Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

NL leert door
Opleidingscatalogus
Basis technische vakkennis
Verdieping technische vakkennis
Overige vakkennis/soft skills

Overige vakkennis

Opleiders

Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Maak kennis met een (nieuw) vakgebied
Kies een van de 30 opleidingen met
technische vakkennis op basisniveau.
Maak kennis met een nieuw vakgebied.
Ideaal voor vakmensen die zich breder
willen inzetten en natuurlijk voor instromers
en zij-instromers. Deze opleidingen zijn ook
geschikt voor mensen werkzaam in
niet-technische functies. Op deze manier
kom je meer te weten waar je collega’s
en klanten het over hebben.
ter waarde van:

Overige vakkennis

Opleiders

ter waarde van:

ter waarde van:

ter waarde van:

ter waarde van:

OPLEIDINGEN

Basis technische vakkennis
ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Aircotechniek

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Bedraden I

Basis (Dag)

Motorschakelingen en -besturingen

Benodigde basiskennis in de aircotechniek voor
startende monteurs. Leer over de werking en
toepassing van diverse aircosystemen. Herken na
de training de relevante componenten en voer
eerstelijns inspectie- en onderhoudstaken uit.

VOL

Voor medewerkers die net zijn gestart als
(service)monteur in de utiliteit of industrie
en te maken hebben met schakel- en
besturingskasten. Of die hun kennis en
vaardigheden willen verbreden over
paneelbouw en motorschakelingen.

ter waarde van:

Opleiders

Civiele Techniek
Basis

Kennis en vaardigheden van civiele techniek
die direct te gebruiken zijn. Er wordt
ingegaan op processen en methoden en er
is aandacht voor ontwerpen, aanbesteden
en duurzaamheid. Met verschillende
praktijkopdrachten is het meteen toepasbaar.

ter waarde van:

ter waarde van:

24 uur

€ 1.115

32 uur

€ 1.000

18 uur

€ 1.515

ROVC Technische
Opleidingen

Ede

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

NCOI Opleidingen

Hilversum

E Introductie

NEN3140, introductie en tekening lezen

VOL

Voor monteurs die starten in de woningbouw
of utiliteit. Of met een andere opleiding
dan elektrotechniek. Leer hoe je elektrische
installaties aanlegt of uitbreidt en verbreed
je kennis en vaardigheden op het gebied van
relaisschakelingen.

ter waarde van:

32 uur

€ 1.000

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

ter waarde van:

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Elektrotechniek

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Elektrotechniek

Basis (Avond)

Elektrotechniek

Basiscursus

Voor deelnemers die geen kennis hebben van
de elektrotechniek. Zij leren de basisbegrippen
en leren eenvoudige storingen verhelpen
en onderhoud uitvoeren aan elektrische
installaties.

VOL

Basiscursus

Zeer geschikt voor iedereen zonder kennis van
elektrotechniek en die zich de basisbegrippen
eigen willen maken. Materiaalkennis, tekening
lezen, symbolen, installatie aanleggen,
basisschakelingen, veiligheid huisinstallaties,
3 fasen stroom, etc.

ter waarde van:

Opleiders

Voor starters als elektromonteur in de
woningbouw of utiliteit. Of met een andere
opleiding dan elektrotechniek. Leer hoe je
elektrische installaties aanlegt of uitbreidt en
verbreed je kennis en vaardigheden op het
gebied van relaisschakelingen.

ter waarde van:

ter waarde van:

24 uur

€ 1.485

40 uur

€ 1.185

80 uur

€ 2.250

ROVC Technische
Opleidingen

Ede

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn |
Breda | Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Elektrotechniek

Elektrotechniek

Basiskennis

Schakelcursus

Voor potentiële installateurs zonder
elektrotechnische achtergrond. Voor monteurs
die vanuit een andere discipline instromen en
voor medewerkers uit administratie, logistiek
of management zonder elektrotechnische
achtergrond.

ter waarde van:

Basisvaardigheden elektrotechniek
inclusief VCA. Ondermeer materiaal- en
gereedschapskennis, veiligheid, tekeninglezen,
symbolenkennis, PVC-buis bewerken en
buigen, buis bedraden, aansluiten van
verlichting en de basis van schakelingen.

ter waarde van:

ter waarde van:

48 uur

€ 1.125

80 uur

€ 2.500

SBK Opleidingen

Helmond

TEB Vakschool

Tilburg
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Basis technische vakkennis

Elektrisch Schakelen

VOL

Voor de technici die zich willen verdiepen in de
elektrotechniek. Een zeer complete opleiding
die het hele spectrum van de elektrotechniek
beslaat. Ontdek de basis van elektrotechniek
en pas deze toe in de praktijk.

