VOORSTEL opleidingen budget €275







Administratie
o Academie: word opleider in de praktijk
o Bibliotheekmedewerker en informatiebemiddelaar
 Introductie in de bibliotheek- en informatiesector
 Informatieverstrekking
 Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers
 Ondersteuning van activiteiten en PR
 Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod
 bibliotheekadministratie
o Klachten en conflicten in een medische omgeving
o Medisch administratief bediende
o Medisch secretaresse
o Notarieel medewerker
o Redactie:
 Copywriter
Auto:
o Autohandelaar/verkoper
Basismodules:
o wiskunde
o aardrijkskunde
o geschiedenis
o chemie
o fysica
o …
Beauty en wellness
o Hairstyling:
 Baarden scheren en modelleren
 Barbier
 Dames- en herenkapper
 Dameskapsels: kleurtechnieken
 Dameskapsels: kniptechnieken
 DIY Brushing
 Hairextensions
 Kapper
 Kapper FULL FLEX
 Kapper: hoofd- nek- en schoudermassage
 Mannenkapsels knippen & stylen
 Masterclass cut & color
 Scheren en barbierstechnieken
 Updo’s kids
 Vlechttechnieken
o Imagostyling
 Imagostylist
 Fashionstylist
 Hairstylist
 Hairstylist allround
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 Imagoconsulent
 Kleurenconsulent basis/gevorderden
 Kleurenconsulent mannen
 Kleurenconsulent subseizoenen
 Lingeriestylist
 Stijlconsulent
 Stijlconsulent basis
Kunstnagelstyling/nagelverzorging:
 Acrylnagels
 Allround professional nail artist
 Babyboom
 Babyboom, color & glitter ombré workshop
 Bridal design nail art workshop
 Cosmetische manicure en pedicure
 Gelish polygel met sjablone none color
 Gelish polygel met sjablonen french manicure
 Gelnagels
 Handreflexoloog
 Huidaandoeningen en nagelafwijkingen
 Kunstnagelstylist
 Manicurist
 Masterclass nailart voor kunstnagelstyling
 Masterclass vijl- en freestechnieken voor kunstnagelstyling
 Nagelbeugeltechniek
 Nagelreconstructies
 Nail art
 Nailart all-in-one inspiration workshop
 Nailart aquarelle & Murano workhop
 Nail-art mix
 Polyflower workshop
 POLYGEL beginner
 Russian manicure workshop
Schoonheid:
 All-round browstyling
 Allround grimeur/make-up artist
 Anatomie & cosmetologie
 Arabische make-up
 BB Glow
 Beauty consultant allround
 Bodypainting
 Catwalk & face painting
 Cavitatie (non-chirurgische liposuctie)
 Chemische peelings
 Dag- en avond make-up
 Demo plasma medical
 Esthetisch deskundige
 Face- en bodypainting
 Gelaatsverzorging
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 Grime allround
 Henna brows
 Henna painting
 HIFU facelift
 Hygiëneprocedures voor tatoos, piercings en permanente make-up
 Kindergrime
 Laserontharing
 Maak zelf je natuurlijke verzorgingsproducten
 Make-up artist
 Make-up artist: experttraining
 Make-up artist: special effects FX
 Make-up basics
 Make-up bridal & party
 Make-up fashion
 Make-up TV & movie
 Microblading
 Natuurlijke cosmetica
 Workshop natuurlijke cosmetica voor specifieke huidtypes
 Permanente make-up
 Plasma medical
 Radio frequency huidversteviging
 Schoonheidsspecialist
 Schoonheidsspecialist
 Schoonheidsspecialist uitgebreid
 Threading
 US-facelift
 Waxexpert
 Wimper- en wenkbrouwspecialist
 Wimperextensions
 Wimperlifting
 Wimperlifting
Massage
 Afslankinsmassage
 Anatomie & fysiologie
 Ayurvedische massage
 Babymassage
 Bamboemassage
 Basis lichaamsmassage
 Chinese hoof-, nek- en schoudermassage
 Chinese massagetraining
 Fibromyalgie massage
 Hot stone massage
 Kindermassage
 Kruidenstempelmassage
