
Nieuw geplande trainingen voor:

Produceren Installeren en Energie

Beste Yvonne van Beek-van Os, 

De kwartiermaker voor het profiel Produceren Installeren en Energie heeft een aantal
nieuwe trainingen ingepland op bijscholingvmbo.nl:

Vervolg domotica set 2 met NHC2 (PR27)
Eén dag op 18 februari 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur. Exclusief lunch, inclusief pauze. 

Vaassen - €25,-

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 19 februari 2020 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

Nieuwegein - €110,-

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             maandag 3 februari 2020 10:17
Aan:                                           
Onderwerp:                            Produceren Installeren en Energie - Februari 2020
 

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=242fbfc29b&e=d45fbc625b


Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 24 februari 2020 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

Leeuwarden - €110,-

Meer informatie

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 25 februari 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur, Exclusief lunch, inclusief pauze. 

Vaassen - €25,-

Meer informatie

Pneumatiek en automatisering
Eén dag op 28 februari 2020 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch. 

Amsterdam - €25,-

Meer informatie

Cursus basis 2D tekenen (AutoCad)
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18.30 tot 21.30 uur. 

Cuijk - €230,-

Meer informatie

Cursus basis 3D ontwerpen
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 uur tot 21:30 uur. 

Cuijk - €230,-

Meer informatie

Cursus basis CNC draaien
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie

Cursus basis CNC frezen
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie
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Cursus basis elektrotechniek
Startdata in overleg met de kandidaat. 8 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €200,-

Meer informatie

Cursus basis pneumatiek
Startdata in overleg met de kandidaat. Aanvangstijdstip: 18:30. Duur 18:30 uur tot 21:30 uur 

Cuijk - €280,-

Meer informatie

Cursus besturingstechniek en pneumatiek
gevorderd
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €270,-

Meer informatie

Cursus conventioneel draaien gevorderd
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21.30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie

Cursus conventioneel frezen gevorderd
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie

Cursus draaien basis
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie

Cursus frezen basis
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €280,-

Meer informatie
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Cursus lassen basis MIG/MAG
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €200,-

Meer informatie

Cursus lassen basis TIG
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €200,-

Meer informatie

Cursus lassen MIG/MAG voor diploma NIL
niveau 1
Startdata en cursusdagen in overleg met de kandidaat. Aanvangstijdstip: 18:30 uur. Duur 18:30
uur tot 21:30 uur. 

Cuijk - €600,-

Meer informatie

Cursus tekeninglezen in de metaal
Startdata in overleg met de kandidaat. 10 dagdelen van 18:30 tot 21:30 uur. 

Cuijk - €220,-

Meer informatie

Installeren en monteren sanitaire installaties
Startdatum, starttijd en locatie in overleg, zie opmerkingen. 

Den Bosch - Amsterdam - Schiedam - €100,-

Meer informatie

Basiscursus Installatietechniek
De vaststelling van de data vindt plaats in overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt
hierover contact op. 

In overleg - €260,-

Meer informatie

Basiscursus (Onderhoud) Gastoestellen
De vaststelling van de data vindt plaats in overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt
hierover contact op. 

In overleg - €180,-
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Meer informatie

Cursus lassen basis MAG
In overleg met de kandidaat is het programma nader samen te stellen. Hierbij valt te denken
aan een dag of dagdeel variant, tevens kan een training in de avonduren tot de mogelijkheden
behoren. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

In overleg - €200,-

Meer informatie

Cursus lassen basis TIG
In overleg met de kandidaat is het programma nader samen te stellen. Hierbij valt te denken
aan een dag of dagdeel variant, tevens kan een training in de avonduren tot de mogelijkheden
behoren. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

In overleg - €200,-

Meer informatie

Cursus lassen MAG RVS NIL diploma niveau 1
De cursus duurt 8 dagen inclusief 1 dag examen of 16 avonden + 1 dag examen. In overleg met
de kandidaat is het programma nader samen te stellen. Hierbij valt te denken aan een dag of
dagdeel variant, tevens kan een training in de avonduren tot de mogelijkheden behoren. Dit is
mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