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Elektrisch Schakelen

voor koude- en klimaattechnici

VOL

Kennis en vaardigheden van elektrische
schema’s lezen, componenten herkennen,
metingen uitvoeren en oorzaken van storingen
lokaliseren op het gebied van koude- en
klimaatsystemen. Ook geschikt als opfristraject
voor de herintreder en zij-instromer.

ter waarde van:

Opleiders

Elektrotechniek voor W monteurs
Basiscursus

Met deze cursus ben je als installateur in
staat om elektrotechnische werkzaamheden
te verrichten. Ondermeer materiaalkennis,
tekening lezen, begrippen, installatie
aanleggen, basis schakelingen en perilex
worden behandeld.

ter waarde van:

ter waarde van:

64 uur

€ 1.800

48 uur

€ 2.204

40 uur

€ 1.185

Studium

Helmond

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

InstallatieWerk

Apeldoorn | Breda |
Heerhugowaard |
Roermond

Elektrotechnisch Installeren
Basis

Krijg stap voor stap zicht op de
werkzaamheden in de elektotechniek.
Leer de basis en begrijp alles van
elektrische weerstanden, schakelingen en
transformatoren. Krijg ook inzicht in machines
en motoren.

ter waarde van:

18 uur

€ 1.490

NCOI Opleidingen

Hilversum

ter waarde van:

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Installatietechniek

Installatietechniek

Basis

Basis

Starten in de installatietechniek, bij een
technische dienst, woningbouwvereniging
of particuliere bouwsector? Volg deze
vijfdaagse cursus met onder meer materiaalen gereedschapskennis, veiligheid,
symbolenkennis en verbindingstechnieken.

ter waarde van:

Installatietechniek
Introductie

Voor startende installatiemonteurs in de
woningbouw of utiliteit en voor diegenen
die een andere opleidingsrichting hebben
gevolgd dan installatietechniek. Leer hoe
je werktuigkundige installaties aanlegt
en/of uitbreidt.

Opleiders

VOL

Voor startende installatiemonteurs in de
woningbouw of utiliteit en voor diegenen
die een andere opleidingsrichting hebben
gevolgd dan installatietechniek. Leer hoe
je werktuigkundige installaties aanlegt
en/of uitbreidt.

ter waarde van:

ter waarde van:

40 uur

€ 1.185

80 uur

€ 2.250

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn | Breda |
Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Installatietechniek
voor E monteurs Basis

Installatietechniek
Schakelcursus

Voor elektramonteurs die zich willen verdiepen
in de installatietechniek. Deze vijfdaagse
training geeft een brede algemene kennis
en benodigde vaardigheden. We staan
ondermeer stil bij CV-techniek, gastoestellen,
tekeninglezen en materiaalkennis.

Basisvaardigheden om aan de slag te
gaan in de installatietechniek incl. VCA.
Ondermeer materiaal- en gereedschapskennis,
veiligheid, tekeninglezen, symbolenkennis,
koperbuizen, PVC, afvoersystemen, sanitair,
meerlagenbuizen en CV-techniek.

ter waarde van:

ter waarde van:

40 uur

€ 1.125

40 uur

€ 1.185

80 uur

€ 2.500

Vakwijs

Schiedam

InstallatieWerk

Breda | Heerhugowaard |
Roermond

TEB Vakschool

Tilburg
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Basis technische vakkennis

Klimaattechniek

VOL

Ideaal vertrekpunt voor aankomende
klimaattechnici. Op een laag instapniveau
leer je in een serie theorielessen het hele
spectrum van de klimaattechniek. De theorie is
aangevuld met een practicumles.