 Lomi Lomi massage
 Marma massage
 Massage bij mensen met kanker
 Massage bij rug- en nekklachten
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 Massagetherapeut
 Massagetherpeut: topsporters
 Ontspannende gelaats- en hoofdmassage
 Shiatsu massage
 Stoelmassage
 Tachyon massage
 Thaise massage
 Thaise table stretch massage
 Thaise tafel massage
 Triggerpoints
 Try-out massagetechnieken
 Vacussage – cupping massage
 Zwangerschapsmassage
Wellness
 Acupressuur
 Aromatherapie
 Ayurvedisch coach
 Ayurvedisch therpaeut
 Bachbloesemtherapeut
 Bewustzijnscoach
 Biologie basis
 Chakra- en aura healing
 Energetisch therapeut
 Feng Shui
 Kristaltherapie
 Moxa therapie
 Opleiding Ashtanga Yoga

Bouw
o Algemene aanneming:
 Aannemer
 Aanslaan van lasten – veilig lasten heisen en verplaatsen
 Assistent werfleider
 Expert training: schadedossiers in de bouw
 Lean in de bouw: haal meer winst uit uw bouwproject
 Polyesterbewerker
 Renovatiecoördinator
 Vochtproblemen en vochtbestrijding
 Werfbediener
 Werken op hoogte module 2: bouwen van steigers
 Werken op hoogte module 3 – bevoegd persoon
o Binnenafwerking:
 Pleisterwerken
 Droge afbouw
 Stukadoor
 Schilderen:
 Aannemer schilderwerken
 Basisjaar decoratief schilder
 Professioneel afkitten
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Schrijnwerk:
 Aannemer binnenschrijnwerk
 Aannemer interieurbouw
 Aannemer parket, laminaat, houten vloeren
 Basisjaar binnenschrijnwerk
 Basisjaar interieurbouw
 Meubelmaker
 Oppervlaktebewerking hout
 Parketteur
 Pimpen van vintage meubelen
 Slotenmaker beveiliger van gebouwen
 Vloeren en tegelen:
 Aannemer tegelzetten
 Basisjaar tegelzetten
Buitenafwerking:
 Specialist houtskeletbouw
Ruwbouw:
 Aannemer dakwerken
 Aannemer metsel- en betonwerken
 Aannemer sloopwerken
 Appartementen – schade en gevolgen bij renovatie en nieuwbouw
 Asbest eenvoudige handelingen
 Asbest verwijdering op daken
 Basisjaar dakwerken
 Basisjaar metsel- en betonwerker
Loodgieter
Klussen: sanitair

o
o
Dieren:
o Dierenartsassistent
o Dierenasielmedewerker
o Dierenverzorger allround
o EHBO voor dieren
o Paardenfokker
o Gezonde voeding voor paarden
o Verzorging en bekappen van hoeven
o Basis massage en taping bij paarden
o Passende zadels, meer rijplezier, betere rijprestaties
o Shiatsu bij paarden
o Longeren van paarden
o Lederen halster voor paarden maken
o EHBO bij paarden
o Toiletteren en monsteren van paarden
o Zadelmaker – gareelmaker
o Zorgverlener met therapiepaard
o Manegehouder (Hippisch ondernemer)
o Paardenverzorging
o Alternatief therapeut voor dieren
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o Bachbloesemtherapeut voor dieren
o Dieren in de zorgsector
o EHBO bij honden en katten
o Uitbater van een honden/kattenpension
o Hondenfokker
o Zorgverlener therapiehond
o Hondengedragsdeskundige
o Zelfstandig hondeninstructeur
o Positieve gedragstraining bij honden voor beginners
o Basis massage en taping bij honden
o Introductie TTouch bij honden
o Socialiseren en habitueren van honden
o Hondentrimmer
o Verlatingsangst bij honden
o Angstige honden
o Hondencoach
o Hondentrainer
o Lichaamstaal van de hond
o Kalmerende signalen bij de hond
o Toiletteren en verzorging van katten
o Kattenfokker
o Kattentrimmer
o Kattenverzorger
o Stress bij katten reduceren door katvriendelijke huisvesting
o Inleiding in de valkerij
o Imker
Energie en HVAC:
o Duurzaam bouwen
 Basis dakwerken voor de PV installateur
 CleanTech Ambassadeur
