Koppelcursus:

Van mbo-4 naar hbo
De koppelcursus mbo-4 /hbo wordt uitgevoerd door de Stichting Post-HBO Koudetechniek. Het is
bedoeld voor kandidaten die weliswaar een technische mbo-4 opleiding met voldoende resultaat
hebben afgerond, maar die toch aan de post-HBO opleiding Koudetechniek willen gaan deelnemen.
DOELSTELLING
In de koppelcursus worden precies die onderdelen onderwezen die nodig zijn om te kunnen starten
op de post hbo opleiding Koudetechniek. Deze cursus vormt ook de noodzakelijke verbinding om tot
doorlopende leerlijn te komenvanaf middelbaar naar hoger koeltechnisch onderwijs.
KORTE INHOUD VAN DE OPLEIDING
In deze koppelcursus wordt vooral aandacht besteed aan natuur- en wiskunde. Er wordt
voortgebouwd op de reeds aanwezige basiskennis en ervaring in de koeltechniek.
Niet iedereen heeft recent de basisopleiding afgerond. Daarom wordt de lesstof zoveel mogelijk
aangeboden vanuit het koeltechnische referentiekader met voorbeelden en toepassingen uit de
beroepspraktijk. We maken gebruik van eigen en standaard lesmateriaal wat bij de eerste les wordt
uitgereikt.
ONDERDELEN
• Toegepaste natuurkunde met eindtoets
• Toegepaste wiskunde met eindtoets
DUUR, PLAATS EN ORGANISATIE
De cursus wordt gegeven op maandagen van 15:15 tot 18:55 uur. Voorafgaand aan de lessen zijn
optionele werkcolleges tegen extra betaling. In verband met de start van de aansluitende post-HBO
opleiding Koudetechniek duurt de koppelopleiding van:
•

september 2021 tot en met februari 2022

De locatie is Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn.
Halverwege de lessen wordt een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd.
VOOROPLEIDING
De opleiding is bedoeld voor mensen met een afgeronde technische mbo opleiding, niveau 4. Enige
kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat
de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek.
KOSTEN OPLEIDING
De investering bedraagt € 2.950 excl. BTW. Deze prijs is inclusief catering maar exclusief kosten
lesmateriaal (€ 250 excl. BTW). Optioneel kunnen werkcolleges voorafgaand aan elke lesdag gevolgd
worden á € 675 excl. BTW.
AANMELDEN
U kunt zich voor de opleiding aanmelden met het aangehechte inschrijfformulier dat ook via
cursus@posthbokoudetechniek.nl te verkrijgen is. Toelating is mede afhankelijk van de uitkomst van
een mogelijk intakegesprek en het aantal aanmeldingen. Het aantal plaatsen is beperkt.
De inschrijving wordt door de Stichting Post HBO Koudetechniek geaccepteerd onder voorbehoud van
opleidingsniveau, het definitief doorgaan van de opleiding en de beschikbare plaatsen. Na uw inschrijving krijgt
u hiervan op korte termijn een bevestiging. De leveringsvoorwaarden en het huishoudelijke reglement van de
Stichting POST HBO Koudetechniek zijn van kracht.

AANMELDINGSFORMULIER
Koppelcursus POST HBO KOUDETECHIEK

Aanmelding:
Stichting Post HBO Koudetechniek
cursus@posthbokoudetechniek.nl

Cohort 2021-2022 (start september 20211)
Bedrijfsgegevens
Naam :

Contactpersoon :

Adres :

Functie :

Postcode :

Telefoon :

Plaats :

e-mail contactpersoon :

Persoonsgegevens (deelnemer)
Roepnaam :
Achternaam :

Tussenvoegsel :

M/V*

Officiële voorna(a)m(en) voluit:
Straatnaam :

Huisnummer :

Postcode :

Woonplaats :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Telefoonnummer (overdag) :

Emailadres :

Toevoeging :

Huidige functie :
Vooropleidingen :
Koeltechnische werkervaring :

De opleidingskosten á € 2.950 en € 250 lesmateriaal excl. BTW dienen volledig te zijn voldaan één
maand na aanvang van de opleiding. Optioneel kunnen werkcolleges voorafgaand aan elke lesdag
gevolgd worden á € 675 excl. BTW.
[ ] wel / [ ] geen deelname werkcolleges*
De kosten worden betaald door :

[ ] bedrijf / [ ] mijzelf*

Datum :
Handtekening :

Mail dit volledig ingevulde en ondertekende formulier naar email: cursus@posthbokoudetechniek.nl. Of per
post naar: Post HBO Koudetechniek, t.a.v. het cursussecretariaat, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden. Er zijn
cursusvoorwaarden en een Privacy Policy van toepassing.

1) onder voorbehoud
De inschrijving wordt door de Stichting Post HBO Koudetechniek geaccepteerd onder voorbehoud van
opleidingsniveau, het definitief doorgaan van de opleiding en de beschikbare plaatsen. Na uw inschrijving krijgt
u hiervan op korte termijn een bevestiging.

