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Praktijkgericht trainen in Industrie 4.0

SMC is gespecialiseerd in industriële automatisering en is leverancier van pneumatische 

componenten. Hun afdeling SMC International Training introduceerde onlangs het SIF-400 

trainingssysteem (Smart Innovative Factory) dat het onderwijs in Industrie 4.0 technologie op 

diverse niveaus toegankelijk en praktijkgericht maakt. Deze moderne trainingsopstelling is een 

hoogwaardig geautomatiseerde ‘smart factory’.

 Machinebouw

SIF-400 trainingssysteem

Goede technici die ontstaan niet spontaan, maar moeten terdege opgeleid 
worden. Daar is onderwijzend Nederland voor die op verschillende niveaus 
mensen opleidt tot de techneuten die de industrie graag ziet komen. Nu 
hebben we daarbij meteen een heikel punt te pakken, want veel scholen 
kunnen in de ogen van de industrie niet voldoen aan de normen die zij 
graag zien. Afgestudeerde leerlingen zijn veelal nog lang niet klaar om vol-
ledig ingezet te worden als ontwikkelaar, installateur of service monteur. 
Binnen het bedrijf waar ze komen te werken, moeten ze vaak nog een uit-
gebreid trainingsprogramma volgen.
Een veel gehoorde klacht van de industrie is dat scholen niet up to date 
zijn. Veel opleidingsinstituten lopen jaren achter op de praktijk wat maakt 
dat afgestudeerde leerlingen ook niet bij de tijd zijn. Waarom de scholen 
achter lopen, is veelal een kwestie van geld en tijd. Het binnen halen van 
de allernieuwste technieken en het maken van het bijbehorende lesmate-
riaal kost het nodige. Daar komt nog bij dat een leraar die al jaren in het 
onderwijs werkzaam is, ook vaak niet op de hoogte is van dat wat er in de 
praktijk van vandaag de dag allemaal gebeurt.
Wil het onderwijs beter kunnen aansluiten bij dat wat de industrie wil, dan 
vraagt dat wat hulp. Vanuit het bedrijfsleven zou veel meer geld en materi-
aal en niet te vergeten kennis de school in gedragen moeten worden om de 
toch al overbelaste leraren te ondersteunen. 

Kant en klare modules
Bij SMC International Training hebben ze dat begrepen. Zij hebben spe-
ciaal voor het MBO een modulair systeem ontwikkeld waarmee leerlingen 
kunnen leren wat ze mogen verwachten van Industrie 4.0. Met het systeem 
weten ze niet alleen wat er kan, maar zijn ze ook in staat om machines 
te helpen bouwen die voor de productie moeten zorgen. SIF-400 vormt 
namelijk een ‘connected enterprise’ die fabrieks- en bedrijfsnetwerk ver-
bindt. Met het systeem kan een maatwerkbestelling van een klant in de 
webshop gekoppeld worden aan de productie. Tot en met de aflevering van 
het gewenste product kan met het systeem in een leeromgeving uitgevoerd 
worden. Het gehele proces wordt gemonitord met managementsoftware. 
SMC heeft de eerste SIF-400 opstelling geleverd aan technisch opleidings-
centrum CPLN in Neuchâtel, Zwitserland. Daarnaast is het onderwijssys-
teem op de T2 Campus in Genk (België) geplaatst.

Doorlopende leerlijn in beroepsonderwijs
Met de SIF-400 kan het beroepsonderwijs op MBO niveau 3 en 4 ken-
nismaken met de modernste technieken. Voor het leren werken met uit-
dagende pneumatische toepassingen en het verkennen van de werking van 
elektrische actuatoren zijn volop mogelijkheden. Op MBO niveau 4 en 
het steeds vaker aangeboden niveau 5 (‘associate degree’) kan de SIF-400 

worden ingezet op het gebied van mechatronica, elektrotech-
niek, werktuigbouwkunde, ICT-opleidingen en uiteraard smart 
technology. Op HBO niveau en aan een technische universiteit 
kan het onderwijssysteem verdieping bieden en bijdragen aan 
onderzoek. Alle technische facetten, zowel mechatronisch als 
softwarematig, worden dan volledig benut. Uiteraard kan het 
systeem ook ingezet worden in opleidingsinstituten die zorgen 
voor na en bijscholing van mensen die al jaren werkzaam zijn in 
de industrie.