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Klimaattechniek

Klimaattechniek

Basis (Avond)

Basis (Dag)

Avondcursus voor starters in de
klimaattechniek. Krijg de benodigde
basiskennis over diverse klimaatsystemen.
Leer over warmtepompen, CV-installaties en
aircosystemen én ga hier ook daadwerkelijk in
de praktijk mee aan de slag.

ter waarde van:

Opleiders

Dagcursus voor starters in de klimaattechniek.
Krijg de benodigde basiskennis over diverse
klimaatsystemen. Leer over warmtepompen,
CV-installaties en aircosystemen én ga hier ook
daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag.

ter waarde van:

ter waarde van:

72 uur

€ 2.500

24 uur

€ 1.415

24 uur

€ 1.520

Studium

Helmond

ROVC Technische
Opleidingen

Ede

ROVC Technische
Opleidingen

Ede

ter waarde van:

ter waarde van:

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Koeltechniek

Verdieping technische vakkennis

Koeltechniek

Basis (Dag)

Voor deelnemers die geen kennis hebben van
koeltechniek, en zich hierin willen bekwamen.
Zij leren over de werking van koelsystemen en
hoe zij koelsystemen testen en controleren, en
storingen kunnen lokaliseren en oplossen.

Overige vakkennis

VOL

Maak een start met Koeltechniek. Ideaal
vertrekpunt voor aankomende koeltechnici en
warmtepompmonteurs. Leer de basis van de
koeltechniek in een serie theorielessen die zijn
aangevuld met practicumlessen.

ter waarde van:

Opleiders

Koeltechnisch vakman A

VOL

Voor monteurs die met de koudetechniek
starten of kennis willen herhalen of verrijken.
Ook medewerkers die meer van koudetechniek
willen weten zijn na de training in staat om
technisch te communiceren met klanten.

ter waarde van:

ter waarde van:

24 uur

€ 1.115

64 uur

€ 2.300

63 uur

€ 2.297

ROVC Technische
Opleidingen

Ede

Studium

Helmond

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Koudetechniek
Basiskennis

VOL

Leer de verschillende koudesystemen
kennen en het doel en de werking van de
onderdelen in het koudesysteem. Theorie en
praktijk: componenten herkenning, controle
koudemiddelvulling, gebruik manifold,
lekzoeken, werking koudesysteem, etc.

ter waarde van:

32 uur

€ 1.183

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

ter waarde van:

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Luchtbehandeling
en klimaatbeheersing

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Mechatronica

VOL

Onderhoud Gastoestellen
+ Praktisch Meten Basis

Basis

Leer de verschillende systemen kennen en ook
het doel en de werking van de onderdelen van
het systeem. Zet de theorie in in de praktijk.
Ondermeer: natuurkundige begrippen,
invloed ventilatie, warmtebelasting,
basiskennis meet- en regeltechniek, etc.

De samenhang tussen elektrotechniek,
werktuigbouw en besturingstechniek
(mechatronica). Hydrauliek, pneumatiek,
elektrische energie, schemalezen
(werktuigbouwkundig en elektrotechnisch),
sensoren, aanloopregelingen, basis
elektrotechniek en basis PLC.

ter waarde van:

Opleiders

Hoe zitten CV-toestellen in elkaar en welke
technieken komen daarbij kijken? In en
uit bedrijf nemen, onderhoud verrichten,
opbouw werking en toepassing,
rookgasanalyse, storingen zoeken en
oplossen, meetinstrumenten interpreteren
en schema lezen.

ter waarde van:

ter waarde van:

40 uur

€ 1.486

12 uur

€ 1.490

48 uur

€ 1.290

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

NCOI Opleidingen

Hilversum

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn | Breda |
Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

PV-systemen

Plaatsen, aansluiten en meten

VOL

Basiskennis van elektrotechniek, veilig
monteren en aansluiten van PV-panelen.
Aarding, begrippen, plaatsen omvormer, veilig
omgaan met stroom, plaatsen en aanleggen
PV-panelen, toepassen en meten en aansluiten
in de meterkast.

Warmtepompinstallaties

Toepassing, werking en advies op maat

VOL

Het krijgen van skills om het juiste advies
duidelijk over te kunnen brengen. Toepassing,
werking en een juist advies geven over
warmtepompinstallaties

ter waarde van:

ter waarde van:

48 uur

€ 1.490

24 uur

€ 1.200

InstallatieWerk

Breda | Didam |
Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

InstallatieWerk

Apeldoorn |
Heerhugowaard | Rijswijk

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Volg een specialistische (vervolg)opleiding!
Wil jij je technische vakkennis verder
verdiepen of verbreden? Kies dan een van
de volgende 39 opleidingen. Specialiseer je
of maak een andere techniek eigen. Hierbij
maak je volop gebruik van je huidige kennis
en kunde.