 CleanTech consultant
 Coach circulaire economie
 Energie en wateradviseur
o Energieprestatie:
 Alles wat je altijd hebt willen vragen over het E-peil
 Basisopleiding planlezen
 Consultant hernieuwbare energie
 Energie besparen in openbare gebouwen
 Energiedeskundige type A
 Energiedeskundige type B
 Energiedeskundige type C
 EPB op maat opfrissing + nieuwigheden in de software
 EPB regelgeving voor verlichting
 EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw
 EPB-verslaggever
 EPC – permanente vorming- verplicht gedeelte
 Examen energiedeskundige type A
 Examen energiedeskundige type C
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Examen EPB verslaggever
Foutzoeken in een zonnestroomsysteem
Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie – ondiepe
geothermische systemen
 Installateur van hernieuwbare energie – fotovoltaïsche zonneenergiesystemen
 Installateur van hernieuwbare energie – warmtepompen
 Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen combi
 Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen -sanitair
warm water
 Introductie constructie, technieken en bouwfysica
 Montage en installatie van zonnestroomsystemen
 Na-isoleren van daken en zoldervloeren
 One-day special topic: thermografie
 Ontwerp en technologie van laagspanningsinstallaties
 Ontwerpen van zonnestroomsystemen
 Praktijkopleiding wind- en luchtdichting met luchtdichtingskubus
 Renovatie en afbraak van PV zonneinstallatie
 Slim en creatief op kosten besparen – zuinig ondernemen
 Thermografie level 1
 Ventilatieverslaggever
 Vochtproblemen doeltreffend aanpakken
 Warmtenet, duurzaam alternatief voor aardgas?
 Warmteverliesberekening
koeltechniek, klimaatbeheersing:
o Koelmonteur
 Basismodules
 Basis installaties
 Basis metaal
 Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
 Elektrische opbouwinstallaties
 Plaatsen koelinstallaties
o Aircotechnieker
 Basismodules
 Basis installaties
 Basis metaal
 Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
 Elektrische opbouwinstallaties
 Plaatsen koelinstallaties
 Airco en warmtepompen
o Koeltechnieker
 Basismodules
 Basis installaties
 Basis metaal
 Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
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 Elektrische opbouwinstallaties
 Plaatsen koelinstallaties
 Koelinstallaties
 Certificering koeltechnieker
Koeltechniek:
 Basis installatie warmtepompen
 Basisjaar koeltechnieken
 De warmtepompen do’s and dont’ s van de CV installateur
 Examen attest certificaat in de koeltechniek
 Hernieuwing certificaat in de koeltechniek Cat 1
 Inbedrijfname van de warmtepomp
 Installateur airco en warmtepompen met voorkennis
 Introductie CO2 als koelmiddel
 Koelmonteur
 Koeltechnisch installateur – koeltechnicus
 Koeltechnische handelingen op airconditioning toestellen
 Vooropleiding tot examen certificaat in de koeltechniek Cat 1
Verwarming en ventilatie:
 Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair
 Airco-energiedeskundige
 Blowerdoortechnieker
 CERGA gasmonteur
 Erkend technicus verwarmingsaudit > 100 kw
 Gasvormige brandstof module GI (oude G1/G2)
 Gasvormige brandstof module GII
 Gehabiliteerd propaangasinstallateur
 Hernieuwing afstellen van branders
 Hernieuwing gasvormige brandstof module GI
 Hernieuwing gasvormige brandstof module GI en GII
 Hernieuwing stookolietanks
 Installateur waterbehandeling
 Kostprijsberekening: voorcalculatie, offerte en werkvoorbereiding