Stations en mobiele robot
De SIF-400 bestaat uit dertien verschillende stations (modules) 
en een mobiele robot. Op elk station vindt een deel van het 
productie- of logistieke proces plaats. Daar kunnen precies de 
accenten worden gelegd die in het onderwijsproces gewenst zijn. 
Er zijn verschillende stations op het gebied van palletiseren en 
het verpakken van producten. Aspecten als machineveiligheid 
en energie-efficiëntie kunnen eveneens op verschillende stations 
worden getraind.
Daarnaast zijn een collaboratieve robot en een SCARA robot 
(Selective Compliance Assembly Robot) opgenomen. Alle sta-
tions van de SIF-400 hebben een geëxtrudeerde aluminium 
basisstructuur, een capacitief HMI-display, roestvast stalen front 
met aan/uit-schakelaar en noodknop, een transportsysteem met 
RFID/BCR (Bar Code Recognition), een industriële control-
ler met OPC UA-server en gedistribueerde I/O en energiemeter 
met draadloze transmissie (emitter). Afhankelijk van het station 
worden ook NFC (Near Field Communication) en elektrische 
actuatoren gebruikt. Bovendien zijn IIOT (Industrial Internet 
of Things), artificial vision, MES & ERP en web en cloud servi-
ces in de SIF-400 te vinden. 

Veelzijdige technieken en software
De gebruikte technieken en softwaremogelijkheden zijn uiterst 
veelzijdig. Zo werkt de mobiele robot met een smartphone 
applicatie (IAV easy interface) en is ook augmented reality toe-
gepast bij het duurzame recycling station waar de verschillende 
kleuren granulaat worden gescheiden en geschikt gemaakt voor 
hergebruik. Het gebruik van een mobiel apparaat als een tablet 
of smartphone wordt veelvuldig toegepast.
De opbouw van het totale systeem kan opgedeeld worden in de 
volgende stappen:

•  Assemblage- en productieproces: het assemblageproces 
bestaat uit 6 niet-opeenvolgende stations, waar containers 
worden gevuld met vaste en vloeibare materialen, afgedekt, 
geëtiketteerd en opgeslagen. Bovendien maakt het op maat 
gemaakte producttoevoerstation SIF-404 het mogelijk om 
containers te vullen met materialen die zijn geproduceerd 
in processen buiten de fabriek, zoals: 3D-printen, frezen, 
draaien, etc.

•  Logistiek: het logistieke blok bestaat uit 6 stations, waaron-
der de recycling- en grondstoffenstations. Containers wor-
den hier geplaatst in secundaire pakketten die achtereenvol-
gens worden overgebracht naar het palletiseerstation, waarna 
de pallets worden gelabeld voor verzending.

•  Assistent tussen stations: een autonoom voertuig of mobiele 
robot voert op verzoek van de gebruiker het interne trans-
port van materialen uit (afbeelding 1).

Zoals in afbeelding 2 te zien is, bevatten de modules onderdelen 
die ook in de praktijk gebruikt worden. Wat dat betreft is het 
systeem dus geheel vergelijkbaar met de stand van de techniek van 
vandaag de dag en leren de gebruikers dus ook om te gaan met dat 
wat in de industrie gebruikelijk is. 
In principe zijn de modules geheel gebruiksklaar en gaat het 
alleen om het toepassen van de techniek, het programmeren van 
de diverse onderdelen en daarmee het simuleren van het produc-
tieproces. Uiteraard bieden de modules ook de gelegenheid om er 
op elektrisch niveau aan te sleutelen. Dit is echter meer het terrein 
van de hbo-student of de MBO-4-leerling elektrotechniek.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal is gestructureerd in drie pakketten:
•  Station: dit omvat informatie over de functie en werking van 

elk station binnen het SIF-400-systeem, evenals de technische 
details.

•  Technologie: dit omvat informatie, praktische voorbeelden en 
integratieactiviteiten die voor elke relevante technologie kun-
nen worden ontwikkeld.

•  Software en systeem: dit omvat informatie over het installe-
ren en bedienen van de software. Daarnaast bevat het casus-
cenario's en uitdagingen waarbij verschillende stations met 
elkaar zijn verbonden of samenwerken met de SIFMES-400-
software.

Tot slot
Over het systeem en alles wat er bij hoort valt nog veel meer te 
vertellen, maar dat gaat veel te ver voor in ons vakblad. We ver-
wijzen u dan ook graag door naar de documentatie die op internet 
te vinden is. Hopelijk hebben we wel duidelijk kunnen maken 
dat SMC met de SIF-400 opstelling een uniek product voor het 
onderwijs heeft gemaakt dat uitdagend is voor de leerlingen en 
studenten en ze zo een goed beeld geeft wat er in de industrie 
van ze verwacht wordt. Overigens heeft SMC Nederland ook een 
eigen opleidingscentrum met een breed aanbod van cursussen en 
trainingen voor medewerkers, klanten, distributeurs en techniek-
docenten.                                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'SIF-400 trainingssysteem'

www.smc.nl

Afbeelding 1. Een autonome robot kan gebruikt worden voor transport. Afbeelding 2. Zelfs een standaard industriële robot is in het systeem verwerkt.