OPLEIDINGEN

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Opleiders

Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

ACK

ACK

Ammoniak

CO2

Leer meer over een koudesysteem met een
inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste
1.500 kg ammoniak (NH3). Zet de theorie in
in de praktijk. Theorie: expansiesystemen;
natuurlijke (pomp)circulatie- en cacadesystemen, PGS 13, NEN-EN 378, etc.

ter waarde van:

ACK

ter waarde van:

ter waarde van:

€ 1.148

32 uur

€ 1.148

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Natuurlijke Koudemiddelen CO2

Leer meer over een koudesysteem met een
inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen
(HC). Zet de theorie in in de praktijk. Theorie:
gevaren met koolwaterstoffen als koudemiddel,
ATEX zonering, hoedjesmodel, monteren
componenten, NPR 7600, etc.

Leer meer over een koudesysteem met een
inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).
Zet de theorie in in de praktijk.
Theorie: gevaren met CO2 als koudemiddel,
koolzuurijs/droogijs, vocht in het koudesysteem
(sub/transkritisch), NPR 7601, etc.

32 uur

ACK

Koolwaterstoffen

Opleiders

VOL

Voor de koelmonteur die zich aanvullend
wil specialiseren op het gebied van CO2 als
natuurlijk koudemiddel. In deze extra module
leer je alle CO2-voorschriften aan de hand van
NPR 7601 aangevuld door een praktijkles.

ter waarde van:

ACK Systemen ontwerpen

met natuurlijke koudemiddelen

VOL

Leer het ontwerpen van koudesystemen met
natuurlijke koudemiddelen. Zet de theorie
in in de praktijk. Theorie: het koudesysteem,
classificatie, natuurlijke koudemiddelen,
regelgeving van toepassing op koudesystemen,
opstellen van documentatie, etc.

ter waarde van:

ter waarde van:

32 uur

€ 1.148

22 uur

€ 1.400

70 uur

€ 2.004

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Studium

Helmond

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Bedraden II

Motorschakelingen en -besturingen

Overige vakkennis

CO Vakmanschap

VOL

Service- & onderhoudmonteurs

Voor medewerkers met enige ervaring als
(service)monteur in de utiliteit of industrie
en te maken krijgen met schakel- en
besturingskasten. Of die hun kennis
en vaardigheden willen verbreden over
motorschakelingen en het bedraden
van panelen.
ter waarde van:

Elektrotechniek

voor Werktuigkundigen

Voor medewerkers die in een
werktuigbouwkundige en/of mechanische
omgeving werken, en vaak (in)direct in
aanraking komen met elektrotechnische
materialen en schakelingen. Maak kennis met
alle basisbegrippen en -handelingen binnen
de elektrotechniek.

VOL

Monteurs kwalificeren in het kader van de
wettelijke regeling CO-preventie, branche
kwalificering. Examentraining (4 dagen),
theorietoets CO (0,5 dag) en praktijkexamen
CO (0,5 dag).

ter waarde van:

VOL

Opleiders

ter waarde van:

32 uur

€ 1.000

40 uur

€ 1.130

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

InstallatieWerk

Apeldoorn | Breda | Didam |
Heerhugowaard | Rijswijk |
Roermond

Elektrotechniek 1e monteur

Verbreden en verdiepen vakmanschap

VOL

Maak jezelf breder inzetbaar en leer meer over
duurzame technieken. Leer als W-monteur ook
toestellen elektrische aansluiten (3 dagen),
CV-installaties waterzijdig in te regelen (1 dag)
en warmtepompen aan te sluiten en in te
regelen (2 dagen).

ter waarde van:

ter waarde van:

40 uur

€ 1.250

48 uur

€ 1.370

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn | Breda |
Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

F-gassen categorie 2

F-gassen categorie 1
Blended leren

Bereid je via e-learning voor op je
praktijkdagen. In theorie worden behandeld:
klimaatverandering, koudesysteem,
het logboek, F-gassenverordening,
hulponderdelen, vervoer van gevaarlijke
stoffen, etc. Zet deze theoretssche kennis
in de praktijk.

