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OPLEIDINGSCENTRUM ETC 
STERK IN OPLEIDEN! 

 

 

 
HOOFDKANTOOR: DELTA INDUSTRIEWEG 40B  -  3251 LX  STELLENDAM   

WWW.OPLEIDINGSCENTRUMETC.NL  INFO@OPLEIDINGSCENTRUMETC.NL  TEL.NR. 085 - 0021500   

 



 

 

Wie zijn wij 
Opleidingscentrum ETC verzorgt inmiddels al meer dan 10 jaar klassikale cursussen en opleidingstrajecten voor bedrij-
ven en particulieren, en semi overheidsinstellingen. Onze lessen worden altijd klassikaal verzorgd, maar wij bieden voor 
sommige cursussen ook e-learning aan, zodat de cursist zich op ieder gewenst tijdstip in de lesstof kan  
verdiepen.  
 
Opleidingscentrum ETC richt zich met haar diensten primair op een positieve bijdrage aan de maatschappij. Deze bijdra-
ge richt zich onder andere op het benadrukken van de mogelijkheden van de mens en de  organisatie.  
Het opleiden van onze cursisten is hiervan een belangrijk onderdeel. Echter verzorgen wij ook re-integratietrajecten en 
coaching op ieder gewenst niveau. Onze verkorte opleidingstrajecten liggen op mbo-1 niveau t/m mbo-4 niveau, en door 
de Associatie erkende HBO-opleidingen.  
 

Waar vindt u ons 
Ons hoofdkantoor ligt gelegen in de Deltahaven van Stellendam. Al onze overige leslocaties liggen altijd gelegen op 
loopafstand van maximaal 1 tot 5 minuten. Ook vinden wij het belangrijk dat uw cursisten direct voor de deur kunnen par-
keren. Daarom zijn alle leslocaties van ruim voldoende parkeergelegenheid voorzien. Mocht het nodig zijn dat u een par-
keerkaart moet trekken, verstrekken wij u een gratis uitrijkaart.  
 

Onze doelgroep 
Onze cursisten komen zowel uit het bedrijfsleven, de industrie, stromen binnen vanuit een tweede spoortraject middels  
re-integratiebureau ’s, aanmeldingen vanuit de semi overheid en particulieren. Een ieder is bij ons van harte welkom.  
 

Cursuslocatie  
De cursuslocaties van Opleidingscentrum ETC liggen gelegen in:  Capelle aan den IJssel, Den Haag, Dordrecht, Ridder-
kerk, Rotterdam, Stellendam, Spijkenisse (Medisch Centrum Spijkenisse), Zoetermeer en Zwijndrecht.  
Echter verzorgen wij al onze cursussen en opleidingen desgewenst bij u op locatie.  
 

Lestijden 

Onze cursussen en opleidingen kunnen zowel overdag, in de avond als op zaterdag en zondag (dit laatste geldt voor de 
VCA cursussen) worden gevolgd.  
U vraagt, wij draaien! Als het gaat om maatwerktrainingen dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij zijn flexibel en pas-
sen desgewenst een training helemaal aan naar uw wensen , Tevens voeren wij deze dan uit op het door u  
gewenste tijdstip. Zo kunt u als Opleidingscoördinator of hoofd P&O uw opleidingsbudgetten inzetten op onderdelen 
waarbij aan de cursusvraag van uw cursisten wordt gewerkt.   
 

Onze missie 

U bent tijdens het volgen van een cursus of opleiding te gast bij Opleidingscentrum ETC. Onze medewerkers en trainers 
zullen er dan ook alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Wanneer u als tevreden cursist de onze leslocatie ver-
laat, is voor ons de uitgevoerde missie pas geslaagd.  

 
Prijzen 

De prijzen in deze brochure prijslijst 2019, kunnen in de loop van het jaar wijzigen.  
De prijzen zijn vermeld per deelnemer, mits anders aangegeven. 
Iedere training kan tegen zeer aantrekkelijke groepsprijzen worden ingekocht voor maximaal 12 deelnemers per lesdag. 
Deze prijzen variëren van 1.095 tot 1.750 per lesdag. Wanneer u een groepscursus inkoopt, dient u er rekening mee te 
houden dat de examenkosten per deelnemer hier nog bovenop komen, wanneer het afleggen van een examen nodig is.  
 
