NIEUWSBRIEF

– 13 NOVEMBER 2020

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het huidig aanbod aan cursussen, de samenwerking met
het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT) en een vooraankondiging over de Managementopleiding
Industrieel Bouwen met Hout.
Overzicht cursussen 2020-2021
CTH Basiskennis

1e kwartaal 2021

CTH Commercie

6, 20 en 27 januari 2021
Examen: 8 februari 2021

CTH Naaldhout

1e kwartaal 2021

CTH Loofhout en niet-Europees naaldhout

2e kwartaal 2021

CTH Plaatmateriaal

2e kwartaal 2021

CTH Bouwen met hout

28 januari en 11 februari 2021
Examen: 22 februari 2021

CTH Bouwmaterialen (facultatief)

3 en 17 november, 1 december 2020
(Deze opleiding is reeds gestart)

Basiscursus hout en plaatmateriaal

Is een online cursus en kan op elk moment worden gestart

Gecertificeerd Sorteerder Naaldhout

Nog nader te bepalen

Re-training Gecertificeerd Sorteerder
Naaldhout

Nog nader te bepalen

Praktijkopleider

Op aanvraag

CE-markering

Op aanvraag

Heeft u belangstelling in een in-company of wilt u een cursus toegespitst op uw bedrijf? Dat kan! Alle
cursussen kunnen ook als maatwerk worden uitgevoerd.
Meer informatie over de cursussen kunt u vinden op de website van het HOC
(info@houtopleidingscentrum.nl) en/of kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Bouwtoelevering
(KCBT), tel. 085 – 222 22 70 / e-mail: info@kcbtopleidingen.nl.
Voor het aanmelden kunt u contact opnemen met het HOC (e-mail: info@houtopleidingscentrum.nl).
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Samenwerking HOC met Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT)
Zoals wij op onze website al hebben laten weten, heeft het HOC per 1 juli jl. een
samenwerkingsverband afgesloten met Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT). De uitvoering van de
opleidingen/cursussen zijn per die datum bij hen ondergebracht en dus niet meer bij het HMC. Deze
beslissing is genomen omdat het werven van leerlingen, waar het HMC verantwoordelijk voor was,
niet voldoende was om een infrastructuur in stand te houden.
Het nieuw opgerichte Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT), waar ook Hibin Opleidingen zich bij
aangesloten heeft, bood de gelegenheid om hier bij aan te sluiten. Het HOC meent door samen met
Hibin Opleidingen een stevige basis te hebben gevormd voor instandhouding van de opleidingen.
Onderzoek opleidingsbehoefte
De heer John Spiekerman van Weezelenburg (zie foto), recent toegevoegd aan het KCBTteam, zal met name de houthandel bezoeken om te bekijken waar de opleidingsbehoefte
ligt en in hoeverre deze ingevuld kan worden. Hij is geen onbekende in de hout en
bouwmaterialenhandel; naast zijn werkzaamheden bij verschillende hout- en
bouwmaterialenhandelaren is hij reeds jaren als docent betrokken bij het HOC.
Heeft u vragen over de opleidingen/cursussen, dan kunt u bij het HOC of bij het KCBT terecht. Het
KCBT is telefonisch te bereiken op 085 – 222 22 70 of via e-mail info@kcbtopleidingen.nl.
Het HOC is telefonisch bereikbaar op 036 – 529 20 60 (woensdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00
uur) of via e-mail info@houtopleidingscentrum.nl.

Vooraankondiging Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout
In maart 2021 staat de start van de Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout gepland. Dit
is een door de NBvT ontwikkelde opleiding waar ook werknemers vanuit de houthandel aan deel
kunnen nemen. Er is voor de opleiding een beperkt aantal plaatsen, vandaar deze vooraankondiging.
Voor meer informatie over de opleiding, klik dan op de onderstaande link:
https://nbvt.nl/services/opleidingen/managementopleiding-industrieel-bouwen-met-hout.
U kunt ook contact opnemen met de coördinator van de opleiding Rob Goosensen,
r.goosensen@centrumhout.nl of 06 - 2269 9235.

Mocht u zich willen afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar
info@houtopleidingscentrum.nl.
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