Overige vakkennis

VOL

Leer uit welke componenten een
koudesysteem bestaat en hoe deze in een
onderlinge samenhang functioneren. Kom
meer te weten over welke wetgeving van
kracht is op koudesystemen en hoe je om
moet gaan met de verschillende synthetische
koudemiddelen.

ter waarde van:

F-gassen categorie 3

Opleiders

VOL

Laat je klaarstomen op het F-gassen categorie
2 examen. De helft van de tijd bestudeer je
de theorie, de ander helft van de tijd oefen
je op je eigen koelmachine en leer je alle
koeltechnische handelingen.

ter waarde van:

ter waarde van:

48 uur

€ 2.273

32 uur

€ 1.603

48 uur

€ 2.400

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Studium

Helmond

ter waarde van:

ter waarde van:

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Industriele Elektrotechniek VOL

Hardsoldeerkwalificatie

Elektrisch Schakelen

Blended Leren

Leer hardsoldeerwerkzaamheden uit te voeren
op leidingmaten groter dan 1 3/8’’ volgens de
NEN- EN- ISO 13585 procedure. Materialen,
gebruik toevoegmaterialen, beschrijven
hardsoldeerproces, praktijkoefening
hardsolderen, controlewerkzaamheden, etc.

Voor monteurs of servicemonteurs in de
utiliteit of industrie die te maken hebben
met schakel- en besturingskasten. Verbreed
je kennis en vaardigheden op het gebied van
paneelbouw, motorschakelingen, schema’s
analyseren en storing zoeken.

ter waarde van:

Opleiders

Isometrisch Tekenen

Uitslagen maken en inmeten

VOL

Voor installatiemonteurs, pijpfitters en
isolatiemonteurs die tekeningen moeten
kunnen lezen. Theorie wordt zoveel mogelijk
gecombineerd met de praktijk.

ter waarde van:

ter waarde van:

16 uur

€ 1.099

80 uur

€ 2.500

32 uur

€ 1.000

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Koudetechniek

VOL

Monteur - thuisstudie

Voor medewerkers van koeltechnische
bedrijven die om verschillende redenen niet in
staat zijn de reguliere mbo opleiding bij GO° of
een van de ROC’s te volgen, maar wel behoefte
hebben aan belangrijke koeltechnische kennis.

ter waarde van:

NVT

€ 1.381

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

ter waarde van:

ter waarde van:
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Lassen

BMBE niveau 1 NIL

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en
pijplaswerk in roestvast staal. Een goede,
erkende en logische eerste stap voor
beginnende lassers en constructiebankwerkers.

Verdieping technische vakkennis

Lassen

MAG niveau 1 NIL Fe

Overige vakkennis

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en
pijplaswerk in roestvast staal. Een goede,
erkende en logische eerste stap voor
beginnende lassers en constructiebankwerkers.

ter waarde van:

Lassen

MIG niveau 1 NIL

Opleiders

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en
pijplaswerk in roestvast staal. Een goede,
erkende en logische eerste stap voor
beginnende lassers en constructiebankwerkers.

ter waarde van:

ter waarde van:

64 uur

€ 1.780

64 uur

€ 1.805

64 uur

€ 2.405

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Lassen

TIG niveau 1 NIL Alu

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaaten pijplaswerk in aluminium met het TIG
lasproces. Een goede, erkende en logische
eerste stap voor beginnende lassers en
constructiebankwerkers.

Lassen

TIG niveau 1 NIL Fe

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en
pijplaswerk in ongelegeerd staal met het TIG
lasproces. Een goede, erkende en logische
eerste stap voor beginnende lassers en
constructiebankwerkers.

ter waarde van:

Lassen

TIG niveau 1 NIL RVS

VOL

Elementaire kennis en vaardigheid voor het
kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en
pijplaswerk in roestvast staal met het TIG
lasproces. Een goede, erkende en logische
eerste stap voor beginnende lassers en
constructiebankwerkers.

ter waarde van:

ter waarde van:

64 uur

€ 1.885

64 uur

€ 1.825

64 uur

€ 2.048

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

MBV

MBV

Theorie

Praktijk

Het doel is het behalen van het MBV-theorie
certificaat. Alarmeringsmogelijkheden,
detectoren, toegangscontrole,
camerasystemen, brandmeldsystemen,
installatievoorschriften en
beveiligingsmaatregelen.

ter waarde van:

Meet- en regeltechniek
klimaatsystemen
Gedurende deze training wordt een moderne
luchtbehandelingskast gebruikt waarbij
meetrapporten worden gemaakt die uitgezet
worden in een h/x diagram. Een passend
vervolgtraject is de ‘Ontwerpen van Meeten Regeltechniek in klimaatsystemen’.

