
Incompany of individuele trainingen:

Produceren Installeren en Energie

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van trainingen voor het profiel Produceren
Installeren en Energie die als incompany of individueel ingepland kunnen worden.

Basiscursus Elektrotechniek
De vijfdaagse basiscursus Elektrotechniek is voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen in
de elektrotechniek. Tijdens deze cursus worden basisvaardigheden van Elektrotechniek
bijgebracht. De cursus wordt verzorgd op niveau 3. 

€ 230,- 

Meer informatie

Basiscursus Installatietechniek
Vijfdaagse basiscursus Installatietechniek voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen in de
installatietechniek. Tijdens deze cursus worden basisvaardigheden van Installatietechniek
bijgebracht. De cursus wordt verzorgd op niveau 3. 

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             maandag 18 mei 2020 10:06
Aan:                                            
Onderwerp:                            Produceren Installeren en Energie - Mei 2020
 

Beste, 

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=f0e9946e14&e=d45fbc625b


€ 260,- 

Meer informatie

Basiscursus (Onderhoud) Gastoestellen
Een driedaagse cursus waarin aan de hand van diverse toestellen en modellen de werking van
de toestellen wordt uitgelegd. Hierdoor krijgt de docent inzicht hoe toestellen werken en wat
voor techniek daarbij komt kijken. 

€ 180,- 

Meer informatie

Cursus basis 2D tekenen (AutoCad)
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied 2D tekenen, ontwerpen en maken. 

€ 230,- 

Meer informatie

Cursus basis 3D ontwerpen
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE om hen voor te
bereiden op het leergebied 3D ontwerpen en maken. 

€ 230,- 

Meer informatie

Cursus basis CNC draaien
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking CNC draaien. 

€ 280,- 

Meer informatie

Cursus basis CNC frezen
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking CNC frezen. 

€ 280,- 

Meer informatie
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Cursus basis elektrotechniek
Een praktische maatwerktraining van acht dagdelen die docenten PIE voorbereidt op het
leergebied elektrotechniek. 

€ 200,- 

Meer informatie

Cursus basis pneumatiek
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied pneumatiek. 

€ 280,- 

Meer informatie

Cursus besturingstechniek en pneumatiek
gevorderd
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied besturingstechniek en pneumatiek. 

€ 270,- 

Meer informatie

Cursus conventioneel draaien gevorderd
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking draaien. 

€ 280,- 

Meer informatie

Cursus conventioneel frezen gevorderd
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking frezen. 

€ 280,- 

Meer informatie

Cursus draaien basis
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking draaien. 

€ 280,- 
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Meer informatie

Cursus frezen basis
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied verspanende bewerking frezen. 

€ 280,- 

Meer informatie

Cursus lassen basis MAG
Na deze vierdaagse cursus is de cursist in staat om een las te maken middels het MAG proces.
Hij of zij kan eenvoudige, veelvoorkomende laswerkzaamheden uitvoeren. 

€ 200,- 

Meer informatie

Cursus lassen basis MIG/MAG
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied booglastechniek MIG/MAG. 

€ 200,- 

Meer informatie

Cursus lassen basis TIG
Na deze vierdaagse cursus is de cursist in staat om een las te maken middels het TIG proces. Hij
of zij kan eenvoudige, veelvoorkomende laswerkzaamheden uitvoeren. 

€ 200,- 

Meer informatie

Cursus lassen basis TIG
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied booglastechniek TIG. 

€ 200,- 

Meer informatie

Cursus lassen MAG RVS NIL diploma niveau 1
Achtdaagse training waarin elementaire kennis en vaardigheid wordt bijgebracht, met
lasproces 135/ 136R of 138. Voor hen die slechts eenvoudig plaatlaswerk moeten kunnen

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=deb677aac6&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=635f85cbb4&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=749d5a04ef&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=b55491b160&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=c6cca1aa3a&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=5cf5ab4f8a&e=d45fbc625b


verrichten. 

€ 620,- 

Meer informatie

Cursus lassen MAG STAAL NIL diploma niveau 1
De cursus op het eerste niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 3 tot 8 mm dikte.
Deze achtdaagse cursus is gericht op het behalen van het NIL diploma op niveau 1. 

€ 440,- 

Meer informatie

Cursus lassen MIG/MAG voor diploma NIL
niveau 1
Middels een 30 dagdelen durende praktische opleiding worden docenten PIE opgeleid voor
het diploma NIL Mig/Mag Niveau 1. 

€ 600,- 

Meer informatie

Cursus tekeninglezen in de metaal
Een praktische maatwerktraining van tien dagdelen voor docenten PIE waarin zij worden
voorbereid op het leergebied 3D ontwerpen en maken. 

€ 220,- 

Meer informatie

Draadloze renovatie van woningen (PR30)
Eendaagse cursus gericht op renovatie van woningen. 

€ 25,- 

Meer informatie

Installeren en monteren sanitaire installaties
Tijdens de vier dagdelen durende cursus “Installeren en monteren sanitaire installaties” leert
u alles over het aanleggen en inbedrijfstellen van sanitaire huisinstallaties. 

€ 100,- 

Meer informatie
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VCA VOL cursus met examen
In de 1-daagse klassikale VCA VOL cursus van de VGMbox wordt de lesstof behandeld door
middel van filmbeelden uit de praktijk. Na inschrijving neemt de aanbieder contact op over
cursusdata en locatie. 

€ 50,- 

Meer informatie

VCA VOL cursus met examen
In de 1-daagse klassikale VCA VOL cursus van de VGMbox wordt de lesstof behandeld door
middel van filmbeelden uit de praktijk. Na inschrijving neemt de aanbieder contact op over
cursusdata en locatie. 

€ 50,- 

Meer informatie

Vijfdaagse cursus Basis Installatietechniek
De cursist maakt kennis met de basisbegrippen en -handelingen binnen het vak
installatietechniek. 

€ 320,- 

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Het juiste advies
Eendaagse cursus. Aan klanten het juiste advies kunnen geven t.a.v. de aanschaf van een
warmtepomp ja of nee. Indien ja: het juiste advies kunnen geven voor een type
warmtepompinstallatie (bijvoorbeeld wel of niet hybride). 

€ 80,- 

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Installeren
Eendaagse cursus. Het installeren van een warmtepomp, wel of niet in een hybride installatie. 

€ 140,- 

Meer informatie

Warmtepompinstallaties: Toepassing & Werking
Eendaagse cursus. Begrijpen waarom er warmtepompen zijn, leren wat de basisverschillen zijn
met de traditionele CV installatie, gevoel krijgen voor de koelkringloop en de belangrijkste
componenten leren kennen en leren herkennen. 
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€ 150,- 

Meer informatie

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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