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OPLEIDINGEN DIE PRECIES AANSLUITEN

OP DE PRAKTIJK

Hoge slagingspercentages (78%);

Goede communicatie;

Plezierige en informatieve sfeer;

Persoonlijke aandacht;

Praktijkgerichte opleidingen.

Studium is opgericht in 2015, na een groot onderzoek naar de kwaliteit van technische

opleidingen en hoe die aansluiten op de dagelijkse praktijk. 

Ontdek een uitgebreid aanbod aan opleidingen op het gebied van koudetechniek,

klimaattechniek, elektrotechniek, logistiek & veiligheid en softskills. 

Ben je op zoek naar een standaardopleiding of juist een training speciaal op maat gemaakt? Bij

Studium ben je verzekerd van: 

De opleidingen hebben een goede balans tussen theorie en praktijklessen. In heldere colleges leer

je de theorie achter technische processen. Evenveel zorg en aandacht besteden we aan het

praktische gedeelte. 

Trek een luchtbehandelingskast open, haal een koelmachine leeg, draai aan de knoppen, voel,

proef, ruik en beleef.

Bij Studium ervaar je de techniek

OVER

STUDIUM

Hoge slagingspercentages en goede prijzen
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 PARTNERS

Langdurige relaties met goede en stabiele resultaten, dat is waar we voor gaan. De

afgelopen jaren mochten we voor verschillende bedrijven en organisaties de opleidingen

verzorgen.

Met deze bedrijven werken we samen:

PARTNERS
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OVERZICHT OPLEIDINGEN

OVERZICHT 

 OPLEIDINGEN

Bootcamp koudetechniek

Koeltechniek algemeen

Koeltechniek ontwerpen

ACK CO2 natuurlijke koudemiddelen

F-gassen

Klimaattechniek algemeen

Klimaattechniek ontwerpen

Elektrisch schakelen

NEN 3140 Vakbekwaam persoon

Veilig werken met de heftruck

Veilig werken met de hoogwerker

Cursus VCA basisveiligheid

Cursus VCA voor leidinggevende

Losse examens VCA

Competentiemetingen heftruck/ hoogwerker

Bedrijfshulpverlener BHV

CO Vakmanschap examentraining

Monteur als ambassadeur

Taalcursus Duits/ Engels/ NT2

Projectmanagement in de techniek

Praktisch leidinggeven op de werkvloer

Koeltechniek

Klimaattechniek

Elektrotechniek

Logistiek & Veiligheid

Softskills
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KOEL

TECHNIEK

 
De kosten voor deze opleiding bedragen € 5.695,- excl. BTW per persoon. 

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

BOOTCAMP KOUDETECHNIEK
In een versneld traject word je opgeleid tot koelmonteur. Binnen een maand tijd

behaal je de opleidingen Koeltechniek, F-gassen en de training Monteur als

ambassadeur. Ook zit er een stukje elektrotechniek in verwerkt. Daarna kan je

aan het werk als gediplomeerd koelmonteur.

De theorie werd goed uitgelegd en de praktijklessen waren

zeer waardevol.
Danny Snitjer - Service Engineer

In 4 weken klaar.

Kleine groepen dus volledige aandacht.

Na succesvol afronden ontvang je het STEK F-gassen cat.1 certificaat.
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KOEL

TECHNIEK
Voor de koelmonteur die zich bij wil scholen tot specialist. Duik de theorie in en leer

hoe je een koelmachine ontwerpt en welke factoren hiervoor van toepassing zijn.

Buig de wetten van de natuur om door middel van technische berekeningen.

KOELTECHNIEK - ONTWERPEN

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.750,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

Ontwikkel jezelf tot specialist.

Ideale aanvulling voor koeltechnici.

Volledige aandacht voor de curcist.

