VOORSTEL opleidingen budget €325 – basiskennis + sectorgericht






Administratie & Onthaal
o Administratief bediende
o Administratieve freelancer
o Boekhoudkundige bediende
o Communicatie bij werken in teamverband
o Dactylo
o Klachtendienstmedewerker
o Notuleren en verslagen maken
o Secretariaatsmedewerker
o Transport- en logistiek medewerker
Automatisatie:
o Beckhoff PLC 2 gevorderde programmatie
o Beckhoff PLC 3 geïntegreerd project, foutanalyse en industriële netwerken
o Beckhoff PLC elementaire hard- en software
o DALI sturingen
o Elektromagnetische compatibiliteit
o Gecertificeerde KNX-training advanced
o Gecertificeerde KNX-training basis
o Home audio integratie
o Industriële automatisering
o loT sollutions expert
o loT technicus smart buildings
o Siemens S7 PLC deel 1
o Siemens S7 PLC deel 2
o Siemens S7 PLC deel 3
o Technicus domotica
Auto-, moto-, fietstechnieken:
o Autotechniek:
 Carrosserie:
 Autoruitfitter
 Basisjaar carrosseriehersteller
 Car wramming
 Car wrapping gevorderden
 Carbon automotive – schadeanalyse
 Carrosserie voor oldtimers
 Carrosseriehersteller
 Spotrepair – kleine herstellingen koetswer
 Uitdeuken zonder lakschade
 Oldtimers:
 Autobekleder
 Car cleaning oldtimers
 Oldtimer restaurateur
 Alles over autobanden, flat tires en alu velgen
 Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen
 Autodiagnosetechnicus
 Auto-elektronica: actuatoren
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 Auto-elektronica: elektrische meettechnieken
 Auto-elektronica: sensoren
 Basis automecanicien versneld
 Basis elektriciteit (mobiliteit)
 Basis mechanica (mobiliteit)
 Basisjaar automechanica
 Car cleaning
 Diagnose van de CAN-bus
 Diagnose: meten van elektronische signalen
 Directe benzine-inspuiting
 Klimaatbeheersing: analyse en storingzoeken
 Koetswerkhersteller
 Mecanicien lichte vliegende objecten L-Licence
 Onderhoudsmecanicien
 Onderhoudsmecanicien
 Oscilloscoop
 Polyvalent mecanicien
 Polyvalent mecanicien
 Polyvalent mecanicien- ondernemer autobedrijf
 Roetfilters praktisch bekeken
 Specialisaties auto
 Spuiter
Motor- en bromfietstechniek:
 Assemblage brom- en motorfietsen
 Basisjaar motor- en bromfiets
 Diagnose en herstelling bromfietsen
 Diagnose en herstelling motorfietsen
 Herstellen van fiets- en motorfietsframes en kunststofonderdelen
 Periodiek onderhoud brom- en motorfietsen
 Technicus motor- en bromfiets
Fietstechniek:
 Basis fietstechniek FLEX
 Carbon fiets – schadeanalyse
 Diagnose en herstelling
 Elektronisch schakelen bij fietsen
 Fietshersteller
 Fietsvakhandelaar (excl. bedrijfsbeheer)
 Geavanceerde fietstechnologie
 Onderhoud en reparatie van E-bikes
 Onderhoud fietsen
 Opbouw en afstelling
 Servicetechnieker batterij elektrische fiets
 Spaken van fietswielen
 Technicus elektrische fiets
Tuinmachines:
 Assemblage tuin-, park- en bosmachines
 Diagnose en herstelling bij tuin-, park- en bosmachines
 Geavanceerde tuin-, park- en bosmachines
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 Onderhoud tuin-, park- en bosmachines
 Tuin-, park- en bosmachines
Elektriciteit/elektronica:
o Arduino 1 & 2
o Audio- en videosystemen
o BA4 veilig werken aan elektrische installaties gewaarschuwd persoon
o BA5 veilig werken aan elektrische installaties vakbekwaam persoon
o Basisjaar industriële elektriciteit
o Basisjaar residentiele elektriciteit
o Basisprincipes elektriciteit
o Batterijspecialist
o Brandbeveiliging
o De nieuwe Siemens LOGO 8 basis
o Elektronicamonteur
o Fix-o-Cad
o Frequentieregelaars
o Hersteller van huishoudapparaten
o Het AREI in de praktijk
o Installateur domotica