 Onderhoud en controle stookolietanks
 Residentieel ventilatietechnicus
 Technicus vloeibare brandstof
 Installateur individuele gasverwarming
 Basismodules
o Basis installaties
 Vervolgmodules
o Gastoestellen
o Individuele gasverwarming
 Monteur centrale verwarming
 Basismodules
o Basis installaties
o Basis lassen
o Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
o Gastoestellen
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o Centrale verwarmingsketels
o Centrale verwarmings-leidingen & lichamen
o Luchtkanalen en ventilatie
Technieker centrale verwarming
 Basismodules
o Basis installaties
o Basis lassen
o Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
o Centrale verwarmingsketels
o Centrale verwarmingsinstallatie
o Stookolie-branders & kachels
o Gasbranders
Installateur centrale verwarming
 Basismodules
o Basis installaties
o Basis lassen
o Basis elektriciteit
 Vervolgmodules
o Centrale verwarmingsketels
o Centrale verwarmingsinstallatie
o Stookolie-branders & kachels
o Gasbranders
o Gastoestellen
o Centrale verwarmings-leidingen & lichamen
o Luchtkanalen en ventilatie
o Individuele gasverwarming
Installateur warmtepompen
 Achtergronden warmtepomp-installaties
 Samenstellen warmtepomp-installaties
 Monteren warmtepomp-installaties
 Inbedrijfstelling en onderhoud warmtepomp-installaties
Klussen: verwarming/koeling
Certificeringen
 TV-nummer, Certificaat vloeibare brandstof
 TV-nummer, Opfrissing Certificaat vloeibare brandstof
 Cerga + GI, Certificaat aardgassen
 Cerga + GI, Opfrissing Certificaat vloeibare gassen

Evenementen:
o Ballonplooier
o Eventmanager
o Weddingplanner
Financiën:
o Beleggen:
 Van sparen naar beleggen
 Beleggen basis
 Beleggingsadviseur
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 Blockchain voor beginners
 Blockchain technology en cryptocurrencies
Grafisch en multimedia:
o Grafisch:
 Grafisch vormgever
o Audio:
 Audio: mixen en masteren in logic
 Elektronische muziek maken met ABLETON LIVE
 Elektronische muziek maken met ABLETON LIVE – gevorderd
 Realisator van audioproducties
 Voltijdse dagopleiding soundproducer
o Drone pilot academy
 Drone onderhouds- en bouwtechnicus
 Drone pilot klasse 2 – theorie
 Drone pilot klasse 1 – praktijk
 Drone pilot klasse 1 – theorie
 Drone pilot klasse 2 – praktijk
 Drone: UAS mapping – van foto tot overzichtskaart
 Grondschool: introductie tot privaat piloot op vliegtuig
 Hoe schrijf ik een goed operationeel handboek voor commerciële drone
activiteit klasse 1?
o Fotografie:
 Digitale fotografie deel 1
 Digitale fotografie deel 2
 Digitale fotografie deel 3: werken met lightroom
 Fashionfotografie
 Food- en beveragefotografie
 Fotografie TSO
 Portret/product fotograaf
o Gaming en animatie:
 3D character modeling for animation
 3D character rigging
 Gratis infosessie 3D printing – the future is yours!
 Stripauteur
 Summer school: basis tekenen als instap voor grafische opleidingen
 Virtual reality en augmented reality voor ondernemingen – behoeftebepaling
 Virtual reality en augmented reality voor ondernemingen – individuele
begeleiding
 Virtual reality en augmented reality voor ondernemingen- inleiding
 ZBrush modeling
o Video:
 Creative scriptwriting for old and new media
 Final cut pro
 Tips en trucs voor het maken van professionele camerabeelden
 Video content creator
 Cameratechnieken
Groen:
o 50 keer eetbaar. Onbekende planten met heel wat potentieel voor de eetbare tuin.