KOELTECHNIEK - ALGEMEEN
Maak een start met koeltechniek. Ideaal vertrekpunt voor aankomende

koeltechnici en warmtepompmonteurs. Hier leer je de basis van de koeltechniek

in een serie theorielessen die zijn aangevuld met practicumlessen.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.500,- excl. BTW per persoon. 

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding.

Laag instapniveau.

Geen benodigde voorkennis.

Eenvoudig doorstromen naar andere richtingen.

8



F-GASSEN CATEGORIE 1
Zeer praktisch ingestelde koeltechnische opleiding waarin je wordt klaargestoomd op het

F-gassen categorie 1 examen. De helft van de tijd bestudeer je de theorie, de andere helft

van de tijd oefen je op je eigen koelmachine en leer je alle koeltechnische handelingen.

KOEL

TECHNIEKMeer dan 50% praktijk.

Groot scala aan oefenmachines.

Na succesvol afronden van het examen F-Gassen categorie 1 ontvang je het STEK F-

gassen categorie 1 diploma.

NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN CO2 (ACK)
Voor de koelmonteur die zich aanvullend wil specialiseren op het gebied van CO2 als

natuurlijk koudemiddel. In deze extra module leer je alle voorschriften

betreft CO2 aan de hand van NPR 7601 aangevuld met een praktijkles.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 850,- excl. BTW per persoon. De kosten voor het

examen zijn niet inbegrepen. 

K ijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.650,- excl. BTW per persoon. De kosten voor

het examen zijn niet inbegrepen. 

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

De combinatie tussen praktijk en theorie was heel goed.
Albert van Dam - Repair Service Manager
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KLIMAAT

TECHNIEK
Je weet wat een warmtepomp is en kunt alle onderdelen van een luchtbehandelingskast

benoemen. Maar hoe reken je een koelblok uit? Welke gegevens zijn nodig bij het

selecteren van een klep en hoe bereken je een complete installatie? Met de opleiding

Klimaattechniek ontwerpen kom je erachter.

KLIMAATTECHNIEK - ONTWERPEN

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.500,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

Docenten uit de praktijk.

Volledige aandacht voor de curcist.

Specialistische benadering.

KLIMAATTECHNIEK - ALGEMEEN
Wil of heb je een baan in de klimaattechniek maar weet je er eigenlijk niet zo veel

vanaf? Alle wiskunde en natuurkunde die je vroeger hebt gehad ben je vergeten

en stiekem lijkt het je heel moeilijk. Geen nood, met deze opleiding start je bij het

begin en leer je stapsgewijs de kneepjes van het vak.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.650,- excl. BTW per persoon. 

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding.

Laag instapniveau.

Inclusief praktijkles.

Eenvoudig doorstromen naar andere richtingen.

De cursus was erg leerzaam en altijd interessant.
Klaas van Dusschoten - Project Engineer
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ELEKTRO

TECHNIEK

De kosten voor deze cursus bedragen € 240,- excl. BTW per persoon.

K ijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Om veilig te werken aan objecten in laagspanning zoals gereedschap en installaties is

de NEN 3140 opgesteld. Helaas is hij zoals zoveel normen in een onbegrijpelijke taal

geschreven. Hoe pas je de veiligheidsregels uit deze norm toe in de praktijk?

Dat leer je in deze cursus.

Deze opleiding is ook uitvoerbaar als NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon.

NEN 3140 VAKBEKWAAM PERSOON

ELEKTRISCH SCHAKELEN
Voor de technici die zich willen verdiepen in de elektrotechniek. Een zeer complete

opleiding die het hele spectrum van de elektrotechniek beslaat. Ontdek  de

elektrotechniek en pas deze toe in de praktijk.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.200,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze opleiding. 

Specialistische benadering.

Docenten uit de praktijk.

Volledige aandacht.