Opleiders

Het doel is het behalen het behalen van
het MBV-praktijk certificaat. Installeren
en onderhouden van een alarmsysteem,
wijzigingen aanbrengen, metingen uitvoeren
en storing zoeken en oplossen.

ter waarde van:

ter waarde van:

32 uur

€ 1.180

32 uur

€ 1.300

InstallatieWerk

Apeldoorn | Breda | Didam |
Heerhugowaard | Roermond

InstallatieWerk

Apeldoorn | Breda | Didam |
Heerhugowaard

NEN 1010 Inspectietechnieken Installatieverantwoordelijke

Voor medewerkers die inspecties aan
elektrische laagspanningsinstallaties uitvoeren
of het toezicht hierop. Van de deelnemers
wordt een gedegen elektro-technische kennis
verwacht op minimaal mbo-niveau en dat ze
om kunnen gaan met NEN 1010.

ter waarde van:

NEN 1010-710 Veiligheidsbepaling
medisch gebruikte ruimte

NEN 1010-710-eisen worden behandeld,
achterliggende visie van maatregelen
besproken en praktische situaties toegelicht.
Voor ontwerpers, leidinggevende monteurs,
adviseurs en inspecteurs van elektrotechnische
installaties in “gezondheidsgebouwen”.

ter waarde van:

ter waarde van:

24 uur

€ 1.568

32 uur

€ 1.195

24 uur

€ 1.040

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

SBK Opleidingen

Helmond

SBK Opleidingen

Helmond

Opleidingen verdieping technische vakkennis - NL leert door Opleidingscatalogus
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Basis technische vakkennis

PED

Pressure Equipment Directive

VOL

Leer een constructiedossier op te stellen voor
een koudesysteem. Met dit constructiedossier
kan je een typegoedkeuring voor het
betreffende koudesysteem verkrijgen bij
een onafhankelijke instelling.

Verdieping technische vakkennis

PLC’s

Leergang PLC1 en PLC2

Overige vakkennis

VOL

Voor service- of onderhoudsmonteurs die
meer willen weten over de functie en werking
van PLC’s. Meer inzicht in eenvoudige PLCprogramma’s en aansluiten van verschillende
I/O’s. Functioneel testen en met metingen
storingen analyseren en oplossen.

ter waarde van:

Opleiders

Relaisschakelingen

VOL

Voor (service)monteurs in de utiliteit of
industrie die te maken krijgen met schakelen besturingskasten. Die hun kennis en
vaardigheden willen verbreden op het gebied
van relaisschakelingen.

ter waarde van:

ter waarde van:

40 uur

€ 1.783

40 uur

€ 1.500

40 uur

€ 1.250

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Schematechnieken
VOL
Instrumentatiefit P&ID’s en PFD’s
Voor service- en onderhoudtechnici in
industriële installaties binnen de meeten regeltechniek. Leer hoe je schema’s
en symbolen op de juiste manier leest
en interpreteert. En hoe je zelf de
instrumentatie(leidingen) kan vervaardigen
en aanbrengen.

Sprinklertechniek VOL
Monteur

Voor monteurs en technici die aan
sprinklerinstallaties gaan werken en meer
willen weten over de theorie en de praktijk
van de sprinklertechniek.

ter waarde van:

Storing Zoeken

Motorschakelingen en -besturingen

VOL

Voor service- of onderhoudsmonteurs,
technische dienstmedewerkers en
machinebouwers in de utiliteit of industrie,
die te maken krijgen met het zoeken,
analyseren en oplossen van complexe
storingen in elektrotechnische installaties.

ter waarde van:

ter waarde van:

32 uur

€ 1.350

56 uur

€ 2.015

40 uur

€ 1.250

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein
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17

Basis technische vakkennis

Visueel Lasinspecteur
VT-W1

VOL

Voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA-QC
medewerkers en inspecteurs die meer inzicht
willen krijgen op de visuele controle van het
laswerk. Een niveau 1 gecertificeerde kan
visuele inspectie uitvoeren onder leiding van
een level 2.

