mode  logistiek  talen  computer  voeding  creatief  Nederlands  economie  techniek
Campus VTI - ROC
vanaf september 2017 t.e.m. januari 2018

Techniek – Campus VTI
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Zaterdag

Autocad basis (€135+ )
18u30 – 21u15

Houtsnijden (€240)
13u15 – 18u30

Autotechniek 2* (€250)
18u00 – 21u35

Autotechniek 1* (€250)
18u30 – 21u15

Lassen Basis** (€165)
18u00 – 21u35

Elektriciteit basis* (€260)
18u00 – 20u45

Elektriciteit gevord.* (€260)
18u00 – 20u45
Gasbrandertechnicus
€382 + €138 DR (di + do)
18u30 – 21u15
Houtsnijden*** (€140)
Vanaf nov: 18u00 – 21u35

Tig-Lassen (€255)
18u30 – 21u15

Houtbewerking basis*
(€390+ )18u00 – 21u35
Houtbewerking gev.*
Interieurel. / plaatmat.
(€290) 18u00 – 21u35
Inventor (€165 + )
18u00 – 21u35
Sketchup3D (135€)
18u00-20u45

Houtbewerking basis*
(€ 390 + )
8u15 – 11u45
Houtbewerking. gev.*
Tafel-bed-zitmeubel (€ 350)
8u15 – 11u45
Houtsnijden (€240)
7u40 – 12u55

Praktisch
Lesuren + Kostprijs

Inschrijven

Handig om te weten

Certificaat

De lesuren en de kostprijs staan bij de cursus
vermeld.

Inschrijven voor een cursus kan vanaf
zaterdag 20 mei ‘17 (vanaf 9u) op alle
secretariaten of online via
www.cvoroeselare.be
Campus VTI: Leenstraat 32, Roeselare
051/27 27 89
Campus ROC: Zwaaikomstraat 27, Roeselare
051/22 61 15

Cursussen starten in de week van 4 sep ‘17.
* volledig schooljaar / ** 10 weken
*** 15 weken
Cursussen onder voorbehoud van aantal
deelnemers.
Cursusinhoud te verkrijgen op aanvraag of
via onze website. Meer info op
www.cvoroeselare.be.

Bedrijfsbeheer:Deze opleiding leidt tot het
behalen van het “getuigschrift over de
basiskennis van het bedrijfsbeheer”.

Betaling: cash/bancontact/opleidingscheques
 = kostprijs exclusief handboek

Meubelmaker:
Deze opleiding kan leiden tot een diploma
secundair onderwijs in combinatie met
AAV

mode  logistiek  talen  computer  voeding  creatief  Nederlands  economie  techniek
Campus VTI - ROC
vanaf september 2017 t.e.m. januari 2018

Techniek – Campus Roc
Maandag

Dinsdag

Fietshersteller basis (€300)
18u00 – 21u30
Schilder gev.* (€350)
18u30 – 22u

Fietshersteller gevord (€260)
18u00 – 21u30
Metselen basis(€195+ )
8u30 – 12u05
Vloeren en betegelen**(€135)
Metselen gev (€195 + )
18u00 – 21u35
8u30-12u05
Schilder basis (€350)
Logistiek attest in 4 weken!
18u30 – 22u00
Heftruckbestuurder basis
Stukadoor basis* (€350)
(€275) ma + di 18u00 – 21u35
18u00 – 22u00
Reachtruckbestuurder basis
Stukadoor gev* (€350)
(€275) ma + di 18u00 – 21u35
18u00 – 22u00

Woensdag

Donderdag

Fietshersteller basis (€300)
18u00 – 21u30
Metselen basis (€195 + )
18u00 – 21u35
Metselen gev (€195 + )
18u00 – 21u35

Zaterdag
Logistiek attest in 7 weken!
Heftruckbestuurder basis
(€275) 08u15 – 13u00
Reachtruckbestuurder basis
(€275) 08u15 – 13u00

Wekelijkse opstart van verschillende opleidingen. Neem contact op met het secretariaat campus ROC voor meer info.
Heftruckbestuurder
Operator stapelaar
Operator hoogwerker
Operator rolbrug
Reachtruckbestuurder
Operator el. transpalet
Operator verreiker
Ladingzekeren

Praktisch
Lesuren + Kostprijs

Inschrijven

Handig om te weten

Certificaat

De lesuren en de kostprijs staan bij de cursus
vermeld.

Inschrijven voor een cursus kan vanaf
zaterdag 20 mei ‘17 (vanaf 9u) op alle
secretariaten of online via
www.cvoroeselare.be
Campus VTI: Leenstraat 32, Roeselare
051/27 27 89
Campus ROC: Zwaaikomstraat 27, Roeselare
051/22 61 15

Cursussen starten in de week van 4 sep ‘17.
* volledig schooljaar / ** 10 weken
Cursussen onder voorbehoud van aantal
deelnemers.
Cursusinhoud te verkrijgen op aanvraag of
via onze website. Meer info op
www.cvoroeselare.be.

Bedrijfsbeheer:Deze opleiding leidt tot het
behalen van het “getuigschrift over de
basiskennis van het bedrijfsbeheer”.

Betaling: cash/bancontact/opleidingscheques
 = kostprijs exclusief handboek

Fietsherstel – Stukadoor – Schilder
Deze opleidingen leiden tot een certificaat,
voldoende voor het aantonen van de
beroepskennis.