Norm uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Voorkom ongevallen.
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VEILIGHEIDSOFTSKILLS

Is rijden op een heftruck een van je dagelijkse werkzaamheden? Dan heb je een

heftruckcertificaat nodig. De cursus veilig werken met de heftruck bestaat uit een

theorie en praktijk gedeelte zodat jij snel en gemakkelijk je certificaat inclusief

veiligheidspas haalt.

VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK

Werken op een hoogwerker brengt risico's met zich mee. De Arbowet stelt het

verplicht om de risico's die daarbij horen beheersbaar te maken door middel van

een hoogwerkercertificaat. De cursus veilig werken met de hoogwerker bestaat

uit een theorie en praktijk gedeelte zodat jij snel en gemakkelijk je certificaat

inclusief veiligheidspas haalt.

VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

Deze opleiding wordt ook als herhalingscursus aangeboden.

De kosten voor deze cursus bedragen € 315,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 195,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Veiligheidsinstructies uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Honderd procent voorbereid op het examen.

Veiligheidsinstructies uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Honderd procent voorbereid op het examen.
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SOFTSKILLS
VEILIGHEID

CURSUS VCA BASISVEILIGHEID 

CURSUS VCA VOOR LEIDINGGEVENDEN 

Leer de theorie die nodig is voor het examen VCA-basis. In twee avonden leer je alle regels

en kun je met een gerust hart het examen afnemen. Deze training is inclusief het examen

VCA Basisveiligheid.

De kosten voor deze cursus bedragen € 225,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Leer de theorie die nodig is voor het examen VOL-VCA. In twee avonden leer je alle regels

en kun je met een gerust hart het examen afnemen. Deze training is inclusief het examen

VOL-VCA. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 225,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Veligheidsinstructies uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Honderd procent voorbereid op het examen.

Veligheidsinstructies uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Honderd procent voorbereid op het examen.

EXAMEN B-VCA / VOL-VCA
Aanmelden voor een los examen B-VCA of VOL-VCA. Voor ieder die zelfstudie

prefereert of voldoende kennis heeft om aan het examen deel te nemen.

De kosten voor dit examen bedragen € 85,- excl. BTW per persoon. Anderstalige

examens zijn ook mogelijk. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

Kijk op de website voor meer informatie over dit examen.

Snel aangemeld.

Lesmateriaal voor thuisstudie in bruikleen inbegrepen.

Geslaagd, dan krijg je het certificaat en pasje thuisgestuurd.
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VEILIGHEID

COMPETENTIEMETING HEFTRUCK/HOOGWERKER
Verleng de geldigheid van je heftruck- of hoogwerker certificaat met deze

competentiemeting. Totale tijdsduur is 1 uur.

De kosten voor deze competentiemeting bedragen € 150,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze competentiemeting.

BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV)
Maak het verschil in noodsituaties. Met de cursus BHV houd je het hoofd koel

tijdens calamiteiten en verzorg je de communicatie, ontruiming en eventuele hulp

bij brandbestrijding en ongevallen.

De kosten voor deze cursus bedragen € 200,- excl. BTW per persoon.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze cursus.

De competentiemeting is met een uur klaar.

Theoretische kennis wordt getest middels een interview.

Praktijktest met puntensysteem.

Honderd procent voorbereid op echte calamiteiten.

Veiligheidsinstructies uitgelegd in begrijpelijke taal.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.
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VEILIGHEID

CO VAKMANSCHAP EXAMENTRAINING
Een van de gevaarlijkste apparaten in je woonhuis is de CV-ketel. Verkeerd onderhoud kan

leiden tot koolmonoxide (CO) productie met de dood tot gevolg. Daarom moet vanaf 1

januari 2022 iedereen die werkt aan gasverbrandingstoestellen verplicht gecertificeerd CO-

vakman zijn. 

Met de CO vakmanschap examentraining ben jij klaar voor het theorie examen.

De kosten voor deze cursus incl examen bedragen € 495,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Theorie examen is inbegrepen.

De ideale voorbereiding op het theorie examen.