 
 
 

Scholingsproject op onze locatie          BHV Hotel Court Garden 70 kamers          Training voor zzp-ers op onze locatie 



 
Coaching  
Allround coach (Budget coach, Career coach en Life coach)      €      3.795,-     
Budget coach post-HBO opleiding          €      2.395,-     
Life coach post-HBO opleiding           €      1.895,-     
Career coach post-HBO opleiding          €      1.495,-     
 
 

Computervaardigheden  
Groepsprijzen voor de Microsoft Office cursussen bedragen 1.095,- per dag voor maximal 12 deelnemers 
Basiskennis computervaardigheden, 3 dagen         €       595,-    
Microsoft Access Basis, 2 dagen           €       395,-    
Microsoft Access Vervolg, 2 dagen                  €       395,-    
Microsoft Excel Basis, 2 dagen           €       395,-    
Microsoft Excel Vervolg, 2 dagen          €       395,-    
Microsoft Outlook, 1 dag            €       225,-    
Microsoft Project, 2 dagen            €       575,-    
Microsoft Publisher, 2 dagen           €       395,-    
Microsoft Word Basis, 2 dagen           €       395,-    
Microsoft Word Vervolg, 2 dagen           €       395,-    
WordPress Webdesign 3 dagen                                 €        795,-    
Accountvieuw, 2 dagen            €       495,-    
Wifersoft, 2 dagen             €       495,-    
Google cloud, 2 dagen                              €         395,-   
Exact Online  Boekhouden 2 dagen                                       €         595,-    
Exact CRM, 1 dag                                                                                              €         395,-   
Exact Handel, 2 dagen            €         595,-    
Elementair Boekhouden inclusief  Exact Online Boekhouden  12 dagdelen     €         795,-    

* Bij alle ExactOnline trainingen ontvangt u een gratis licentie van 1 jaar, waarin u 2 extra administraties kan aanmeken.  
 
 

Communicatievaardigheden  
Asssertiviteit, 10 dagdelen           €  895,-    
Effectieve telefonische communicatie, 2 dagen        €  575,-    
Communiceren naar oplossingen, 2 dagen         €  575,-    
Feedback geven en ontvangen, 3 dagdelen         €  495,-    
Gastheer-Gastvrouw, 2 dagen           €  575,-    
Geweldloze communicatie, 2 dagen          €  575,-    
Klantgericht telefoneren, 2 dagen          €  575,-    
Klantgericht communiceren, 2 dagen          €  575,-    
Omgaan met agressie, 2 dagen           €  575,-    

 

Managementvaardigheden  
Praktisch leiding geven! 3 dagen           €   795,-     
Coachen voor leidinggevenden, 2 dagen         €   795,-    
Projectmatig werken, 3 dagen           €   995,-    
Personeelsmanagement, 5 dagdelen          €      1.195,-    
Schrijven van een strategisch opleidingsplan, 4 dagdelen       €   995,-    
Kennismaken met Lean Management, 1 dagdeel        €   115,-    
Resultaat gericht sturen, 5 dagen van 3 dagdelen        €       2.975,-    
Ondernemersvaardigheden (inclusief schrijven van een businessplan)    €       2.500,-    
Vertrouwenspersoon (3 dagen in één week)        €       1.095,-    
 
Al onze cursussen kunnen desgewenst ook op zaterdag, zondag of in de avonduren worden gevolgd.  
De in deze prijslijst vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigen.  



Salesvaardigheden 

Acquisitie plegen doe je zo! 2 dagen        €     575,-  

Commercieel Medewerker Binnendienst 1, 2 dagen     €     575,-  

Commercieel Medewerker Binnendienst 2, 2 dagen     €     575,-   

Commercieel Medewerker Buitendienst 1, 2 dagen     €     575,-  

Commercieel Medewerker Buitendienst 2, 2 dagen     €     575,-   

 

Positieviteit cursussen oftwel NLP 
The Secret, 2 dagen          €     495,-  

Body language “wat vertelt jouw lichaam, 2 dagen      €     495,-  

Bouncing Back of Body logics by Emile Ratelband, 1 dag     €     395,-  

Seminar van Emile Ratelband, 4 uur         €     199,-  

 

Veiligheidstrainingen (prijswijzigingen per 1-1-2019 
Wekelijks diverse inloopexamens B-VCA of VCA Groen Nederlandstalig              van    €         85,00   

B-VCA inloopexamen in het Duits, Engels, Frans, Hongaars, Litouws, Pools,  

Portugees, Roemeens, Russisch of Turks.         van  €        135,00  

B-VCA / VCA Groen cursus Nederlandstalig inclusief examenkosten    van €        185,00   

VOL VCA/VIL VCU inloop examen Nederlandstalig                                                  van   €       135,00  

VOL VCA / VIL VCU cursus Nederlandstalig                                                             van   €       195,00  

B-VCA cursus Duits, Engels, Frans, Hongaars, Litouws, Pools, Portugees,  

Roemeens, Russisch, en Turks exclusief lesboek inclusief examenkosten     van  €        235,00  

B-VCA cursus Arabisch, Bulgaars, Grieks, Italiaans, Kroatisch en Slowaaks 

exclusief lesboek inclusief Examenkosten         van €         275,00  

VOL VCA cursus anderstalig (DUITS, Engels, Frans                                                 van €         285,00    

BHV volledig              van €        175,00  

BHV herhaling              van €        155,00 

Lesboek VCA Basis NL                                     €          22,95  

Lesboek VCA VOL NL           €          32,95  

Lesboek VCA Basis Anderstalig                                                                             €          34,95  

Lesboek VOL VCA Anderstalig         €          42,95 

   

Vraag onze VCA trainingskalender aan, hierin staan ook de andere lesmaterialen en prijzen.  