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Horeca
o

o

Aanleg en onderhoud van zwemvijvers
Bloemschikken
Boomverzorger
Ecologisch onkruidbestrijding
Eetbare onbekende planten
Florist
Fruitsoorten die weinig of geen onderhoud vereisen
Fytolicentie P1
Fytolicentie P2
Fytologie
Herborist
Hovenier
Kruiden kweken in pot
Kruidenbereidingen voor starters
Kruidenspecialist
Kruidenverwerker
Natural farming
Sierlijke eetbare borders aanleggen. Hoe begin je eraan?
Snoeien
Tuinaanlegger – groenbeheerder
Tuinontwerpen met SketchUp
Tuinontwerper
Urban farmer
Veilig werken met de kettingzaag ECS1
en voeding:
Dranken:
 Artisanaal bierbrouwen
 Aspirant sommelier
 Barista all-in
 Barista basis
 Barista latte art & koftails
 Basis wijnproeven
 Biersommelier
 Distillateur
 Distillateur Nederland
 Drankenkennis
 Gin distilleren
 Introductie in de thee
 Microbrouwer – craftbrewer
 Mixology
 Mocktails
 Sommelier
 Thee sommelier
 Wijnbouwer/wijnmaker
 Wijnhandelaar
 Wijnkenner
 Zytholoog/bierkenner
Horeca:
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 Cateraar
 Creatieve fingerfood
 Creatieve fingerfood 2.0
 Dresseertechnieken
 Eclairs de luxe
 Foodlab specialist
 Friturist
 Horeca
 Kelner/hulpkelner
 Kok/hulpkok
 Messen wetten en onderhouden
 Pizzaiolo (pizzabakker)
 Restauranthouder – kok versneld
 Restauranthouder-kok
 Streetfood academy: low and slow BBQ
 Streetfood academy: Texas BBQ, Southern comfort food
 Streetfood academy: uitbater van een foodtruck
 Tapas
 Uitbater koffiebar-koffiebrander
 Winter-BBQ
Voeding:
 Ambachtelijk chocoladebewerker
 Ambachtelijk ijsbereider
 Bakker
 Bakker cupcakes
 Bakkerij
 Botanisch koken
 Brood- en banketbakker
 Chinese voedingsleer
 Dieetkok
 Dieetkok: gluten- en lactosevrij
 Duurzaam en gezond koken
 HACCP infosessie + opfrissing
 Kaasmeester
 Kamado keramische BBQ masterclass
 Koken basis
 Lekkernijen uit de zee
 Licht en duurzaam lunchen
 Macarons de Paris
 natuurvoeding
 Slagerij
 Slager-spekslager
 Streetfood academy: gourmet pita’s en taco’s
 Streetfood academy: hartige wafels
 Sushi & oosterse hapjes
 Taarten bakken
 Veganistisch koken en bakken
 Vegetarisch koken
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Wetgeving allergenen
Worsten maken

Hout
o
o
o
o
o

Meubelmaker
Meubelmaker interieurellementen
Interieurbouwer
Meubelrestauratie
Specialisaties:
 Korpus
 AlphaCAM
 Staircon
 CNC houtbewerking
 Vervaardiging buitenschrijnwerk
o Steigerhouten meubelen
o Re-styling van meubels
o Renovatie
o Vakman houtsnijwerk
o Beeldhouwen
o Houtdraaien
Informatica
o Professioneel blogger
o Digital influencer: hoe volgers scoren
Interieur:
o Colorist
o Interieur- en raamdecorateur (woningstoffeerder)
o Interieur- en raamdecorateur (woningstoffeerder) versneld
o Interieurinrichter
o Introductie: maken van een lichtplan
o Kleuradviseur/interieurstylist
o Meubelstoffeerder (langlopend of versneld)
o Product designer basis
o Tadelakt
Kunst, antiek en creatief design
o Aan de slag met abstracte kunst
o Airbrusher
o Antiekhandelaar
o Aquarellen
o Boek uitgeven
o Creatief schrijven
o Cultuurgeschiedenis/kunstgeschiedenis
o Drama
o Edelsteenkunde basis
o Edelsteenzetter
o Etalagist
o Galeriehouder
o Gitaar
o Glazenier
o Glazenmaker
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o Herstellen van juwelen
o Horlogemaker-hersteller
o Hout-ornamentensnijder
o Hout-ornamentensnijder – hoog reliëf
o Juweelontwerp in 3D basis
