
AGENDA
OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

2021



STARTDATA

11/01/2021 - 05/02/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT 

15/02/2021 - 12/03/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

22/03/2021 - 16/04/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

26/04/2021 - 21/05/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

31/05/2021 - 25/06/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

06/09/2021 - 01/10/2021       20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

11/10/2021  - 01/11/2021        20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

15/11/2021  - 10/12/2021        20 DAGEN         08:00 - 16:30       AMERSFOORT

09/03/2021 - 29/06/2021       16 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT 

07/09/2021 - 23/12/2021        16 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT

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.

KOELTECHNIEK

De kosten voor deze opleiding bedragen € 5.450,- excl. BTW per persoon. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

BOOTCAMP KOELTECHNIEK
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.

STARTDATA

KOEL

TECHNIEK

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.300,- excl. BTW per persoon. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/bootcamp-koudetechniek/
https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/koeltechniek/


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.

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.

STARTDATA

STARTDATA

03/05/2021 - 20/12/2021       24 AVONDEN       19:00 - 22:00       BUNSCHOTEN 

10/02/2021 - 29/04/2021        10 DAGEN             09:00 - 16:00       AMERSFOORT

16/03/2021 - 05/10/2021        20 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT

01/09/2021 - 24/11/2021         10 DAGEN             09:00 - 16:00       AMERSFOORT

19/10/2021 - 22/03/2022        20 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT

KOEL

TECHNIEKKOELTECHNIEK - ONTWERPEN

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

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

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

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/f-gassen-categorie-i/
https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/koeltechnisch-ontwerpen/


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 door een praktijkles.

STARTDATA

19/01/2021 - 26/01/2021           2 DAGEN             08:00 - 16:30       AMERSFOORT 

13/04/2021 - 20/04/2021           2 DAGEN            08:00 - 16:30       AMERSFOORT

21/09/2021 - 28/09/2021          2 DAGEN             08:00 - 16:30       AMERSFOORT

30/11/2021 - 07/12/2021           2 DAGEN             08:00 - 16:30       AMERSFOORT

KOEL

TECHNIEK

De kosten voor deze opleiding bedragen € 750,- excl. BTW per persoon. De kosten voor het

examen zijn niet inbegrepen. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/ack-natuurlijke-koudemiddelen-co2/


KLIMAATTECHNIEK 
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 practicum les.

KLIMAATTECHNIEK - ONTWERPEN
Voor de technici die een stap verder willen in de klimaattechniek. De focus ligt

op het ontwerpen van klimaatinstallaties. Na deze opleiding weet je precies hoe

alle energiestromen lopen en welke berekeningen je moet toepassen.

STARTDATA

STARTDATA

25/02/2021 - 01/07/2021        18 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT 

09/09/2021 - 28/01/2022       18 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT

15/03/2021 - 15/11/2021         20 AVONDEN       19:00 - 22:00       BUNSCHOTEN 

KLIMAAT

TECHNIEK

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

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.200,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/klimaattechniek/
https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/klimaattechnisch-ontwerpen/


STARTDATA

ELEKTRO

TECHNIEK

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

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

20/01/2021 - 27/01/2021         2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT 

17/03/2021 - 24/03/2021        2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

19/05/2021 - 26/05/2021        2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

15/09/2021 - 22/09/2021        2 AVONDEN         19:00 - 22:00        AMERSFOORT

17/11/2021  - 24/11/2021         2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

Veilig werken aan objecten op laagspanning. In deze cursus word je opgeleid tot

vakbekwaam persoon volgens de richtlijnen van NEN 3140.

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.

STARTDATA

25/02/2021 - 24/06/2021       16 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT 

09/09/2021 - 21/01/2022       16 AVONDEN       19:00 - 22:00       AMERSFOORT

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.800,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

https://www.studium.nl/opleidingen/elektrotechniek1/nen-3140-voldoende-onderricht-persoon/
https://www.studium.nl/opleidingen/elektrotechniek1/elektrisch-schakelen/


20/01/2021 - 27/01/2021         2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT 

17/03/2021 - 24/03/2021         2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

19/05/2021 - 26/05/2021        2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

15/09/2021 - 22/09/2021        2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

17/11/2021  - 24/11/2021         2 AVONDEN         19:00 - 22:00       AMERSFOORT

ELEKTRO

TECHNIEK

STARTDATA

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

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

Veilig werken aan objecten op laagspanning. In deze cursus word je opgeleid tot

voldoende onderricht persoon volgens de richtlijnen van NEN 3140.

NEN 3140 VOLDOENDE

ONDERRICHT PERSOON

https://www.studium.nl/opleidingen/elektrotechniek1/nen-3140-vakbekwaam-persoon/


MEET- EN REGEL

TECHNIEK

Wil je opgeleid worden op het gebied

van Meet- en Regeltechniek?

Meet- en regeltechniek is onlosmakelijk verbonden met verschillende

werktuigbouwkundige disciplines zoals koel- en klimaattechniek. Zorg voor een

perfect opererend systeem aan de hand van parameters als druk, temperatuur en

volumestroom. Vind de opleidingsvorm die het beste bij jou past en kies uit de

modules:

Gebouwbeheersysteem; 

Basis Meet- en Regeltechniek; 

Basis PLC Besturingstechniek.