In overleg - €620,-

Meer informatie

Cursus lassen MAG STAAL NIL diploma niveau 1
De cursus duurt 8 dagen inclusief examen of 16 avonden + 1 dag examen. In overleg met de
kandidaat is het programma nader samen te stellen. Hierbij valt te denken aan een dag of
dagdeel variant, tevens kan een training in de avonduren tot de mogelijkheden behoren. Dit is
mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

In overleg - €440,-

Meer informatie

Vijfdaagse cursus Basis Installatietechniek
In overleg met de kandidaat is het programma nader samen te stellen. Hierbij valt te denken
aan een dag of dagdeel variant, tevens kan een training in de avonduren tot de mogelijkheden
behoren. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers in
overleg met de betreffende locatie de mogelijkheden afstemmen. 

In overleg - €320,-

Meer informatie

Basiscursus Elektrotechniek
De vaststelling van de data vindt plaats in overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt
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hierover contact op. 

Locatie in overleg - €230,-

Meer informatie

VCA VOL cursus met examen
De vaststelling van de data vindt plaats in overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt
hierover contact op. 

Locatie in overleg - €50,-

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Het juiste advies
Eén dag van 8.00 tot 16.00 uur (incl. lunch) in overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt
hierover contact op. Deze training kan plaatsvinden in: Bergen op Zoom, Emmen, Amersfoort,
Dordrecht, Hoofddorp, Didam en Roermond. 

Zoetermeer - €80,-

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Installeren
Eén dag van 8.00 uur tot 16.00 uur Incl. lunch. De vaststelling van de data vindt plaats in overleg
met de aanbieder. De aanbieder neemt hierover contact op. Deze training kan plaatsvinden in:
Bergen op Zoom, Emmen, Amersfoort, Dordrecht, Hoofddorp, Didam en Roermond. 

Zoetermeer - €140,-

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Toepassing & Werking
Eén dag van 08.00 uur tot 16.00 uur incl. lunch. De vaststelling van de data vindt plaats in
overleg met de aanbieder. De aanbieder neemt hierover contact op. Deze training kan
plaatsvinden in: Bergen op Zoom, Groningen, Amersfoort, Dordrecht, Hoofddorp, Didam en
Roermond. 

Zoetermeer - €150,-

Meer informatie

Cursus 2D/3D SOLIDWORKS - 3D printen - CNC-
CAD-CAM Ontwerpen/Simuleren – Basis
Vierdaagse cursus op 06, 12, 18 en 26 maart 2020 van 09:00 uur tot 16:30 uur, inclusief lunch. Zie
ook info bij opmerkingen. 

Almelo - €160,-

Meer informatie
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Automatiseringsproject (PR20)
Eén dag op 10 maart 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur. Exclusief lunch, inclusief pauze. 

Vaassen - €25,-

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 11 maart 2020 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

Rotterdam - €110,-

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 17 maart 2020 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

Breda - €110,-

Meer informatie

Duurzame comfortwoning met NHCII (PR29)
Eén dag op 17 maart 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur. Exclusief lunch, inclusief pauze. 

Vaassen - €25,-

Meer informatie

Pneumatiek en automatisering
Eén dag op 25 maart 2020 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch. 

Amsterdam - €25,-

Meer informatie

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 26 maart 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur, Exclusief lunch, inclusief pauze. 

Vaassen - €25,-

Meer informatie

Ga voor een volledig overzicht van alle trainingen voor uw profiel en inschrijven naar
bijscholingvmbo.nl/pie

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=b046f3e57d&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=2ec0c54891&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=06b541e90c&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a6142ad5d8&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=f65bac7cdd&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=20342dd6b5&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=c854ab18d4&e=d45fbc625b


TIP! Via de knop "Toon agenda" kunt u een handige agenda bekijken met

alle training die de komende 6 maanden gepland staan.
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