
Nieuw geplande trainingen voor:
 Produceren, Installeren en

Energie

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

Sheet Metal SOLIDWORKS 3D CAD PIE
Praktijkonderwijs (Klassikaal)
Twee bijeenkomsten op 15 en 16 november 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur,
inclusief lunch.
Almelo - € 215,- | 5 plekken vrij

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 15 november 2022 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch
en pauze.

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 1 november 2022 09:32
Aan:                                            
Onderwerp:                            Produceren, Installeren en Energie - November 
2022 

Beste,  

https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=422da07d4e&e=d45fbc625b
https://bijscholingvmbo.us20.list-manage.com/track/click?u=87f3713621c658b8fe067f7bd&id=973b1206ae&e=d45fbc625b


Vaassen - € 50,- | 2 plekken vrij

Drone 3D ontwerpen, bouwen en programmeren
Eendaagse cursus op 21 november 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Hoogerheide - € 140,- | 16 plekken vrij

Programmeren van drones en sensoren
Eén dagdeel op 25 november 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Hoogerheide - € 80,- | 16 plekken vrij

Docentenopleiding Dronetechniek 1
Driedaagse cursus op 28, 29 november en 1 december 2022 van 08:30 uur tot
17:00 uur inclusief lunch en pauzes.
Hoogerheide - € 200,- | 16 plekken vrij

Sheet Metal SOLIDWORKS 3D CAD PIE
Praktijkonderwijs (Klassikaal)
Twee bijeenkomsten op 28 en 29 november 2022 van 09:00 uur tot 16:30 uur,
inclusief lunch.
Den Bosch - € 215,- | 5 plekken vrij

Drone Introductietraining
Eén dagdeel op 2 december 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Hoogerheide - € 70,- | 16 plekken vrij

Aanvullende praktijktraining Drone vliegen
Eendaagse cursus op maandag 05 december 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Hoogerheide - € 120,- | 8 plekken vrij

Dronetechniek-II, inspecteren met behulp van
drones
Eendaagse cursus op 6 december 2022 van 08:30 uur tot 17:00 uur incl. lunch,
incl. pauze.
Hoogerheide - € 120,- | 16 plekken vrij
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TIP! Kijk op bijscholingvmbo.nl bij uw profiel voor een volledig
aanbod van alle trainingen.

Drone 3D ontwerpen, bouwen en programmeren
Eendaagse cursus op 08 december 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Hoogerheide - € 140,- | 16 plekken vrij

Programmeren van drones en sensoren
Eén dagdeel op 09 december 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Hoogerheide - € 80,- | 16 plekken vrij
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