Geïnteresseerd in een opleiding op het gebied van Meet- en Regeltechniek? Neem

contact met ons op voor de mogelijkheden via info@studium.nl of 033 209 14

50. 



INSTALLATIE

TECHNIEK

Wil je opgeleid worden op het gebied

van installatietechniek?

Op zoek naar een opleiding in de installatietechniek? Hier vind je een scala aan

mogelijkheden zoals bootcamps, workshops, opleidingen of korte cursussen. Ervaar

de techniek en volg één of meerdere modules, waaronder:

Geïnteresseerd in een opleiding op het gebied van installatietechniek? Neem

contact met ons op voor de mogelijkheden via info@studium.nl of 033 209 14

50. 

Lassen: autogeen, TIG, MIG/ MAG en Elektrode;

Hardsolderen;

Tekeninglezen;

Koperbuis buigen en bewerken; 

Snijden en afbramen;

Verbindingstechnieken;

PVC bewerken;

Afvoersystemen, monteren;

Gastoestelen: installeren, onderhouden en meten;

CV techniek en radiatoren;

Monteren van sanitair;

Water en gasleidingen;

Zinkwerk;

Vakmanschap CO: praktijk en theorie.



SOFTSKILLSVEILIGHEID

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.

STARTDATA

De kosten voor deze cursus bedragen € 199,- excl. BTW per persoon.

Klik hier 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. 

STARTDATA

20/01/2021 - 27/01/2021        2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

17/03/2021 - 24/03/2021        2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

16/06/2021 - 23/06/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

22/09/2021 - 29/09/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

17/11/2021  - 24/11/2021         2 AVONDEN         18:00 - 21:00      BUNSCHOTEN

17/02/2021 - 24/02/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

19/05/2021 - 26/05/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

20/10/2021 - 27/10/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00        BUNSCHOTEN

08/12/2021 - 15/12/2021        2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

De kosten voor deze cursus bedragen € 199,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/b-vca/
https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/vol-vca/


VEILIGHEID

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.

EXAMENDATA

27/01/2021          1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

24/02/2021         1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

24/03/2021         1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

21/04/2021          1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

26/05/2021         1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

23/06/2021         1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

27/10/2021          1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

24/11/2021          1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

15/12/2021          1 - 1,5 UUR          20:30         BUNSCHOTEN

De kosten voor dit examen bedragen €75,- excl. BTW per persoon. Andertalige

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

Klik hier voor meer informatie over dit examen.

https://www.studium.nl/opleidingen/koel-en-klimaattechniek/klimaattechniek/


SOFTSKILLS

STARTDATA

VEILIGHEID

Haal in vier dagdelen met aansluitend het examen je het heftruckcertificaat.

STARTDATA

VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK

Haal in twee dagdelen met aansluitend het examen je het hoogwerkercertificaat.

VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus. 

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

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

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

competentiemeting. Totale tijdsduur is 1 uur.

STARTDATA

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

De kosten voor deze competentiemeting bedragen € 125,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze competentiemeting

BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV)
Behaal je BHV-diploma en maak het verschil in noodsituaties.

STARTDATA

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

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

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

STARTDATA

https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/b-vca/
https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/basiscursus-veilig-werken-met-de-hoogwerker/
https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/competentiemeting-heftruck/
https://www.studium.nl/opleidingen/veiligheid/bedrijfshulpverlener-bhv/


SOFT SKILLS

 MONTEUR ALS AMBASSADEUR
In vier dagdelen leer je de ins en outs van het effectief communiceren en hoe je

klachten op een professionele manier afhandelt. Maak je bedrijf en jezelf geliefd

bij zowel klanten als collega’s. Je wordt er zelfs een beter mens van.

De kosten voor deze cursus bedragen € 700,- excl. BTW per persoon.

Klik hier 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 € 800,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

STARTDATA

STARTDATA

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

https://www.studium.nl/opleidingen/communicatie/monteur-als-ambassadeur/
https://www.studium.nl/opleidingen/communicatie/


SOFT SKILLS

PROJECTMANAGEMENT IN DE TECHNIEK 

PRAKTISCH LEIDINGGEVEN OP DE

WERKVLOER

Laat jouw team optimaal functioneren door productief en doelgericht te werken.

Een succesvol manager is net als een verantwoordelijke coach. In acht dagdelen

leer je alle competenties die passen bij een goede manager.

Slijp je skills en ontdek hoe je op een praktische manier leiding geeft op de 

 werkvloer. In vier dagdelen leer je een aantal cruciale factoren van goed

leiderschap. Daarnaast geef je een boost aan je uitstraling en charisma.

De kosten voor deze cursus bedragen € 1.700,- excl. BTW per persoon.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus. 

STARTDATA

STARTDATA

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ACTUELE STARTDATA.

19/01/2021 - 09/02/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

04/05/2021 - 25/05/2021       2 AVONDEN         18:00 - 21:00       BUNSCHOTEN

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

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

https://www.studium.nl/opleidingen/management/projectmanagement-de-techniek/
https://www.studium.nl/opleidingen/management/praktisch-leidinggeven-op-de-werkvloer/


NIET DE OPLEIDING GEVONDEN DIE JE ZOEKT?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag een stap verder in de techniek. 

WWW.STUDIUM.NL

+31(0)33 209 14 50

INFO@STUDIUM.NL

ZUIDWENK 45C

3751CB 

BUNSCHOTEN
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M


