
Nieuw geplande trainingen voor:
 Produceren, Installeren en Energie

 
De kwar�ermaker voor het profiel Produceren, Installeren en Energie hee� een aantal
nieuwe data voor trainingen ingepland op bijscholingvmbo.nl

Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 23 juni 2022 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Echt - € 60,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Drone Introduc�etraining
Eén dagdeel op 23 juni 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 70,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             donderdag 2 juni 2022 10:04
Aan:                                            
Onderwerp:                            Produceren, Installeren en Energie - Juni 2022
 
Opvolgingsvlag:                     Opvolgen
Vlagstatus:                               Met vlag
 

Beste,  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=bfa5cf6b57&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=e16310131b&e=d45fbc625b


Programmeren van drones en sensoren
Eén dagdeel op 23 juni 2022 van 13:00 uur tot 17:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 80,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Programmeren van drones en sensoren
Eén dagdeel op 27 juni 2022 van 13:00 uur tot 17:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 80,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op dinsdag 28 juni 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Emmen - € 225,- 

 2 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op woensdag 29 juni 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Heerhugowaaard - € 225,- 

 11 plekken vrij

Meer informatie

Drone 3D ontwerpen, bouwen en
programmeren
Eendaagse cursus op 30 juni 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 120,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Aanvullende prak�jktraining Drone vliegen
Eendaagse cursus op vrijdag 1 juli 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 120,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=eef9763097&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=c938fb7d9c&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=d06d208705&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=cf675d64d0&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=9b3c49cd47&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a5dc6a0baa&e=d45fbc625b


Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op maandag 4 juli 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Breda - € 225,- 

 9 plekken vrij

Meer informatie

Drone 3D ontwerpen, bouwen en
programmeren
Eendaagse cursus op 05 juli 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 120,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op woensdag 6 juli 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. Maximum
aantal inschrijvingen: 6 deelnemers. 

  
Heerenveen - € 225,- 

 11 plekken vrij

Meer informatie

Programmeren van drones en sensoren
Eén dagdeel op 07 juli 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 80,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Drone Introduc�etraining
Eén dagdeel op 07 juli 2022 van 13:00 uur tot 17:00 uur. 

  
Hoogerheide - € 70,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Dronetechniek-II, inspecteren met behulp van
drones
Eendaagse cursus op 8 september 2022 van 08:30 uur tot 17:00 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Hoogerheide - € 120,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=9a4787e8e3&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=5a5f8acf1f&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=ecc60b2255&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=373f1fc8dc&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=2476860f54&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a6a6b5df48&e=d45fbc625b


Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 8 september 2022 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Echt - € 60,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Cursus Basiscursus SOLIDWORKS 3D CAD/CAM-
CNC /3DPrin�ng/ VR (klassikaal)
Vierdaagse cursus op 9, 15, 21 en 26 september 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur, inclusief
lunch. Zie ook info bij opmerkingen. 

  
Almelo - € 400,- 

 5 plekken vrij

Meer informatie

Dronetechniek-II, inspecteren met behulp van
drones
Eendaagse cursus op 13 september 2022 van 08:30 uur tot 17:00 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Zwolle - € 120,- 

 16 plekken vrij

Meer informatie

Cursus Basiscursus SOLIDWORKS 3D CAD/CAM-
CNC /3DPrin�ng/ VR (klassikaal)
Vierdaagse cursus op 22 en 28 september, 03 en 12 oktober 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur,
inclusief lunch. Zie ook info bij opmerkingen. 

  
Den Bosch - € 400,- 

 5 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op woensdag 28 september 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Emmen - € 225,- 

 10 plekken vrij

Meer informatie

Cursus Mechatronica op het VMBO
Eén dag op donderdag 6 oktober 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maal�jd/lunch/pauze. 

  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=ef62d75137&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=af2e9fb672&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=fe8e7712a4&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=aedd0ca0b1&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=c48083a8b4&e=d45fbc625b


Del� - € 120,- 
 6 plekken vrij

Meer informatie

3D-design en 3D-printen met Autodesk Fusion
360 - basis
Twee dagen op 7 en 14 oktober 2022 van 8.30 uur tot 16.30 uur incl. lunch. 