Verdieping technische vakkennis

Visueel Lasinspecteur
VT-W1

Overige vakkennis

Warmtepompinstallaties

VOL

Toepassing, werking en installeren

Voor uitvoerende lassers, lassersbazen,
QA-QC medewerkers en inspecteurs die meer
inzicht willen krijgen op de visuele controle van
het laswerk. Het vergroten van kennis op het
gebied van visuele inspectie van gelaste delen.

ter waarde van:

Opleiders

Bijscholing voor CV-installateurs en/
of onderhoudsmonteurs. Installeer
warmtepompen (ook in hybride installaties)
op een veilige en correcte manier. En leer
ales over het controleren van de complete
warmtepomp, appendages en afgiftesysteem.

ter waarde van:

ter waarde van:

64 uur

€ 1.525

64 uur

€ 2.480

24 uur

€ 1.200

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

Vakwijs

Amsterdam | Apeldoorn |
Den Bosch | Goes | Groningen |
Maarssen | Schiedam | Stein

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn | Breda |
Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond

Warmtepompinstallaties Toepassing,
werking en waterzijdig inregelen

Ontwerpvolumestromen van een installatie
instellen. Toepassing, werking en meten
volumestromen en hydraulisch inregelen.

Werktuigkundige
installatietechniek 1e monteur

VOL

Verbreed en verdiep je vakmanschap.
Maak jezelf breder inzetbaar en leer innovatieve
technieken. Basis W voor E-monteurs (3 dagen),
Wifi-netwerken (1 dag), Domotica (2 dagen).

ter waarde van:

ter waarde van:

24 uur

€ 1.200

48 uur

€ 1.360

InstallatieWerk

Apeldoorn | Breda | Didam |
Heerhugowaard | Rijswijk |
Roermond

InstallatieWerk

Amersfoort | Apeldoorn | Breda |
Didam | Heerhugowaard |
Rijswijk | Roermond
Opleidingen verdieping technische vakkennis - NL leert door Opleidingscatalogus
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Basis Technische
technische vakkennis
Vakkennis

Leer meer over soft skills
Natuurlijk kan je je ook verder ontwikkelen
in niet-technische vakgebieden. Denk aan
verkopen, samenwerken of leidinggeven.
De volgende tien opleidingen zijn dan
wellicht iets voor jou.

OPLEIDINGEN

Overige vakkennis

Verdieping Technische
technische vakkennis
Vakkennis

Overige Vakkennis
vakkennis

Opleiders
Opleiders

Basis technische vakkennis

Adviserend verkopen

Bouwrecht

VOL

HBO-niveau

Leer de klant begrijpen, inspelen op wensen
en boek betere verkoopresultaten.
Maak kennis met praktische (sales)modellen
en verkooptechnieken. Train specifieke
persoonlijke en commerciële vaardigheden
en zet deze direct in.

Overige vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Coachend leidinggeven

VOL

Ben je niet bekend met alle juridische risico’s
van een project of contract? Ben je je bewust
van de consequenties van deze risico’s?
Leer meer over de meest relevante juridische
aandachtspunten in het plan van aanpak en
operationele uitvoering.

ter waarde van:

Opleiders

VOL

Voor leidinggevenden die zich een coachende
stijl van leidinggeven eigen willen maken.
Voor managers die willen dat hun
medewerkers zelfsturend worden en meer
persoonlijke verantwoordelijkheid nemen
voor hun prestaties en ontwikkeling.

ter waarde van:

ter waarde van:

32 uur

€ 1.265

24 uur

€ 1.110

24 uur

€ 1.000

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

Leidinggeven aan projecten
HBO-niveau

VOL

De rol van de projectmanager en de persoonlijk
aanpak spelen een cruciale rol bij het succesvol
samenwerken in projecten. Maatwerktraject
voor (beginnend) projectleiders die meer
kennis en inzicht in de aanpak van projectmatig
werken willen ontwikkelen.

Mentoren
Leren in de praktijk is een van de krachtigste
manieren om functievaardigheden eigen
te maken. Enthousiaste mentoren die op
de juiste momenten sturing en begeleiding
geven leveren meer gemotiveerde en goed
geïnstrueerde medewerkers op.

ter waarde van:

ter waarde van:

42 uur

€ 1.740

32 uur

€ 1.050

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

SBK Opleidingen

Helmond

ter waarde van:
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Basis technische vakkennis

Persoonlijke Effectiviteit

VOL

Leer zelfverzekerder en assertiever
communiceren en voor jezelf op te komen.
Zo ben je beter in staat om effectief te
reageren op veel voorkomende (lastige)
situaties in je werk en privéleven. Dit beïnvloedt
je werkresultaten en je werkplezier.

