WAAROM DEELNEMEN?
De EFTA Flexo Academy brengt nieuwkomers alle aspecten bij die nodig zijn om op een goede manier te
kunnen werken in de industrie van de flexodrukkers. Reeds werkzame drukkers kunnen tijdens de cursus
hun kennis verbreden. En doordat de cursusdagen ook separaat te volgen zijn, kan de cursus zelfs zeer
nuttig zijn voor andere doelgroepen, zoals verkoopmedewerkers en laboratoriummedewerkers, die zich
verder in een van de onderwerpen willen verdiepen.
De cursusdagen worden gegeven op locaties die een duidelijke relatie hebben met het onderwerp. Het is
tevens mogelijk de cursus bij u in het bedrijf te geven, eventueel in een korter tijdsbestek.

FLEXO ACADEMY
Vanwege het gebrek aan een goede flexo-opleiding in de Benelux, heeft EFTA-Benelux een nieuw opleidingsprogramma opgezet: de EFTA Flexo Academy. In slechts vijf cursusdagen vergaren zowel nieuwe
medewerkers als al langer in de Flexo-industrie werkenden alle kennis over en vaardigheden die nodig
zijn voor het vervaardigen van o.a. verpakkingen in flexodruktechniek. Cursisten die de hele cursus volgen zullen aan het eind van de rit alle aspecten van het flexodrukken - inclusief materialenkennis, kwaliteitsaspecten, foutherkenning, randapparatuur en drukvormvoorbereiding - beheersen.
Voor elke dag wordt een certificaat afgegeven. Degenen die alle vijf de cursusdagen hebben gevolgd,
krijgen een diploma voor de gehele cursus. De cursus is echter zo opgebouwd dat iedere cursusdag ook
los te volgen is. De cursusdagen hebben ieder hun eigen specifieke thema. Thema’s die niet alleen nuttig
zijn voor drukkers in de industrie, maar ook voor andere doelgroepen, zoals verkoopmedewerkers, laboratoriummedewerkers en kwaliteitsmedewerkers.
De cursusdagen worden op verschillende locaties gegeven, door mensen die veel ervaring in de industrie of aanverwante bedrijfstakken hebben. Onder andere Roel Seele, de voorzitter van de EFTA-Benelux,
zal als cursusleider optreden.

OVER DE CURSUSGEVER
Roel Seele: “Na de studie Chemische Technologie
aan de HTS ben ik direct gestart in de flexibele verpakkingsindustrie. Ik heb eerst een aantal technische en productiemanagement functies vervuld
bij verschillende bedrijven. De laatste zestien jaar
werkte ik als directeur van bedrijven in de flexibele
verpakkingsindustrie en de spuitgietindustrie. Mijn
laatste functie was directeur van een ingenieursbureau.
Al met al ruim dertig jaar ervaring in de druk- en
verpakkingsindustrie in Nederland, België en Duitsland. In deze functies
heb ik veel ervaring opgedaan in de verschillende druktechnieken zoals
diepdruk, flexo en digitaal, drukwerkvoorbereiding, substraten, inkten, extruderen, oplosmiddelvrij en oplosmiddelhoudend lamineren en afwerktechnieken als snijden en stanzen.”

DRUKTECHNIEKEN
Dag 1 | donderdag 10 oktober 2019, Oerlemans Plastics
Tijdens de eerste cursusdag komen enkele basisbegrippen over het drukken, de machine en de opbouw
van drukvormen aan bod. De dag bevat de volgende elementen:
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• De verschillende druktechnieken
• Herkenning van verschillende technieken
• Flexodrukken
• Kleurenopbouw
• Beelddragers
De inhoud van de eerste cursusdag is een goede aanvulling op de kennis van interne en externe verkoopmedewerkers en laboratoriummedewerkers. Deelnemers krijgen een grote hoeveelheid informatie over
het flexodrukken en andere technieken die zeer waardevol is bij verkoopgesprekken en het herkennen
van drukmonsters.

KWALITEITSASPECTEN
Dag 4 | donderdag 19 maart 2020, Flint Group
Tijdens de vierde cursusdag komen alle kwaliteitsaspecten die bijdragen aan een goed eindproduct, met
behulp van de flexodruktechniek, aan bod:

MATERIALENKENNIS
Dag 2 | donderdag 21 november 2019, Mayr-Melnhof
Een goede materialenkennis is essentieel om het vak van flexodrukker goed uit te oefenen. Daarom staat
materialenkennis tijdens de tweede cursusdag centraal. Onderdelen die aan bod komen:
• Meest gebruikte substraten
• Papier
• Kunststoffen
• Laminaten
• Bio-based materials
• Hoe herken ik substraten?
• Veel voorkomende fouten
De drukkers doen een schat aan kennis op over de toegepaste substraten en de daarbij horende problematiek en oplossingen. Voor inkopers en kwaliteitsmedewerkers is deze cursusdag een uitgelezen kans
om in een korte periode veel basiskennis over materialen op te doen.

• Voedselveiligheid
• Kleurbeoordeling
• Kwaliteitscontrole
• Kleurbeoordeling
• Bestendigheden en echtheden
• Rest oplosmiddelen gehalte
De deelnemers krijgen tijdens deze cursusdag alles uitgelegd over wat er belangrijk is rond de drukpers.
Belangrijk, omdat de kwaliteit die uit de drukpers komt al voor een groot deel bepalend is voor de rest
van het proces en de kwaliteit van het eindproduct. Deze dag is tevens erg interessant voor kwaliteitsmensen, verkoopmedewerkers en het productiemanagement.

HIGH QUALITY FLEXO PRINT
Dag 5 | donderdag 28 mei 2020, Rudico
De laatste cursusdag staat in het teken van high quality. Flexodruk is door de jaren heen doorontwikkeld
tot een techniek die in kwaliteit (bijna) niet te onderscheiden is van koperdiepdruk. Om dit niveau te
bereiken worden er hoge eisen gesteld aan de voorbereiding, machine en last but not least mensen. De
onderdelen die aan bod komen tijdens deze cursusdag zijn:
• Inkten
• Migratie
• High performance packaging
• High quality printing

RANDAPPARATUUR BIJ HET FLEXODRUKKEN
Dag 3 |donderdag 6 februari 2020, Apex Europe
Tijdens de derde cursusdag komen de randapparatuur en hulpgrondstoffen aan bod. Enkele elementen:
• Viscositeitsmeters
• Oplosmiddelen
• Oppervlaktespanning en voorbehandeling
• Rasterwalsen
• Montagemachines voor polymeerplaten
• Besturingssystemen
• Testen
De deelnemers worden meegenomen langs een oneindige reeks van hulpmiddelen die op de markt is om
de werkzaamheden van een drukker te vergemakkelijken. Zeker ook voor leidinggevenden in de drukkerij
is deze cursusdag zeer nuttig. In één dag tijd kunnen alle mogelijkheden vergeleken worden.

De onderwerpen voor deze dag zijn erg leerzaam voor drukvormvoorbereiders en de productieleiding.
Natuurlijk zijn verkoopmedewerkers, die veel contact hebben met klanten over de voorbereiding, ook van
harte welkom.