o Installateur elektrische laadpalen
o Installateur thuisbatterij
o Kabeltechnicus – gestructureerde bekabeling
o Keuring elektrische installatie
o Kleine klussen in huis: Elektriciteit
o Micro-elektronica
o Planlezen/schemalezen
o Residentieel elektrotechnisch installateur
o Technicus bedrijfselektriciteit
o Technicus meet- en regeltechnieken
o Verlichtingsadviseur
o Vermogenselektronica
Financiën:
o Balans lezen
o Balansanalyse can be fun
o Boekhouder
o Business controller
o Financieel adviseur voor de KMO
o Hoe bepaal ik mijn prijs? (diensten)
o KMO-adviseur vermogens- en successieplanning
o Meepraten met de boekhouder voor vennootschappen
o Power BI: voor een sluitende financiële analyse
o Praktijkcursus boekhouden
o Praktische snelcursus BTW
o Praktische snelcursus personenbelasting
o Praktische snelcursus vennootschapsbelasting
o Voltijdse dagopleiding boekhouder
Informatica:
o Facebook professioneel
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Apple:
 IPad/IPhone gevorderd
 IPad/IPhone: mogelijkheden en optimaal leren gebruiken
 Mac OS X
Hardware:
 PC-technicus
Internet:
 Bestanden optimaal organiseren met je PC, tablet of smartphone
 Chatbots
 Cyber crime specialist
 Dreamweaver gevorderd
 Eenvoudig een webshop bouwen met Wordpress
 Google Ads
 Internet
 Professionele websites bouwen met Wordpress
 Veiligheid op het internet
 Wegwijs in online diensten
 Wegwijs in social media
Netwerken:
 CCNA deel 1 &2 &3
 Data protection officer
 De belangrijkheid van GDPR voor uw bedrijf
 Information worker
 IT-infrastructuurarchitect
 Linux
 Netwerkbeheerder
Basiscursussen ICT
 Fotobeheer
 Leer werken met Google
 Leer werken met MAC OSX
 Leer werken met Windows 10
Administratieve ICT-toepassingen
 Excel
 ICT & administratie (beroepsopleiding)
 Office 365
 Office integratie
 One Note
 Powerpoint
 Word
Besturingssystemen en netwerken
 App-ontwikkeling
 Computer EHBO
 ICT besturingssystemen en netwerken
 Linux
 Veilig op het internet
Creatief met foto, film of geluid
 Affinity Photo
 After Effects
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 Grafisch assistent
 Initiatie Adobe
 Initiatie foto, tekst, geluid op Mac
 Initiatie foto, tekst, geluid voor Windows
 Online fotobewerking
 Photoshop
 Premiere Pro
Mobiele Apparaten
 Apple Watch
 Fotografie voor compact camera, tablet en smartphone
 Leer werken met je iPhone of iPad (iOS)
 Leer werken met je tablet of smartphone (Android)
Webdesign
 Beroepsopleiding webdesigner
 Drupal
 E-commerce
 JavaScript
 Joomla!
 MODX
 Webdesign met html & CSS basis
 WordPress
Grafisch design:
 3D print productdesigner
 Adobe author
 Design en DTP workshop voor gevorderden
 Desktop publisher
 Illustrator basis & gevorderd
 InDesign
 Photoshop
Programmatie:
 Apps bouwen met Angular
 Azure voor developers
 Backend developer
 Blockchain fundamentals
 Blockchain solution developer
 C# developer
 Cross – platform mobile applicaties met Xamarin
 Data analist
 Frontend developer
 ITIL IT service management
 Java basis/developer/expert
 Procesmanagement
 Programmeren in C#.net deel 1 & 2
 Programmeren in visual basic .net basis & gevorderd
 Projectmanagement volgens prince 2
 Scrum
 SWL server database expert
 ICT-programmeren (beroepsopleiding)
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 Programmeren in C#
Intern transport & logistiek
o Intern transport
 Heftruck
 Reachtruck
 Hoogtewerker
 Rolbrug
 Loopkraan
o Logistiek
 Magazijnmedewerker
 Magazijnier
 Logistiek bediende
 Documenten internationale handel
Kunststofbewerking
o ? vind geen opleidingen meer in avondschool.
