
DE HYBRIDE EFTA BENELUX 
FLEXO ACADEMY 2022

Vanwege het gebrek aan een goede flexo-opleiding in de 
Benelux, heeft EFTA-Benelux de EFTA Flexo Academy op-
gezet. 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 live sessie wordt na afloop een certificaat afge-
geven. Degenen die alle cursusdagen hebben gevolgd,
krijgen een diploma voor de gehele cursus. De cursus is 
echter zo opgebouwd dat iedere cursusdag ook los te 

volgen is. Zij hebben ieder hun eigen specifieke thema. The-
ma’s die niet alleen nuttig zijn voor drukkers in de industrie, 
maar ook voor andere doelgroepen, zoals verkoopmede-
werkers, laboratoriummedewerkers en kwaliteitsmedewer-
kers.

Vanwege de opgedane ervaringen tijdens de corona peri-
ode heeft het EFTA bestuur besloten, om de Flexo Acade-
my in 2022 in hybride vorm aan te bieden. Drie dagen op 
locatie zullen worden afgewisseld met drie kortere online 
sessies. 

De cursusdagen worden gegeven door mensen die veel 
ervaring in de industrie of aanverwante bedrijfstakken 
hebben. Roel Seele, de voorzitter van de EFTA-Benelux, zal 
als cursusleider optreden.



DAG 1:
DRUKTECHNIEKEN EN 
FLEXODRUK
19 mei 2022, 
van 10.00 – ca. 16.00 uur
Locatie: Oerlemans Plastics, Giessen

. Druktechnieken

. Flexodruk

. Beelddragers

. Kleurenleer en beoordeling

. Rondleiding drukkerij
 

DAG 2: 
SUBSTRATEN 1  
(KUNSTSTOFFEN EN PAPIER)
8 juni 2022, 
van 14.30 – ca. 16.30 uur (Via Teams)

. Kunststoffen 

. Papier
 

DAG 3:
SUBSTRATEN 2 
(LAMINATEN EN BIOBASED MATERIALS)
14 september 2022, 
van 14.30 – ca. 16.30 uur (Via Teams)

. Laminaten

. Biobased materialen

 DAG 4: 
RASTERWALSEN EN 
DRUKSLEEVES
6 oktober 2022, 
van 10.00 – ca. 16.00 uur
Apex Europe, Hapert

. Herkennen substraten

. Veel voorkomende(druk) fouten

. Druksleeves

. Rasterwalsen

. Rondleiding productie Apex
 

Sessie Onderwerp Datum Locatie Voor leden* Voor  
niet-leden*

Dag 1 Druktechnieken 19 mei 2022 Oerlemans, Giessen € 225 € 400

Dag 2 Substraten 1 8 juni 2022 Online, Teams € 100 € 200

Dag 3 Substraten 2 14 september 2022 Online, Teams

Dag 4 Rasterwalsen en sleeves 6 oktober 2022 Apex Europe, Hapert € 225 € 400

Dag 5
Oppervlaktespanning, 
viscositeit, rest-oplosmid-
delen etc

3 november 2022 Online, Teams € 50 € 100

Dag 6 Kwaliteit, inkten en HQ 
printing 24 november 2022 Rudico, Eerbeek € 225 € 400

Totaal € 825 € 1.500

*  Het tarief voor het toaal van alle dagen is exlusief BTW maar inclusief cursusboek en presentaties.
 Het tarief voor een live sessie is exclusief BTW en cursusboek, maar inclusief handouts van de slides van die dag.
 Het tarief voor een online sessie is exclusief BTW en cursusboek, maar inclusief handouts (in pdf.) van de slides

Ga naar de EFTA website (www.EFTA.nl) om u aan te melden.

WERKEN AAN KENNIS IS GEEN KOST MAAR EEN INVESTERING. 
Voor de hybride Flexo Academy gelden de volgende tarieven (bedragen excl. BTW):

DAG 5: 
OPPERVLAKTESPANNING, 
VISCOSITEIT, RESTOPLOS-
MIDDELEN ETC. 
3 november 2022,
van 14.30 – ca. 16.30 uur (Via Teams)

. Oppervlakte spanning en voorbe-
handeling

. Oplosmiddelen en viscositeitsap-
paratuur

. Rest oplosmiddelengehalte

. High performance Packaging
 DAG 6: 
KWALITEIT, INKTEN EN 
HIGH QUALITY PRINTING
24 november 2022, met certificaat 
uitreiking van 10.00 – 16.00 uur
Rudico, Eerbeek

. Kwaliteitscontrole

. Voedselveiligheid

. Inkten en Migratie

. High Quality Printing

. Rondleiding Drukkerij

. Diploma/certificaat uitreiking


