
MASTERCLASS SMART MAINTENANCE

Cursussen en trainingen

TRAINING PV*SOL



TRAINING PV*SOL 
‘OVER OP ZONNEPANELEN’ 
Nederland moet verduurzamen en we verwachten veel van zonne-ener-
gie. Zonnepanelen gaan dan ook als warme broodjes over de toonbank. 
Zeker in deze tijden met oplopende energiekosten. 

Voordat je zonnepanelen kunt plaatsen, bepaal je hoe je dit zo efficiënt 
mogelijk doet. Daarom is deze training PV*Sol ‘Over op zonnepanelen’ 
waarin je leert werken met PV*Sol-software onmisbaar voor mede-
werkers in de zonnepanelenbranche.

VOOR WIE?
Deze training is bedoeld voor medewerkers in de zonnepanelenbranche 
die hun kennis willen uitbreiden. Voor deze training heb je basiskennis 
nodig van elektrische schakelingen, zonnepanelen en omvormers, naast 
enige computervaardigheden.

INHOUD 
Bij de training PV*Sol ‘Over op zonnepanelen’ leer je werken met 
PV*Sol-software. Je leert een 3D-ontwerp van een gebouw maken. 
Dit ontwerp dient als basis om een 3D-legplan van zonnepanelen te 
maken, met geoptimaliseerde energieopbrengst en gereduceerde kosten. 
Ook leer je een indicatie te maken van de kosten van het project.

GROEPSGROOTTE
Maximaal 12 en minimaal 10 deelnemers per groep. De training start bij 
voldoende aanmeldingen.

DUUR
De training duurt 4 dagdelen van 2,5 uur, verspreid over 4 weken.

CERTIFICAAT
Aan het eind van de training ontvang je een Novacertificaat.

LOCATIE
Nova Campus Beverwijk
Laurens Baecklaan 25
1925 LN Beverwijk

KOSTEN
€ 300,- per persoon

AANMELDEN
Ga naar: novacollege.nl/duurzaamheid

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Rob Harmsen via rharmsen@novacollege.nl





Onderwijsmodule slim onderhoud

Samen met bedrijven hebben wij de onderwijsmodule Smart Maintenance 

ontwikkeld. Daarin leer je alles over slim onderhoud: exact op tijd onderhoud 

plegen op basis van data. Met deze kennis heb jij een grote voorsprong bij 

bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie. 

Meer informatie: www.novacollege.nl/smartmaintenance

Nova College is mede grondlegger van het ecosysteem Techport, de  

hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie binnen de 

Metropoolregio Amsterdam. Het Techport-netwerk maakt zich sterk voor 

de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie.