Lassen
o Basis lastechniek
o BMBE hoeklassen, plaatlassen, buislassen
o Lassen van fietsframes
o Lastechniek – kleine herstellingen
o Lastechniek voor onderhoudstechnici – eenvoudige lasverbindingen
o Metaalconstructeur
o MIG/MAG hoeklassen, plaatlassen, buislassen
o Planlezen voor lassers
o Polyvalent lasser (deel 1 & 2)
o TIG hoeklassen, plaatlassen, buislassen
Management:
o Algemeen management:
 Businessmanager
 Change manager
 Coaching voor niet-leidinggevenden
 De complete verkoopcursus
 De nieuwe manager
 Facility manager
 Hoe verkoop ik mezelf als coach
 Innovator
 Projectmanagement van A tot Z
 Stress- en burnout coach
 Timemanagement
 Timemanagement met outlook
o Financieel management:
 Financieel management voor de KMO
o Kwaliteit:
 Kwaliteitscoördinator
 Online vergaderen met Microsoft tools
 Online vergaderen met Google Hangout
 Online samenwerken met Microsoft Office 365
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 Online samenwerken met G-suite apps van Google
o Accountmanager
o Employer branding: doelgericht werknemers vinden
o Netwerken/Networking: do’s & dont’s
o Risicomanager
Marketing en sales
o Bloggen of vloggen: dat doe je zo!
o Bouw je sales pitch met Lego Serious Play
o Brand manager
o Commercieel bellen
o Commercieel medewerker
o Communicatieverantwoordelijke
o Contentmarketing
o Customer experience manager
o Customer experience: praktische tips voor retail
o Digital marketing 2.0
o E-marketing: van commerciële website naar sociale media
o Facebookmarketing
o Hoe maak ik mijn bedrijf zichtbaar op Facebook?
o Hoe maak ik mijn bedrijf zichtbaar op LinkedIn
o Influencer marketing: praktische tips
o Inleiding tot mailchimp
o Introductie tot digitale marketing
o Je online community beheren: praktische tips
o Marketingcoördinator
o Mystery shopper
o Onderhandelingstechnieken
o Organisator van evenementen
o Picture perfect op social media
o Polyvalent verkoper
o Praktische snelcursus verkooptechnieken basis & opfrissing
o Prospecteren 2020
o Schrijf social media teksten die opvallen
o Social media consultant
o Social media recruiting
o Storytelling
o Succesvol prospecteren
o Videomarketing
Mechanica
o Basis onderhoudsmechanica
o Onderhoudsmonteur
Metaalbewerking:
o Basis metaal
o Plaatbewerking
o Smid/hoefsmid/kunstsmid
Oppervlaktebehandeling
o Spuiter
Personeel en organisatie:
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o Adviseur payroll en sociale wetgeving
o Assertiviteit & sociale vaardigheden
o Basis managementvaardigheden
o Basisopleiding HRM
o Basisopleiding sociale wetgeving en personeelsadministratie
o Bedrijfscoach
o Diversiteitscoach: omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer
o E-Learning expert
o Freelance opleidingscoach
o Functioneringsgesprek met rendement
o Groepsdynamiek op de werkvloer (teamleader)
o HRM: specialist rekrutering en selectie
o HRM: talentmanagement
o HR-manager
o HR-officer
o Individueel coachen en motiveren
o KMO coach
o Leiding geven
o Loopbaancoach
o Mediation en conflictbemiddeling
o Personeelsbeleid en teamcoaching
o Slim recruteren met social media
o Sociale en fiscale wetgeving
o Team-coach
o Teamleader: hoe leid ik een team
o Teamleader: hoe motiveer ik mijn team
o Waarderend leiderschap en positieve feedback
o Werving en selectie: the best recruitement practices op een rij
Pneumatica/hydraulica:
o Hydraulica
o Pneumatica
o Technicus pneumatica en hydraulica
o Vermogenshydraulica
o Vermogenspneumatica
Sociale vaardigheden:
o Assertiviteitstraining
o Blij met mij :-)
o Communicatie
o Efficiënt vergaderen
o Je bent wat je doet
o Leidinggeven
o Lief, maar assertief!
