Nieuwsbrief januari 2019

Beste wensen voor 2019!
Namens alle medewerkers van VCF Opleidingen wensen wij u
allen een voortreffelijk 2019!
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Een kleine greep uit onze
cursussen:
Chauffeur Pluimveetransport (U12-1)
. -za 02-02-2019 te Oss
Chauffeur Veetransport (U12-1)
- za 02-02-2019 te Oss
Digitale Tachograaf en Boordcomputer
. (U23-1)
- do 07-02-2019 te Oss
Opleiding Ondernemer Goederen
vervoer
– do 14-02-2019 te Zwolle

Dubbele (code95) punten dagen!
In de maand februari is het bij ons mogelijk om voor de code95 14 punten
bij elkaar te verzamelen op één dag! Dus twee dagen in één dag en dat in
slechts 7 uur!! Er zijn 3 data beschikbaar om dit te doen. Dus meld je snel
aan als je op deze snelle manier de (laatste) punten binnen wilt halen.
Zaterdag 2-2-2019 te Oss (7:45 -11.00) 1e onderwerp, een goede lunch en
dan het tweede onderwerp (11:45 – 15:00)
Met voorafgaand 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis maken.
(incl. Lunch, koffie, koeken en frisdrank).
Zaterdag 9-2-2019 te Dalmsholte (7:45 -11.00) 1e onderwerp, een goede
lunch en dan het tweede onderwerp (11:45 – 15:00)
Met voorafgaand 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis maken.
(incl. Lunch, koffie, koeken en frisdrank).
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Reachtruck of Heftruck (U16-2)
- do 14-02-2019 te Oss
BHV (U21-1)
- za 16-02-2019 te Dalmsholte
Chauffeur Vee- of Pluimveetransport
(U12-1)
- za 16-02-2019 te Venlo
Kijk op www.vcfopleidingen.nl
voor meer data
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Donderdag 21-2-2019 te Oss (8:45 -12.00) 1e onderwerp, een goede
lunch en dan het tweede onderwerp (12:30 – 15:45).
Met voorafgaand 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis
maken. (incl. Lunch, koffie, koeken en frisdrank).
Voor elke cursus ontvangt u 10 dagen voorafgaand de cursus een inlog
code voor de E-Learning zodat u 4 uur op de teller kunt zetten. Op de
dag zelf krijgt u 3 uur klassikaal les. In totaal heeft u dan 7 uur oftewel 7
punten. Als u ’s middag nog een cursus volgt (voorafgaand 4 uur ELearning) dan kunt u in één dag 14 punten voor de code 95 behalen.
Dus maak snel gebruik van één of meerdere van deze data om in een
korte tijd de benodigde code 95 punten bij elkaar te hebben.
Gezellig, goed, zinvol, goede lunch, zeer betaalbaar en snel veel
punten!!!
Voor meer informatie bel; Cristian van Dinther 06-14545055.
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Wij zijn OOM erkend opleider

✓

Wijn zijn SOOB erkend voor de
volgende opleidingen:

Praktijk
Chauffeur Veetransport
Pluimveetransport
VCA
Heftruck
Fysieke belasting

€ 100,€ 75,€ 75,€ 100,€150,€100,-

Neem een code 95 pakket af bij ons
voor 35 uur nascholing, alles
geregeld en met SOOB subsidie heel
voordelig!
Heeft u nog vragen hierover laat het
ons weten!
Bel Cristian tel.: 06-14545055 of
mail: cristian@vcfopleidingen.nl

Let op:
Vanaf half januari
NIWO in 6 dagen!
Vanaf half januari kunt u
deze opleiding ook volgen
in 6 hele dagen! Zowel in
Oss als Zwolle. (Overigens
blijft de avondopleiding
ook gewoon bestaan!) Met
één lesdag iedere twee
weken. Zo heeft u
tussendoor voldoende tijd
om het benodigde
huiswerk te doen.
Kijk op:
www.vcfopleidingen.nl of
bel Cristian 06-14545055.
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