o Juweelontwerper
o Juwelen in rubber of hars
o Juwelier-goudsmid
o Kinderboeken illustreren
o Kinderverhalen schrijven
o Mandenvlechten
o Muziekproducer
o Piano
o Pottenbakker – basis
o Pottenbakker gevorderd
o Regie
o Restauratievakman van papier
o Scenarioschrijver
o Schilder/decorateur
o Schilderen op doek
o Specialisatie glas-in-lood en brandschilderen
o Upcycling: geef rubber en leer een nieuw leven
o Zang
Loopbaanbegeleiding
Mode & lifestyle
o Accessoires
o Ambachtelijk textielontwerpen
o Basis kleding
o Branding en identiteit in de modesector
o Breien
o Cosplay, steampunk of fantasykostuum
o Creatief atelier
o Dames haute couture
o Dameskleermaker
o Decoratie
o Digitaal textielontwerpen
o Dress tot success
o E-commerce in de modesector
o Fantasiejuwelen
o Handtassen
o Herstel je kleren zonder naaimachine
o Hoeden
o Inleiding in de modewereld
o Kantlossen
o Klassiek herengilet
o Kleermaker
o Lichaamsverzorging
o Lingerie- en korsettenmaker
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o Lingerie retouches
o Marokijnbewerker (vervaardiger van handtassen en lederen accessoires)
o Masterclass: sweater & printdesign
o Mode
o Modeontwerper
o Naaien
o Onderhoud van confectiemachines
o Ontwerpen en bedrukken van een badpak/bikini
o Ontwerper van handtassen en accessoires
o Ontwerper van lingerie en korsetterie
o Parfumconsulent
o Patroontekenaar
o Perlage en broderie d’art voor haute couture
o Retoucheur van kleding
o Schoendesigner
o Schoenhersteller
o Social media voor designers
o Technische modetekeningen (flats) met Adobe Illustrator
o Vervaardiger van kinderkleding
o Werken met de snij-plotter – textiel/muur stickers
o Zeefdrukken met de thermofax
Ondernemen:
o Bedrijfsbeheer:
 Meepraten met de boekhouder voor eenmanszaken
 Financiering
 Wetgeving en verzekeringen
 Basiskennis bedrijfsbeheer
 Superversneld bedrijfsbeheer
o Ondernemerschap
 Financieel plan
 Ondernemingsplan
 Personal finance
o Business success coach
o Leren Ondernemen
o Maak je eigen businessplan
o Personal branding
o Personal imagebuilding
o Succescoach
Onderwijs:
o HBO5
o Huiswerkbegeleider
o ICT-didactiek voor leerkrachten
o Lerarenopleiding
o Onderwijsassistent
o Opleidingsbeleid: leerplannen opstellen
o Scriptiecoach
o Tweedekansonderwijs
o Wereldgodsdiensten
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Poetsen:
o Huishoudhulp
o Poetsen
Rechten/wetgeving:
o Burgerlijk- en handelsrecht
o Criminologie
o Dag van de bemiddeling
o Echtscheidingsmakelaar
o Juridisch medewerker
o Verzekeringen basis
Sport:
o Core stability trainer
o Fitness instructeur
o Kinderyoga instructeur
o Kinesiotaping
o Mental coaching in de sport
o Personal trainer
o REPOZ topsportstretching
o Sport- en eventmanager
o Sport- en motivatiecoach
o Sportcoach
o Sportdranken en voedingssupplementen
o Sportfysiologie
o Sportjournalistiek
o Sportmanager
o Sportmarketing
o Sportmasseur
o Sportongevallen en revalidatiecoaching
o Sportpsychologie
o Sportverzorger
o Sportvoeding
o Sportvoedingsadviseur
o Topsportmassage
o Yogaleraar
Toerisme:
o American studies
o B&B uitbater
o Duits voor inkomend toerisme
o Frans voor inkomend toerisme
o Gasten ontvangen uit andere culturen
o Gastvriendelijk mailen
o Hospitality manager
o Host/hostess op een toeristische bestemming
o Hotelmanager
o Islamitische cultuur/Islamdeskundige
o Limburgse wijnen
o Reisagent
o Reisconsulent