Inclusief hand-out.
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Duidelijke training, ideaal als voorbereiding op het examen.

Met een handig boekje waarin je alles snel terug vindt. Ook

prima te gebruiken als naslagwerk.
Jan-Pieter van der Stroom - Service Monteur





SOFT SKILLS

MONTEUR ALS AMBASSADEUR
Er zijn maar een paar woorden nodig om de toon van een gesprek geheel te laten

kantelen. Dat kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken.

Pas je de juiste gesprekstechnieken toe dan geeft dat een aanzienlijk voordeel in je

dagelijks werk. Niet alleen krijg je meer voor elkaar, je laat de klant of collega

ook nog met een goed gevoel achter.

In deze cursus leer je de beleving en belangen van de klant en jezelf zodat je elk

contact effectief bijstuurt.

De kosten voor deze cursus bedragen € 800,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

TAALCURSUS DUITS, ENGELS EN NT2
Leer de Duitse, Engels of Nederlandse taal spreken en schrijven. Door middel van

een intakegesprek wordt je niveau (A, B of C) bepaald en stellen we je persoonlijke

wensen en doelen vast.

De kosten voor deze cursus bedragen € 850,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Vergroot je inlevingsvermogen.

Kom welbespraakt en intelligent voor de dag.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Volledige aandacht.

Direct toepasbaar.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.
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SOFT SKILLS

PROJECTMANAGEMENT IN DE TECHNIEK 

PRAKTISCH LEIDINGGEVEN OP DE WERKVLOER

Veel projectmanagers in de techniek zijn doorgestroomde technici. Als manager is je

takenpakket aanzienlijk anders.

Bewaken van deadlines, kosten in de gaten houden, zorgen voor duidelijke en ondubbelzinnige

communicatie en ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Dat brengt een andere set competenties met zich mee.

In de cursus Projectmanagement in de Techniek leer je een aantal handige tools. Je zal groeien

op zowel het persoonlijke als professionele vlak.

Word een betere versie van jezelf.

Leiderschap is een eigenschap die je heel goed kunt aanleren.

Sterk leiderschap brengt je niet alleen succes op de werkvloer maar ook op andere vlakken van je leven. Je

trekt meer klanten, mensen zullen sneller naar je luisteren en je verbetert je persoonlijke relaties.

Er zijn een aantal cruciale factoren belangrijk bij goed leiderschap. Hoe je die onder de knie krijgt, leer je in

deze cursus.

De kosten voor deze cursus bedragen € 1.795,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 895,- excl. BTW per persoon.

Kijk op de website voor meer informatie over deze cursus.

Inspireer medewerkers door jouw professionaliteit.

Beheers je project met een aantal eenvoudige tools.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.

Inspireer medewerkers door jouw leiderschap.

Vergroot je uitstraling.

Bekeken vanuit praktisch oogpunt.
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KLANTCASES

Hoge slagingspercentages en dat binnen 4

weken tijd.
Ben Pardoel – Opleidingscoördinator NS

NEDERLANDSE SPOORWEGEN (NS)

WAAROM KIES JE VOOR STUDIUM?
We willen onze mensen binnen een korte periode laten slagen. Dat

lukt bij Studium, daar liggen de slagingspercentages hoog. 

HOE KOMT DAT VOLGENS JOU?
Studium is een klein flexibel bedrijf, geen logge organisatie. Dat merk je aan alles. Ze hebben een mooie

praktijkruimte, die proppen ze niet helemaal vol met mensen. Hopelijk blijft dat ook zo. Verder hebben ze

expertise en zijn ze behulpzaam. Zelf weet ik ook niet alles, als je een probleem hebt dan proberen ze altijd

een goede oplossing te vinden. 

WAT ZIJN DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN STUDIUM?
Het is een kleine organisatie, ik weet precies bij wie ik moet zijn en ik ben altijd welkom.

