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Inleiding 

Het trainingstraject genaamd IA Professionals Academy is ontstaan vanuit de behoefte om 

(industriële) software programmeurs snel te laten doorgroeien tot volwaardige software 

engineers die breed inzetbaar zijn. De Academy richt zich specifiek op de ontwikkeling van 

engineers binnen de industriële automatisering waarbij PLC’s het hart vormen van elke 

installatie. 

In het kort 

Het schrijven van software hebben veel jonge engineers zichzelf al aangeleerd op school of 

in de hobby omgeving. Of het dan gaat over C/C++, C# of misschien VB(A), het coderen is 

dan wel aardig bekend terrein. Maar met ervaring op het gebied van alleen software 

schrijven is een techneut nog niet een engineer. Software Engineers moeten naar onze 

mening ook de nodige skills hebben die niet direct met ‘de gereedschapskist’ te maken 

hebben. Een goede engineer kan analyseren en nadenken over het proces dat moet 

worden aangestuurd en kan dit vertalen naar een ontwerpdocument dat ten grondslag ligt 

aan de te ontwerpen software. Hierbij komen extra eigenschappen kijken die vooral van 

niet-technische aard zijn. 

De inhoud van De Academy is geschreven door software engineers die al langere tijd op 

senior niveau functioneren en daarmee wordt De Academy dus ook vanuit dat perspectief 

benaderd. Naast de technische inhoud is een soft-skills coach toegewezen ter 

ondersteuning op persoonlijk vlak. 

Door de afgelopen jaren heen heeft het programma zich ontwikkeld tot een trainingstraject 

waarbij ook techneuten met relevante kennis en ervaring in elektrotechniek, procestechniek 

of machinebouw zich het vak van software engineering eigen kunnen maken. 

 

  

Essentiële 

stappen tot 

software 

engineering 
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De inhoud 

Structuur 

Een gedegen structuur binnen software engineering is van cruciaal belang voor de 

betrouwbaarheid van het proces of de machine die moet worden bestuurd. Om goed begrip 

te krijgen van de installatie is het voor de software engineer relevant om de werking van het 

geheel te kunnen analyseren, begrijpen en op te delen in kleinere logische functionele 

eenheden. Hiervoor hebben wij gekozen om de internationale standaard van ISA-88 te 

hanteren. 

Software talen 

Ter introductie op programmeren van PLC-software gaat de engineer kort kennis maken 

met de verscheidenheid aan programmeertalen die volgens de IEC-61131-3 norm zijn 

opgesteld. De grafische talen LAD, FBD, en SFC komen aan bod gevolgd door de tekstuele 

talen IL en ST. Dit wordt uitgevoerd in de programmeeromgeving Codesys 3.x. Wanneer de 

engineer nog nagenoeg geen kennis en ervaring heeft op het gebied van PLC-software, kan 

in deze module een verkenningstocht worden gemaakt door de beschikbare talen om uit te 

vinden welke taal het beste past bij de persoon. Tevens is deze module een goede 

kennismaking met de programmeertalen ter voorbereiding op werkzaamheden ‘in het veld’ 

waarbij de engineer soms ook in aanraking komt met software van anderen en eigen code 

zal moeten integreren in bestaande code of fouten moet opsporen in een bestaand 

programma. 

De gereedschapskist 

De kern van De Academy wordt gevormd door een eindopdracht waarvoor de engineer 

software gaat ontwerpen. De software moet worden gerealiseerd in een 

programmeeromgeving van één van de grote leveranciers van PLC- systemen. Heel 

oneerbiedig gezegd noemen we deze de ‘gereedschapskist’ waarmee het werk wordt 

uitgevoerd. Momenteel bieden we hierin ondersteuning op het vlak van de volgende 

systemen; 

• Siemens (Step7 classic of TIA Portal), 

• Rockwell (Studio Logix), 

• Beckhoff (TwinCAT3), 

• B&R (Automation Studio). 

In het aanlooptraject naar de eindopdracht toe wordt met de geselecteerde 

programmeeromgeving voorbereidende kennis opgedaan aan de hand van kleine 

deelopdrachten. 
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Van programmeur naar engineer 

Om de software engineer goed voor te bereiden op de taken die vanuit het werkveld worden 

vereist, is meer kennis nodig dan alleen software schrijven en de applicaties waarmee het 

wordt uitgevoerd. Een engineer onderscheidt zich van een programmeur door een aantal 

extra eigenschappen. De Academy richt zich op het aanleren of verbeteren van deze 

eigenschappen tijdens de eindopdracht waarin technische kennis wordt gecombineerd met 

soft-skills aspecten. Het middelpunt van de eindopdracht wordt gevormd door een 

technische installatie waarvoor besturing moet worden ontworpen en geprogrammeerd. De 

trainee krijgt gedurende dit project te maken met taken die vallen onder projectleiderschap, 

lead engineer én software programmeur. 

Analyseren 

De trainee neemt de gewenste werking van de installatie door met de ‘opdrachtgever’. Eén 

van de trainers is de opdrachtgever binnen het project en past zich aan de specifieke 

technische en soft-skills behoeften van de trainee aan. In dit stadium wordt getraind op 

effectieve gespreksvoering waarbij een heldere beschrijving moet worden verkregen van de 

functionaliteit van de applicatie. Informatie uit dit gesprek vormt de basis voor de volgende 

stap. 

Modulariseren 

De engineer leert een installatie te bekijken vanuit besturingstechnisch perspectief en gaat 

functionele entiteiten afbakenen van waaruit de installatie is opgebouwd. Dit wordt gedaan 

aan de hand van theoretische kennis die is opgedaan in de module over de ISA-88 

standaard. De gegeven opdracht geeft de mogelijkheid meerdere oplossingsrichtingen voor 

een juiste module-indeling te bepalen. Aan de trainee de taak om de goede keuze te maken 

en deze te motiveren aan de hand van gegevens uit de analysefase. 