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o Reisleider
o Reisleider
o Social Media voor toerisme en horeca
o Toeristisch gids Limburg
o Toeristisch receptionist
o Toeristische gids
o TripAdvisor voor professioneel gebruik
o Uitbater kleinschalige logies
Transport & logistiek
o Basis ADR colli
o Basis ADR tank
o Bijscholing ADR colli
o Bijscholing ADR tank
o Dispatcher
o Goederenvervoer in de Europese unie
o Introduction CARGO – luchtvracht en luchttransport
o Ladingzekering kleine voertuigen cat B
o Logistiek consulent
o Rijschoollesgever: brevet II praktijklesgever
o Rijschoollesgever: brevet III theorielesgever
o Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
o Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: gassen
o Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: gassen hernieuwing
o Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: vaste en vloeibare stoffen hernieuwing
o Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: vaste en vloeibare stoffen
o Voorcalculatie en nacalculatie transport
o Vrachtwagenchauffeur.
o Wegcode: opfrissing voor bestuurders met rijbewijs
Vastgoed:
o Aankoopmakelaar
o ABR: wat wie waarom?
o Administratief vastgoedbediende
o Alumni vastgoedprofessionals
o Alumni: renovatie- en isolatienormen 2020
o Basis excel voor vastgoedrekenen
o Beleggen in vastgoed: investeren aan de kust
o Benoveren en de invloed op vastgoedtaxaties
o Communicatie voor de concierge
o De brandverzekering en schaderegeling
o De omgevingsvergunning: u vraagt wij antwoorden
o De syndicus op de werkvloer
o Een pand met asbest in de verkoop?
o Is mijn vraagprijs correct: snelschatting van een pand
o Met kennis van zaken naar de BIV test
o Naar een coherent verwarmingsbeleid in appartementen
o Nog meer verplichtingen voor de vastgoedmakelaar?
o Plaatsbeschrijvingen
o Praktijkcursus vastgoed
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o Projectontwikkelaar vastgoed
o Schatter
o Schattingen
o Screening en analyse van renovatiepanden
o Syndicus: thuis in verzekeringen?
o Telefonisch prospecteren in vastgoed
o Valkuilen in de wet Breyne
o Vastgoedexpert
o Vastgoedfinanciering
o Vastgoedmakelaar
o Vastgoedrekenen voor de projectontwikkelaar
o Vastgoedrekenen voor de vastgoedinvesteerder
o Vlaamse huurwet vanaf 2019 met praktijktoepassingen
o Waardebepaling via analytische methode
o Waardebepaling via constructiewaarde
o Waardebepaling via vloerplaatberekening
o Waterdicht verhuurdossier
o Waterdicht verkoopdossier
Veiligheid:
o Inbraakbeveiliging:
 Basisopleiding beveiliging installatie en onderhoud van alarmsystemen
 Basisopleiding inbraakbeveiliging conceptie van alarmsystemen
 Basisopleiding inbraakbeveiliging leidinggevend personeel
 Bijscholing beveiliging installatie en onderhoud van alarmsystemen
 Bijscholing inbraakbeveiliging conceptie van alarmsystemen
 Bijscholing inbraakbeveiliging leidinggevend personeel
 Inbraakbeveiliging, de specialist aan het woord
 Preventie van winkeldiefstal
 Zien en gezien worden: cameratoezicht in de praktijk
o Preventie:
 Pesticidewetgeving
o Bewakingsagent
o Brandweerman
o Gebruik van kleine blusmiddelen
Verkoop:
o Shopmanager
Zorg & welzijn
o Apothekersassistent
 Cosmetologie
 Farmaceutische plantkunde en homeopathie
 Farmaceutische zorg
 Farmacologie
 Galenica
 Stage Galenica
 Medische zorgverlening
 Toegepaste analytische chemie
 Toegepaste anatomie en fysiologie
 Toegepaste biochemie
