
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

Automatiseringsproject (PR20)
Eén dag op 17 januari 2023 van 9.00 tot 16.30 uur. Kleine lunch, inclusief pauze.
Vaassen - € 65,- | 4 plekken vrij

Docentenopleiding Dronetechniek 1
Driedaagse cursus op 19, 20 en 23 januari 2023 van 08:30 uur tot 17:00 uur
inclusief lunch en pauzes.
Hoogerheide - € 255,- | 16 plekken vrij

Van:                                            Bijscholing VMBO <info@bijscholingvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 10 januari 2023 10:07
Aan:                                            
Onderwerp:                            Produceren, Installeren en Energie - Januari 2023
 

Beste,  
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Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 27 januari 2023 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch,
incl. pauz
Echt - € 125,- | 8 plekken vrij

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 7 februari 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Pneumatiek en automatisering
Eén dag op 8 februari 2023 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch.
Amsterdam - € 60,- | 9 plekken vrij

Vervolg domotica set 2 met NHC2 (PR27)
Eén dag op 14 februari 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag, 15 februari 2023 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch.
Emmen - € 280,- | 11 plekken vrij

3D-design en 3D-printen met Autodesk Fusion
360 - basis
Twee dagen op de vrijdagen 17 februari en 3 maart 2023 van 8.30 uur tot 16.30
uur incl. lunch.
Utrecht - € 280,- | 11 plekken vrij

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag, 2 maart 2023 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch.
Breda - € 280,- | 11 plekken vrij
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Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 7 maart 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Gebruikerstraining Pneumatiek Starter
Experimenteerset
Eén dag op donderdag 09 maart 2023 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maaltijd/lunch/pauze.
Delft - € 155,- | 6 plekken vrij

Automatiseringsproject (PR20)
Eén dag op 14 maart 2023 van 9.00 tot 16.30 uur. Kleine lunch, inclusief pauze.
Vaassen - € 65,- | 4 plekken vrij

Water, Techniek en Duurzaamheid
Eén dag op 17 maart 2023 van 09:00 uur tot 16:00 uur inclusief pauze en lunch.
Dordrecht - € 130,- | 6 plekken vrij

Vervolg domotica set 2 met NHC2 (PR27)
Eén dag op 21 maart 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Cursus Mechatronica op het VMBO
Eén dag op donderdag 23 maart 2023 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maaltijd/lunch/pauze.
Delft - € 155,- | 6 plekken vrij

Pneumatiek en automatisering
Eén dag op 30 maart 2023 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch.
Amsterdam - € 60,- | 9 plekken vrij
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Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 4 april 2023 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch.
Beek - € 280,- | 11 plekken vrij

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 11 april 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 12 april 2023 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch.
Emmen - € 280,- | 11 plekken vrij

Basiscursus Lasersnijden en -graveren
Eendaagse cursus op 14 april 2023 van 09:00 uur tot 15:30 uur incl. lunch, incl.
pauze.
Echt - € 125,- | 8 plekken vrij

Vervolg domotica set 2 met NHC2 (PR27)
Eén dag op 18 april 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Water, Techniek en Duurzaamheid
Eén dag op 19 april 2023 van 09:00 uur tot 16:00 uur inclusief pauze en lunch.
Dordrecht - € 130,- | 6 plekken vrij

3D-design en 3D-printen met Autodesk Fusion
360 - basis
Twee dagen op de vrijdagen 21 en 28 april 2023 van 8.30 uur tot 16.30 uur incl.
lunch.
Utrecht - € 280,- | 12 plekken vrij
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Water, Techniek en Duurzaamheid
Eén dag op 9 mei 2023 van 09:00 uur tot 16:00 uur inclusief pauze en lunch.
Dordrecht - € 130,- | 6 plekken vrij

Workshop 'Lassen voor VMBO-docenten' - Haal
het beste uit jezelf en je leerlingen
Eén dag op 11 mei 2023 van 08:00 uur tot 16:30 uur inclusief pauze en lunch.
Breda - € 280,- | 9 plekken vrij

Pneumatiek en automatisering
Eén dag op 12 mei 2023 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch.
Amsterdam - € 60,- | 9 plekken vrij

Gebruikerstraining Pneumatiek Starter
Experimenteerset
Eén dag op donderdag 18 mei 2023 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maaltijd/lunch/pauze.
Delft - € 155,- | 6 plekken vrij

Cursus Mechatronica op het VMBO
Eén dag op donderdag 01 juni 2023 van 09:00 uur tot 16:30 uur inclusief
maaltijd/lunch/pauze.
Delft - € 155,- | 6 plekken vrij

Automatiseringsproject (PR20)
Eén dag op 6 juni 2023 van 9.00 tot 16.30 uur. Kleine lunch, inclusief pauze.
Vaassen - € 65,- | 4 plekken vrij

Basis domotica met NHC-II (PR26)
Eén dag op 13 juni 2023 van 09.00 uur tot 16.30 uur, inclusief kleine lunch en
pauze.
Vaassen - € 65,- | 5 plekken vrij

Pneumatiek en automatisering
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TIP! Kijk op bijscholingvmbo.nl bij uw profiel voor een volledig
aanbod van alle trainingen.

Eén dag op 21 juni 2023 van 09:00 tot 17:00 uur inclusief pauze/lunch.
Amsterdam - € 60,- | 9 plekken vrij
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