  
Utrecht - € 220,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 7 oktober 2022 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Echt - € 60,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op woensdag 12 oktober 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Beek (Lb) - € 225,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op woensdag 26 oktober 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Heerhugowaard - € 225,- 

 11 plekken vrij

Meer informatie

Cursus Basiscursus SOLIDWORKS 3D CAD/CAM-
CNC /3DPrin�ng/ VR (klassikaal)
Vierdaagse cursus op 27 oktober, 3, 9 en 14 november 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur,
inclusief lunch. Zie ook info bij opmerkingen. 

  
Almelo - € 400,- 

 5 plekken vrij

Meer informatie

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=fca1f7b0af&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=270ba57771&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=e44410b06b&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=89eb3e05b6&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=e3eb78b2e4&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=21d3413ef3&e=d45fbc625b


TIP! Via de knop "Ingepland op datum" op de website kunt u een handige
agenda bekijken met alle trainingen die de komende 6 maanden gepland
staan.

Cursus Basiscursus SOLIDWORKS 3D CAD/CAM-
CNC /3DPrin�ng/ VR (klassikaal)
Vierdaagse cursus op 02, 10, 16 en 24 november 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur, inclusief
lunch. Zie ook info bij opmerkingen. 

  
Den Bosch - € 400,- 

 5 plekken vrij

Meer informatie

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op dinsdag 8 november 2022 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch. 

  
Breda - € 225,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 16 november 2022 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch, incl. pauze. 

  
Echt - € 60,- 

 8 plekken vrij

Meer informatie

Cursus Mechatronica op het VMBO
Eén dag op donderdag 8 december 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maal�jd/lunch/pauze. 

  
Del� - € 120,- 

 6 plekken vrij

Meer informatie

Kijk op bijscholingvmbo.nl bij uw profiel voor een volledig
aanbod van alle trainingen. Bekijk alle trainingen

S�ch�ng Pla�orms VMBO | Postbus 59 | 7630 AB Ootmarsum 
 helpdesk@bijscholingvmbo.nl | www.bijscholingvmbo.nl 

 
Volg ons op: 

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=b2a8eb9ff0&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=fb6ecde4cf&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=8194b663ae&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=2716f7cfb1&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=d64446e8d2&e=d45fbc625b
mailto:helpdesk@bijscholingvmbo.nl
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=95384be65b&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=80de59e91b&e=d45fbc625b


Nieuw geplande trainingen voor:
 Nieuwe leerweg Algemeen

 
De kwar�ermaker voor het profiel Nieuwe leerweg Algemeen hee� een aantal nieuwe
data voor trainingen ingepland op bijscholingvmbo.nl

Een passend PTA bij het prak�jkgerichte
programma (ONLINE) - voor pilotscholen
Eén dagdeel op 16 juni 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Online - € 25,- 

 14 plekken vrij

Meer informatie

Ontwerpen van een onderwijsprogramma
Eén dagdeel op 21 juni 2022 van 13.00 tot 17.00 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 20 plekken vrij

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             donderdag 2 juni 2022 10:12
Aan:                                            
Onderwerp:                            Nieuwe leerweg Algemeen - Juni 2022
 
Opvolgingsvlag:                     Opvolgen
Vlagstatus:                               Met vlag
 

Beste,  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=2682fe2621&e=d45fbc625b


Meer informatie

Hoe maak ik een goede prak�jkgerichte
opdracht? (ONLINE)
Eén dagdeel op 22 juni 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Online via Teams - € 25,- 

 15 plekken vrij

Meer informatie

De rol van de docent als coach/begeleider in het
prak�jkgerichte programma
Eén dagdeel op 28 juni 2022 van 9.30 tot 12.30 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

De veranderende rol van de docent (ONLINE)
Eén dagdeel op 28 juni 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Online via Teams - € 25,- 

 19 plekken vrij

Meer informatie

Hoe kom ik tot een goede beoordeling van het
prak�jkgerichte programma?
Eén dagdeel op 7 juli 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Online - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