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 Toegepaste biologie
 Toegepaste fysica en chemie
 Toxicologie, tarificatie en regelgeving
 Stage apothekersassistent
Tandartsassistent
 Afspraken en agendabeheer
 EHBO
 Algemene administratie
 Medische administratie
 Onderhoud, hygiëne en steriliteit
 Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting
 Assistentie bij tandheelkundige behandelingen
 Logistieke ondersteuning
 Communicatie met patiënten
 Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk
 Werkplekleren: ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk
 Uitbreiding: communicatie met en assistentie bij specifieke doelgroepen
 Uitbreiding: mentor op de werkvloer
Gespecialiseerde voetverzorging
 Dementie en voetzorg
 Eerste hulp bij wondzorg voor de gespecialiseerde voetverzorger
 Hygiëneregels
 Ingegroeide nagels
 Likdoorns verzorgen
 Medische pedicure
 Medische pedicure: specialisatie
 Oncologisch voetverzorger
 Opfrissing diabeetvoet
 Orthonyxie
 Pedicure
 Pedicure: diabetische voet
 Reflexoloog: tenen lezen
 Spa pedicure met koude paraffine
 Tamponnages en onychoplastie
 Voetreflexmassage
 Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger
Actuele methodieken in de ouderenzorg
Afslankingsconsulent
Alternatief voedingsdeskundige
Anamnese
Astrologie
Babymassage
Basics van coaching
Begeleider in de kinderopvang: baby's en peuters
Begeleider in de kinderopvang: buitenschoolse kinderopvang
Begeleider-animator voor bejaarden
Begrafenisondernemer
Beheerder woon-zorgcentrum
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Belevingsgerichte begeleiding van mensen met dementie
Budgetcoach
Chakratherapeut
Conflictloos werken met personen met dementie
Creatieve therapie
Dentaaltechnicus
Doula
Eerste stappen in de voetreflexologie
EHBO basis/opfris
Ervaringsdeskundige in het leven met een verstandelijke beperking
Familiecoach
Funerair medewerker
Gezins- en kindercoach module 1
Gezondheidscoach allround
Gezondheidsconsulent
Hoogsensitiviteit/hoog sensitieve personen (HSP)
Interculturele medewerker
Intervisie voor begeleiders-animatoren in de ouderenzorg
Kaartlezen met Lenormand
Kinderbeleider baby’s en peuters
Kindercoach
Kinderpsychologie
Kindertekeningen analyseren
Kinderverzorging allround
Kindervoedingsadviseur
Kraamzorg voor begeleiders in de kinderopvang
Kraamzorg voor zorgkundigen
Kruidenspecialist
Leefstijlcoach
Levensreddend handelen bij kinderen
Levensreddend handelen bij kinderen
Lichaamstaalexpert
Life coach
Logistiek assistent
Medische terminologie
Nanny
Naturopaat
Natuurlijke geneeswijzen
Omgaan met ADHD
Omgaan met agressie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie voor vrijwilligers en mantelzorgers
Omgaan met faalangst
Omgaan met moeilijk gedrag in de zorg
Onthaalouder
Opticien
Opvoeden: een hele kunst
Opvoeder/Begeleider (Jeugd- en gehandicaptenzorg)
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Pedagogie basis
Postmortale lichaamsverzorging
Postmortale make-up en restauraties
Praktische psychologie
Psychologie van het kind
Relatiecoach
Rooksstopconsulent
Rouw en verlies module 1
Rouw en verliesconsulent
Sekscounseling
Sociaal netwerken
Thanatopractor
Thuishulp
Uitbater zonnecentrum
Uitvaartmedewerker
Verbindend coachen
Verlies en rouwverwerking module 2
Voedingsleer
Wellnoloog
Woonassistent
Zorgkundige
Zorgmasseur
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