Overige vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Praktijkopleider
HBO-niveau

Voor iedereen die zich bezig houdt met het
begeleiden en ondersteunen van leerlingen
of collega’s. Je instrueert en helpt ze met
de werkzaamheden. En je voert (voortgangs)
gesprekken en onderhoudt contact met
de onderwijsinstelling.

ter waarde van:

ter waarde van:

32 uur

€ 1.265

16 uur

€ 1.000

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

SBK Opleidingen

Helmond

TECH

(Service)Monteur

VOL

Versterk je klantgerichtheid en leer omgaan
met lastig klantengedrag. Hoe kan je het beste
signalen van klanten herkennen en het de
juiste plaats geven.

Opleiders

TECH

Partsmanager

Technische Trainers

VOL

Train-de-trainer-programma

Geef op een authentieke, effectieve en
toekomstbestendige manier uitvoering aan
het vak van partsmanager. Sluit aan bij en werk
samen met de verschillende mensen
in het bedrijf, klanten en leveranciers.

ter waarde van:

ter waarde van:

VOL

Aandacht voor het ontwikkelen en opzetten
van trainingen en het inspirerend en didactisch
verantwoord uitvoeren van interactieve
trainingen. Deze training biedt toegang
tot een persoonscertificeringstraject.

ter waarde van:

ter waarde van:

16 uur

€ 2.251

28 uur

€ 2.290

36 uur

€ 1.500

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

Opleidingscentrum GOo

Uitvoeringslocatie
Aeres Tech Ede

IPV Opleiding & Training

s-Hertogenbosch

Overige vakkennis - NL leert door Opleidingscatalogus
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Overige vakkennis

Opleiders

Opleiders
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Opleider

Adres

IPV Opleiding & Training

Europalaan 2
5232 BC ’s-Hertogenbosch

InstallatieWerk Nederland

Postbus 387
2700 AJ Zoetermeer

InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland

Bieslook 24
6942 SG Didam

InstallatieWerk Brabant Zeeland

Minervum 7051
4817 ZK Breda

InstallatieWerk Midden

Hardwareweg 15
3821 BL Amersfoort

InstallatieWerk Noord-Holland

W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard

Installatiewerk Noord Oost en Flevoland

Arnhemseweg 107
7331 BD Apeldoorn

InstallatieWerk Zuid-Holland

Verrijn Stuartlaan 19
2288 EK Rijswijk

InstallatieWerk Zuid Oost

Kerkeveldlaan 4
6042 JX Roermond

NCOI Opleidingen

Marathon 7
1213 PD Hilversum

Opleidingscentrum GOo

Zandlaan 29
6717 LN Ede

ROVC Technische Opleidingen

Galvanistraat 13
6716 AE Ede

SBK Opleidingen

Gasthuisstraat 114
5708 HP Helmond

Website

Overige vakkennis

Opleiders

Algemene
voorwaarden
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Basis technische vakkennis

Verdieping technische vakkennis

Opleider

Adres

Studium

Zuidwenk 45-C
3751 CB Helmond

TEB Vakschool

Goirkekanaaldijk 38
5046 AT Tilburg

Vakwijs Nederland

Daniël Pichotstraat 10
3115 JB Schiedam

Vakwijs Amsterdam

Basisweg 50a
1043 AP Amsterdam

Vakwijs Apeldoorn

Watermanstraat 31
7324 AJ Apeldoorn

Vakwijs Den Bosch

Rietveldenweg 12b
5222 AR Den Bosch

Vakwijs Goes

Columbusweg 12b
4462 HB Goes

Vakwijs Groningen

Rouaanstraat 21
9723 CB Groningen

Vakwijs Maarssen

Bisonspoor 5405B - Tower Berlin
3605LT Maarssen

Vakwijs Schiedam

Daniël Pichotstraat 10
3115 JB Schiedam

Vakwijs Stein

Nijverheidsweg 18c
6171 AZ Stein

Website

Opleiders

Overige vakkennis

Algemene
voorwaarden

Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit
0800 - 60 61
servicepunt@wij-techniek.nl
Postbus 416
3440 AK Woerden
06 - 83 21 07 52
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