
      
         
  

 

STC Brielle’s Oefenfabriek is een 

initiatief van de STC-Group,  

Deltalinqs en KMR. De Oefenfabriek 

behelst het realiseren van 9 process 

units, waarin de nieuwste technolo-

gieën gebruikt gaan worden. Naast 

Foundation Fieldbus technologie, 

zullen Profibus DP en PA technologie, 

ASI-, LON-, Devicenet- en HART tech-

nologie in de Oefenfabriek beschik-

baar zijn. De process units zullen, 

samen met een aparte state-of-the-

art controlekamer, in het nieuwe 

gebouw in Brielle de Oefenfabriek 

vormen. De Oefen-fabriek zal ge-

bruikt worden in de opleiding Alge-

mene Operationele Techniek (AOT), 

voor Procesoperator opleidingen, 

vele her- en bijscholingen alsmede 

voor Fieldbus cursussen en voor 

Meet- en Regelcursussen. Een groot 

aantal partijen (zie achterkant) is als 

sponsor betrokken bij het project 

door tijd, geld of materialen  

beschikbaar te stellen.  
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In deze nieuwsbrief vindt u de volgende on-

derwerpen: 

� Oefenfabriek – Bèta Site 

� Seminar ‘Wireless toepassingen in de 

praktijk’ 

� Informatiedag Oefenfabriek voor HO / 

WO 

� Process Centre Of Excellence 

Oefenfabriek – Bèta Site  

meer informatie over dit onder-

werp willen ontvangen kunnen 

contact opnemen met de heer 

Ton Knegt, Coördinator Oefenfa-

briek: 

Tel.: 0181-412799 

Mail: knegt@stc-r.nl 

 

Seminar ‘Wireless 

toepassingen in de 

praktijk’ 
 

Op 9 juli aanstaande zal het 

seminar ‘Wireless toepassingen 

in de praktijk’ plaatsvinden bij 

de oefenfabriek in Brielle. Tij-

dens deze middag zal er gespro-

ken worden over de diverse 

mogelijkheden van wireless 

technologie en daarnaast wor-

den ook werkende toepassingen 

getoond. Via parallelsessies zal 

informatie worden verstrekt over 

de wireless toepassingen die 

momenteel in de markt verkrijg-

baar zijn. Daarnaast zullen er 

ook ervaringen uit de praktijk 

worden gepresenteerd door 

eindgebruikers.  

 

Het programma start om 14.00 

uur en eindigt om 19.00 uur, 

inclusief een buffet.  

Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.oefenfabriek.nl  
 

 

 

Vanaf september 2008 zal de Oefenfa-

briek ingezet worden binnen de tech-

nisch hoogwaardige opleidingen die 

de STC-Group in Brielle verzorgt. Do-

centen leggen momenteel de laatste 

hand aan de benodigde lesstof.  

 

Tevens wordt er hard gewerkt 

om de oefenfabriek ook in te 

zetten als bèta site voor de pro-

cesindustrie. Met de realisatie 

van dit concept is de oefenfa-

briek toegankelijk voor diverse 

leveranciers en onderzoeksin-

stellingen om in de oefenfabriek 

een testopstelling te realiseren 

en hier in samenwerking met 

studenten van HO / WO onder-

zoek te doen naar het functione-

ren van nieuwe innovatieve 

technologie in diverse applica-

ties. 
 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn 

om een testopstelling in de oe-

fenfabriek te realiseren en graag 

n i e u w s b r i e f  



 

 

 

stellen van kennis ten behoeve 

van de gehele procesindustrie.  

 

Hoofddoel van het beleid van de 

STC-Group is om te streven naar 

een ‘open kennis- en innovatie 

platform voor de regio’. In een 

markt met een toenemende ver-

grijzing neemt het belang steeds 

meer toe om kennis te borgen 

en te delen. Een van de plannen 

van de STC-Group is om een 

content management systeem te 

ontwikkelen, dat toegankelijk is 

voor een ieder die werkzaam is 

in de procesindustrie. Dit zal 

resulteren in een gestructureer-

de en altijd toegankelijke (onli-

ne) encyclopedie voor de 

procesindustrie. Daarnaast is 

een tweede speerpunt gericht op 

simulatie. De diverse units uit de 

oefenfabriek zullen op termijn 

beschikbaar zijn in simulatiepro-

gramma’s.  

 

Dit past geheel binnen het ada-

gium voor kennis vergaren van 

de STC-Group, dat luidt: 

 
Ik hoor en ik vergeet 

Ik zie en ik onthoud 

Ik doe en ik begrijp 

   Confucius 

 

 

Informatiedag 

Oefenfabriek voor      

HO/ WO  
 

Donderdag 5 juni is er een spe-

ciale informatie dag georgani-

seerd voor opleidingen op het 

gebied van chemie, chemische 

technologie, industrial automati-

on en electrical engineering in 

het Hoger en Wetenschappelijk 

onderwijs. Tijdens deze dag zul-

len de deelnemers worden rond-

geleid in de oefenfabriek.  

 

Daarnaast zal er worden onder-

zocht welke mogelijkheden er 

zijn om samen te werken met 

deze instellingen en hierbij de 

oefenfabriek en haar faciliteiten 

in te zetten. Mogelijkheden kun-

nen er wellicht zijn door middel 

van stages, afstudeeropdrachten 

en onderzoeken op het gebied 

van optimalisaties binnen diver-

se processen of het gebruik van 

(nieuwe) innovatieve technie-

ken.  

 

De resultaten van deze dag wor-

den later gecommuniceerd via 

de nieuwsbrief of op de website. 

www.oefenfabriek.nl   

 

Process Centre of 

Excellence 
 

In een nieuw vierjarig traject, 

wat start in het najaar van 2008 

wil de STC-Group haar ambitie 

waarmaken om in het verlengde 

van de ‘Marktplaats’-functie de 

Oefenfabriek uit te laten groeien 

tot een ‘Process Centre Of Excel-

lence’. De belangrijkste peilers 

van dit nieuwe project zijn het 

toepassen van innovaties in de 

(dagelijkse) praktijk, het borgen 

van kennis, en het beschikbaar 



 

 

  

 

Wilt u informatie betreffende de  

Oefenfabriek of andere activiteiten  

van STC Brielle dan kunt u onze website 

(oefenfabriek.nl) bezoeken of u kunt 

contact opnemen met : 

 

STC-Group 

Lokatie : STC Brielle 

Kerkhoekstraat 1 

3232 AE  Brielle 

Telefoon: 0181 - 412 799 

Ton Knegt: knegt@stc-r.nl 