Ze spelen kort op de bal, er kan heel snel geschakeld en iets geregeld worden, dat vind ik belangrijk.

Hoge slagingspercentages en dat binnen vier weken tijd. 

HOE ZOU JE STUDIUM OMSCHRIJVEN AAN IEMAND DIE DE ORGANISATIE
NOG NIET KENT?
Persoonlijk, vriendelijk en niet te duur. Ze hebben een goede prijs/ kwaliteit verhouding. Als er wat is dan

kan ik gelijk in overleg. Ze kennen je en je wordt serieus genomen. 

VERTEL EENS WAT OVER JOUW WERKGEVER EN HET WERK DAT JE DOET.
Ik ben opleidingscoördinator binnen de Nederlandse Spoorwegen (NS). We

hebben ongeveer 180 monteurs en ik zorg ervoor dat deze gecertificeerd en

bevoegd zijn om hun werkzaamheden te verrichten. De NS is een spil in de

samenleving. We zorgen ervoor dat mensen van A naar B reizen. 
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KLANTCASES

Als we een versneld traject willen, dan kan dat ook!
Astrid Groenendijk – HR adviseur Warmtebouw

WARMTEBOUW

WAAROM KIES JE VOOR STUDIUM?
Bij Warmtebouw hebben we werknemers die graag met hun handen werken. Daarom hebben we lessen nodig

die meer zijn toegespitst op de praktijk, lessen die niet volledig bestaan uit theorie. Dat krijgen we bij Studium. Ik

ben vooral tevreden over de combinatie van theorie en praktijk want dat brengt ze echt naar een hoger niveau. 

KUN JE DAAR EEN VOORBEELD VAN NOEMEN?
We hebben een jonge monteur zijn proef van bekwaamheid laten doen bij Studium. Voor de tijd was hij heel

onzeker, maar als je ziet hoe die onzekerheid is weggenomen nadat hij de proef succesvol had doorlopen, dat is

prachtig.

WAT ZIJN DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN STUDIUM?
Kennis – de leerdoelen van de opleidingen zijn heel concreet. Je weet precies wat je leert in een

bepaalde opleiding.

Meedenkend – als we een versneld traject willen, dan kan dat ook en binnen een kort tijdsbestek.

Strijders – Als ik iets bij Studium neerleg dan kan ik het loslaten want ik weet dat het in goede

handen is. Dat is fijn, want dan kan ik me richten op andere zaken.

HOE ZOU JE STUDIUM OMSCHRIJVEN AAN IEMAND DIE DE
ORGANISATIE NIET KENT?
Behulpzaam, sociaal en enthousiast. Als er zaken geregeld moeten worden dan wordt dat

gelijk gedaan. Ze zijn altijd gezellig en menselijk, ik zie ze een beetje als collega’s. Bovendien is

het een leuk team, dat stralen ze uit. Volgens mij gaan ze met plezier naar hun werk. 

VERTEL EENS WAT OVER JOUW WERKGEVER EN HET WERK DAT JE DOET.
Ik ben HR adviseur bij Warmtebouw. Warmtebouw kan en wil op basis van

kennis, kunde, ervaring en middelen een betrouwbare partner zijn in het realiseren

van hoogwaardige en duurzame gebouw gebonden technische installaties.
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GEÏNTERESSEERD IN ONZE OPLEIDINGEN?
 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag een stap verder in de techniek. 

NIEK KOELEWIJN

ACCOUNTMANAGER NOORD

M  NIEK@STUDIUM.nl

T  +31 (0)6 31 65 44 16

ADRIAAN VAN DER KLAAUW

ACCOUNTMANAGER ZUID

M  ADRIAAN@STUDIUM.nl

T  +31 (0)6 27 88 39 68



WWW.STUDIUM.NL
+31(0)33 209 14 50
INFO@STUDIUM.NL

ZUIDWENK 45C
3751CB 
BUNSCHOTEN
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T
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