Communiceren 

Tussen de opdrachtgever en de engineer zal regelmatig contact zijn over functioneel en 

technisch inhoudelijke eisen van de installatie. De trainer kan hierbij soms andere 

gesprekspartners introduceren door co-trainers als operator of IT-consultant in het overleg 

te betrekken. De trainee krijgt hiermee extra taken zoals belangenafwegingen maken en 

adviseren. Tijdens deze gesprekken wordt niet alleen aandacht besteed aan verbale en 

non-verbale communicatietechnieken tijdens het gesprek, maar ook op de wijze van 

communicatie achteraf wanneer de trainee de gesprekken schriftelijk samenvat ter 

bevestiging aan de opdrachtgever. 

De IA 

Professionals 

Academy 
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Ontwerpen 

De functionele werking van de installatie moet worden beschreven met behulp van 

diagrammen, tabellen en pseudo-code in een FDS (Functional Design Specification). Bij het 

realiseren van software in de volgende fase kan de engineer gebruik maken van een door 

de opdrachtgever verstrekte bibliotheek van besturingscomponenten. Deze bibliotheek kent 

een bepaalde structuur die ook in het ontwerpdocument moet terugkomen. Daarmee leert 

de trainee zich conformeren aan een basis werkwijze die voor de software reeds is gelegd. 

Het FDS wordt in meerdere kleine fasen, per module, geschreven en beoordeeld. Wanneer 

de inhoud naar wens is van de opdrachtgever, kan met de realisatie worden begonnen. 

Realiseren 

Na afronding van de functionele beschrijving van deelmodules wordt de PLC-code en 

bijbehorende HMI opgesteld in de gekozen ‘gereedschapskist’. Vaak komt de engineer er op 

dit moment achter dat de code al grotendeels in het FDS verwerkt is en dat daarmee de 

realisatie vrij snel en eenvoudig gaat. De transitie van programmeur naar engineer is 

gemaakt! 

Testen 

Het project wordt afgerond met een FAT (Factory Acceptance Test) waarbij de engineer de 

juiste werking van de installatie toont aan de opdrachtgever al dan niet met aanwezigheid 

van de eerder aangestelde operator of IT-consultant. Alvorens deze test kan worden 

gedaan, zal de engineer de nodige test protocollen moeten opstellen. Het FDS is hierbij 

leidend. 

Verantwoordelijkheid 

Tijdens de afnametest zullen er meestal wel afwijkingen te vinden zijn ten opzichte van het 

oorspronkelijke ontwerp. Deze afwijkingen kunnen bewust gemaakt zijn of er per ongeluk 

ingeslopen. Het is aan de engineer om in deze gevallen correct te zijn in het afbakenen van 

welke afwijkingen terecht zijn of eventueel als restpunt moet worden aangepast. Ook zal de 

opdrachtgever een aantal punten aandragen voor uitbreiding of aanpassing van de 

installatie. De engineer zal erop moeten waken hierbij zorgvuldig de afweging te maken om 

onderscheid te maken tussen restpunten of meerwerk en dit ook als zodanig communiceren 

naar de opdrachtgever. 

Projectmanagement 

Gedurende alle fases van de eindopdracht zal de engineer een eigen planning en actielijst 

dienen bij te houden en te bewaken. De opdrachtgever zal regelmatig informeren naar de 

voortgang en proberen in de planning te schuiven om te zien hoe de trainee hiermee 

overweg gaat. 
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Investering 

De tijd die een trainee nodig heeft om door De Academy te worden opgeleid tot engineer is 

uiteraard enigszins afhankelijk van vooropleiding en ervaringsniveau. Gemiddeld genomen 

weten wij dit echter binnen een tijdsbestek van 20 á 25 werkdagen al te realiseren. De 

trainingsdagen vinden bij voorkeur plaats op onze trainingslocatie, waarbij de trainee ‘korte 

lijntjes’ kan onderhouden met de trainers en de trainers goed kunnen toezien op de 

voortgang. We hanteren bij voorkeur minimaal 2 tot 3 contactdagen per week. Uit de praktijk 

is gebleken dat een lagere frequentie leidt tot overbodig veel ‘opnieuw in de materie 

ingroeien’. Wij kennen onze klantenkring erg goed en zijn ons ook bewust van het feit dat de 

engineer op eigen kantoor ook vitale werkzaamheden heeft die niet kunnen blijven liggen en 

regelmatig een onvoorspelbare planning kennen. Hier zijn wij door de jaren heen goed op 

ingespeeld en bewegen wij mee met de beschikbaarheid van de trainee. 

Leermethode 

Trainees die De Academy doorlopen kunnen op elk willekeurig moment instappen. Hierdoor 

lopen alle trainingstrajecten asynchroon waardoor geen gebruik wordt gemaakt van 

klassikale sessies, maar ontvangt elke trainee 1-op-1 begeleiding. Daardoor kan ook elke 

trainee worden begeleid op zijn of haar specifieke leerdoelen en behoeften. Tijdens sessies 

waarin zaken worden uitgelegd, wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit 

praktijksituaties en wordt er altijd rekening gehouden met het ervaring- en kennisniveau van 

de trainee. 

 Tot slot 
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Contactinformatie 
Indien u vragen heeft over deze informatie, kunt u met onderstaande persoon contact 

opnemen.  

 Marc Waarle 

Coördinator Trainingen en Opleiding 

waarle@ma-it.nl 
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