MBO-1 niveau tot MBO-4 niveau klassikale opleidingen 
Administratief Medewerker, 12 weken, 2 dagen per week MBO-2 niveau  €      1.195,-    

Assistant Boekhouder, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau   €      2.395,-    
Callcenter Medewerker, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau   €      2.395,-    

Commercieel Medewerker Binnendienst, 16 weken, 2 dagen per week  €      2.395,-   

MBO-3 niv.  
Marketing Medewerker, 18 weken, 2 dagen per week MBO-4 niveau   €      2.795,-    

Medewerker klantenservice, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau  €      2.395,-   

Telefoniste-Receptioniste, 10 weken, 2 dagen per week MBO-1 niveau  €         995,-   
Secretaresse, 18 weken, 2 dagen per week MBO-4 niveau                         €      2.795,-    
Al onze MBO en HBO niveau opleidingen zijn per 1-1-2017 vrijgesteld van BTW 
 

Talen 
Nederlands 1F, 2F of 3F E-learning         €   295,-    

Nederlands 1F, 2F of 3F E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur   €   595,-    
Zakelijk Nederlands, 7 klassikale lessen van 3,5 uur      €   595,-    

Engels voor starters E-learning          €   295,-   

Engels voor gevorderden E-learning        €   295,-    
Engels voor starters E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur   €   695,-    

Engels voor gevorderden E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur   €   695,-    

Basis Engels speciaal voor Polen inclusief E-learning     €   695,-     
Zakelijk Engels E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur    €   695,-   

Duits voor starters E-learning         €    295,-    

Duits voor gevorderden E-learning         €   295,-    
Duits voor starters E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur    €    695,-    

Duits voor gevorderden E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur   €   695,-    

Technisch Duits 7 klassikale lessen van 3,5 uur      €   695,-    

Nu €  72,50  

 

Nu €   92,50  

Nu € 159,00 

Nu €   92,50 

Nu € 169,00 

 

Nu € 215,00 

 

Nu € 259,00 

Nu € 265,00 

Nu € 145,00    

Nu €   99,00   

excl portikosten  

excl portikosten  

excl portikosten  

excl portikosten  



Inburgeringscursussen 
NT2 niveau  A1/A2,  20 of 30 weken, 2 of 3 dagdelen per week    € 3.950,-    

NT2 niveau B1/B2 , 20 of 30 weken, 2 of 3 dagdelen per week    € 3.950,-    

NT2 niveau 1, 20 privélessen, 2 of 3 dagdelen per week     € 4.950,-   

NT2 niveau 2, 20 privélessen, 2 of 3 dagdelen per week     € 4.950,-   

 

Alle bovenstaande cursussen zijn Inclusief kosten voor eenmaal staatsexamen NT2 op 4 onderdelen 

 

Persoonlijke coaching 
Intakegesprek coaching van 1,5 uur is altijd gratis 

Job coaching per sessie van 2 uur        €   175,- per sessie 

Coaching 1,5 uur per sessie          €   145,- Per sessie 

Coaching on the job (bijvoorbeeld snel en effectief werken)     €     80,- Per uur 

 

 

Loopbaanbegeleiding / Re-integratie  
• Individueel: Loopbaancoaching 6 sessies van 2,5 uur, één op  één    €   .195,-    

   begeleiding, Inclusief oefenmateriaal en 6 telefoonconsulten. 

• Klassikaal: 5 daagse cursus (1 dag per week) “Solliciteren kun je leren!”    € 1.595,-    

 

• Klassikaal: Loopbaancoaching 6 sessies van 2,5 uur, inclusief   

   5 daagse cursus “Solliciteren kun je leren!”        € 2.490,-   

 

• Klassikaal: Loopbaancoaching in een groepsverband, de cursus  

   “Solliciteren kun je leren!” (1 dag per week) en een wens opleiding bij   

  Opleidingscentrum ETC tot mbo-3 niveau.       € 3.950,-        

 

• Klassikaal: Loopbaancoaching, Solliciteren kun je leren!,   

   een wensopleiding tot mbo-3 niveau en begeleiding naar betaald werk.   € 4.950,-    

 

 

De MBO– niveau opleidingen, HBO opleidingen, Inburgeringscursussen, Persoonlijke coaching,  

Loopbaanbegeleiding / Re-integratieprojecten zijn vrijgesteld van BTW.  



SITE MANAGERS & ADVISEURS VOOR PROJECTEN ON SITE  
 

 

WE SAY WHAT WE DO AND WE DO WHAT WE PROMISE 

INFO@ETCCRANESOLUTIONS.NL      

TEL.NR. 085-0021503 

VOOR AL UW BHV ARTIKELEN & BRANDBLUSMIDDELEN,  

BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES 


