsdagen van 15:30 - 21.15 uur. 
Indien u in de pauze een maaltijd wilt nuttigen, kunt u hiervoor 
(op eigen kosten) terecht in onze kantine.  
 

Prijs/Cursusdata 
De kosten zijn € 4300,- voor het hele programma inclusief het 
voorprogramma en € 3100,-  indien u een vrijstelling heeft voor 
het voorprogramma (zie doelgroep).  U start dan ongeveer 2 
maanden later, maar u  mag, indien u dit wenst, wel gratis  
meedoen met het voorprogramma. De kosten zijn inclusief  
lesmateriaal, licenties en de geavanceerde rekenmachine (Ti 
NSpire  CX CAS). 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij de HAN via deze link, of u gaat naar 
de website www.han.nl en zoekt op meet en regeltechniek. 

  

 

 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/control-systems-engineering/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/meet-en-regeltechniek/


Onderwerpen 

Wiskunde* 

 Ontbinden, vergelijkingen, breuken en machten 

 Goniometrie 

 Lineaire, kwadratische en gebroken functies 

 Wortelfuncties en exponentiële functies 

 Limieten en differentiëren en beperkt integreren 

 

Natuurkunde* 

 Mechanica 

 Elektrotechniek 

 Trillingen en geluid 

 Warmteleer 

 

Complex rekenen 

 Complexe getallen 

 Rekenen met complexe getallen 

 

Laplace transformatie 

 Transformeren naar en rekenen in Laplace 

 

Modelvorming  

 Opstellen van een systeemmodel vanuit een wiskundige 

benadering en vanuit meetwaarden 

 Vastleggen van een systeemmodel in blokschema 

 Beschrijven van systeemgedrag 

 Model validatie 

 

Systeembeschrijving  

 Basis systemen 

 Beschrijving in s-domein 

 Responsie op ingangssignalen 

 Beschrijving van systemen in frequentiedomein 

 Betekenis en gebruik van Bode plot 

 Root Locus benadering 

 

Terugkoppeling en stabiliteit  

 Bandbreedte 

 Invloed P-regeling op bandbreedte en demping 

 Stabiliteit van teruggekoppeld systeem 

  

 Fase en versterkingsmarge als ontwerpcriteria 

 Statische fout 

 Integrerende en differentiërende regelactie 

 PID regelaar en Instellingsregels 

 

Inleiding geavanceerde regelingen  

 Niet lineaire systemen 

 Regeltechnische oplossing voor niet lineaire systemen 

 Adapterende regelsystemen 

 Kalman filters 

 Fuzzy control 

 Motion control 

 Model reference control 

 MIMO 

 

Automatisering  

 Sensoren, actuators en regelkleppen 

 PLC, SCADA en real time software engineering 

 

Laboratorium 

 Meten van overdrachten bij systemen (Engineering of  

Autotechniek, afh. van uw eigen werkomgeving) 

 Computersimulaties 

 Opbouw en instellen van regelaars 

 Praktijk gerichte toepassingen in de Engineering of  

Autotechniek 

 
Certificaat 
Aan de cursus zijn verschillende toetsen verbonden. Bij het  
voldoende afronden van alle toetsen ontvangt de cursist een  
HBO-certificaat Meet- en Regeltechniek. 
 

Lectoraat en masteropleiding 
De HAN is in hbo-land vooraanstaand op het vakgebied  
meet- en regeltechniek met een unieke, zeer goed bekend  
staande en NVAO-erkende masteropleiding Control Systems  
Engineering** en daarnaast een lectoraat.  
Vanuit dit lectoraat zijn bachelor- en masterstudenten van de  

opleidingen betrokken bij bedrijfsprojecten. 

 
*)  Voorprogramma (vrijstelling bij een technische hbo vooropleiding) 

**)  Zie Keuzegids Masters (hbo en wo)  

                    
 

Meer Informatie  
 

Bertha Smids, cursuscoördinator Engineering 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Techniek 
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem 
  (026) 365 8322    bertha.smids@han.nl 

http://www.han.nl/opleidingen/masters/control-systems-engineering/