De rol van de docent als coach/begeleider in het
prak�jkgerichte programma
Eén dagdeel op 12 september 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Hoe maak ik een goede prak�jkgerichte
opdracht? (ONLINE)
Eén dagdeel op 14 september 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a85a07ef49&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=649e23c2af&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=f95922bba0&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=4bf4ecfd10&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=6cf1e6cba7&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=1db222444f&e=d45fbc625b


Online via Teams - € 25,- 
 17 plekken vrij

Meer informatie

Introduc�e workshop nieuwe leerweg (ONLINE)
Online workshop op 14 september 2022 van 15.00 tot 17.00 uur. 

  
Online - € 25,- 

 19 plekken vrij

Meer informatie

Hoe kom ik tot een goede beoordeling van het
prak�jkgerichte programma?
Eén dagdeel op 19 september 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Online - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Koppeling prak�jkgerichte programma’s met
mbo’s, bedrijvennetwerk en maatschappelijke
instellingen (ONLINE)
Eén dagdeel op 21 september 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Online - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Ontwerpen van een onderwijsprogramma
Eén dagdeel op 21 september 2022 van 13.00 tot 17.00 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Een passend PTA bij het prak�jkgerichte
programma (ONLINE) - voor pilotscholen
Eén dagdeel op 26 september 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Online - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

De veranderende rol van de docent (ONLINE)
Eén dagdeel op 27 september 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=159cec18a0&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=93f6833c08&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=3752a78424&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=cbe7b8e6be&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a6e79b428d&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=10951ea9bd&e=d45fbc625b


Online via Teams - € 25,- 
 20 plekken vrij

Meer informatie

Op weg naar een effec�eve leeromgeving
Een dagdeel op 28 september 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 11 plekken vrij

Meer informatie

Alles wat je moet weten over LOB in de nieuwe
leerweg (ONLINE)
Eén dagdeel op 6 oktober 2022 van 9.00 tot 12.00 uur. 

  
Online via Teams - € 25,- 

 18 plekken vrij

Meer informatie

Hoe maak ik een goede prak�jkgerichte
opdracht? (ONLINE)
Eén dagdeel op 12 oktober 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Online via Teams - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Ontwerpen van een onderwijsprogramma
Eén dagdeel op 20 oktober 2022 van 9.00 tot 12.00 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

De veranderende rol van de docent (ONLINE)
Eén dagdeel op 25 oktober 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Online via Teams - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Koppeling prak�jkgerichte programma’s met
mbo’s, bedrijvennetwerk en maatschappelijke
instellingen (ONLINE)
Eén dagdeel op 9 november 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=a6b90f8e0c&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=761bd21649&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=e5c25aa9ac&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=048a30a4b3&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=0d7a5041c8&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=04f71aeb31&e=d45fbc625b


TIP! Via de knop "Ingepland op datum" op de website kunt u een handige
agenda bekijken met alle trainingen die de komende 6 maanden gepland
staan.

Online - € 25,- 
 20 plekken vrij

Meer informatie

De rol van de docent als coach/begeleider in het
prak�jkgerichte programma
Eén dagdeel op 10 november 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. 

  
Eindhoven - € 25,- 

 20 plekken vrij

Meer informatie

Op weg naar een effec�eve leeromgeving
Een dagdeel op 23 november 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. 

  
Utrecht - € 25,- 

 15 plekken vrij

Meer informatie

Kijk op bijscholingvmbo.nl bij uw profiel voor een volledig
aanbod van alle trainingen. Bekijk alle trainingen

S�ch�ng Pla�orms VMBO | Postbus 59 | 7630 AB Ootmarsum 
 helpdesk@bijscholingvmbo.nl | www.bijscholingvmbo.nl 

 
Volg ons op: 

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=941cb8f568&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=6b30e24959&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=3dbcd6ea67&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=84ffbddb25&e=d45fbc625b
mailto:helpdesk@bijscholingvmbo.nl
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=57aa8e5084&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=9c806b7fa0&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=4bf762c871&e=d45fbc625b
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