o Mentoropleiding
o Mindfulness
o NLP
o Positieve psychologie: organisatie en samenhang
o Spreken voor een groep
o Train-de-trainer
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o Verbindend communiceren
o Zelfvertrouwen
Talen
o Arabisch
o Chinees
o Duits
o Engels
o Frans
o Grieks
o Italiaans
o Japans
o Nederlands voor anderstaligen
o Pools
o Portugees
o Russisch
o Spaans
o Turks
o Zweeds
o ….
Technisch Tekenen
o CAD-tekenaar
 Basismodules
 CAD-basis
 Computerbeheer
 Toegepaste mechanica
 Toegepaste wiskunde
 Pneumatica
 Toegepaste elektriciteit
 Mechanische constructie-onderdelen
 Vervolgmodules
 CAD-2D mechanische constructies 1
 CAD-2D mechanische constructies 2
 CAD-3D mechanische constructies 1
 CAD-3D mechanische constructies 2
 Sterkteleer
 Hydraulica
 Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies
o 3D Studio Max – deel 1
o Autocad 1&2
o AutoCad: Revit architecture basis
o BIM betontekenaar
o BIM bouwkundig tekenaar
o BIM staaltekenaar
o CAD CAM autodesk fusion
o Digitaal technisch tekenaar
o Inventor basis & gevorderd
o Lumion bouwvisualisatie
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o SketchUp basis & gevorderd
o SolidWorks
o Technisch tekenaar staal
o Tekla stuctures staal/beton bouwtekenen basis
o Vectorworks
Veiligheid:
o Machineveiligheid
o Preventieadviseur niveau II & III
o Risicoanalyse laagspanningsinstallaties
o VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA)
o VCA voor operationele medewerkers (B-VCA)
Verspaning:
o Operator verspaning
 Voorbewerken draaien en frezen
 Initiatie frezen
 Basis metaal
 Initiatie draaien
 Inleiding CNC metaalbewerking draaien-frezen
o Productieoperator verspaning
 Basismodules
 Basis metaal
 Voorbewerken draaien en frezen
 Initiatie frezen
 Initiatie draaien
 Vervolgmodules
 Frezen
 Draaien
 Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1
 Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2
 Specialisaties Mechanica
 CNC metaal
 AutoCAD mechanische constructies
 Inventor

Basiseducatie/Vorming plus:












Beter lezen en schrijven
Nederlands opfrissen
Nederlands voor anderstaligen
Frans voor beginners
Engels voor beginners
Opkomen voor jezelf
Alfabetisering voor anderstaligen
Schrijven voor werk
Omgaan met sociale media
Proeven van taal
Genieten van lezen
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Computer basis
Herhaling internet
Tablet
I Pad
Opfriscursus theorie rijbewijs
Rekenen voor beginners
Aan de slag met je iPhone of Ipad
Ik ken helemaal niets van mijn Android smartphone of tablet
Aan de slag met je Android smartphone of tablet
Kennismaking met online kopen en mobiel betalen
Kennismaking met sociale media
Haal meer uit Whatsapp op je smartphone
Kennismaking met de cloud op je smartphone of tablet
Mobiel betalen met je smartphone
Mooie foto’s nemen met je smartphone of tablet
De online verrichtingen via my.belgium.be
Foto’s bewerken en ordenen met je smartphone of tablet
Leren
o Leren studeren
o Leren verslagen schrijven
o Leren presenteren
o Leren solliciteren
o Leren opdrachten aanpakken

Rijbewijs B ???
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