
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFO@OCETC.NL   

TEL.NR. 085-0021500 / 085-0021503 

PRIJSLIJST 2020 

DEN HAAG  -  DORDRECHT  -  HEILOO  -  RIDDERKERK   -   ROTTERDAM   

 STELLENDAM  - SPIJKENISSE  -  ZOETERMEER  - ZWIJNDRECHT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Wie zijn wij 
Opleidingscentrum ETC verzorgt inmiddels al 12  jaar klassikale en incompany opleidingstrajecten en cursussen 

voor een groot aantal bedrijven in Nederland en Duitsland. Onze lessen kunnen zowel klassikaal middels open-

inschrijving worden gevolgd, maar ook bij u op locatie als incompany training. Tevens bieden wij voor sommige  

cursussen ook een e-learningmodule aan. Denk hierbij aan taaltrainingen, VCA cursussen en Rekenvaardigheden.  

Opleidingscentrum ETC richt zich met haar diensten primair op een positieve bijdrage leveren aan de industrie,  

het bedrijfsleven en de maatschappij. Deze bijdrage richt zich onder andere op het benadrukken van de mogelijk-

heden van de mens en organisatie. Als het gaat om re-integratie blinkt onze organisatie uit als het gaat om verkorte 

opleidingstrajecten voor werkelozen met uitstroom naar betaald werk. Negen van de tien cursisten stroomt binnen 

drie maanden na afronden van een opleiding uit naar een betaalde baan binnen de techniek of een  baan op kan-

toor. Hierbij kunt u denken aan banen op mbo-3,  mbo-4 niveau of Havo niveau. Voor medewerkers van organisaties 

die door willen groeien, bieden wij tevens avondopleidingen aan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een opleiding als 

Assistent Boekhouder, Werktuigbouwkundige of een erkende NEMAS Management opleiding.  

 

Waar vindt u ons 
Ons hoofdkantoor ligt gelegen in de Deltahaven van Stellendam en een tweede kantoor vindt u in Ridderkerk.  

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 parkeren. Daarom zijn alle leslocaties van ruim voldoende 

parkeergelegenheid voorzien. Indien u betaald moet parkeren, ontvangt u van ons een uitrijkaart.  

 

Onze doelgroep 
Onze cursisten komen zowel uit het bedrijfsleven en de industrie. Ook hebben wij diverse instromers vanuit de semi 

overheid en vanuit een tweede spoortraject vanuit werkgevers of re-integratiebureau ’s. Ons management en onze 

trainers verstaan de kunst om ervoor te zorgen, dat iedere cursist zich thuis, op onze leslocaties.  

 

Cursuslocatie  
De cursuslocaties van Opleidingscentrum ETC liggen gelegen in: Den Haag, Dordrecht, Heiloo, Ridderkerk,  

Rotterdam, Stellendam, Spijkenisse (Medisch Centrum Spijkenisse), Zoetermeer en Zwijndrecht. Daarbuiten hebben 

wij de beschikking over 145 leslocaties door heel Nederland.   

 

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 passen desgewenst een training helemaal aan naar de wensen van de 

klanten. Tevens kunnen de cursussen op ieder gewenst tijdstip voor uw organisatie worden uitgevoerd, zelfs op een 

zondag. Zo kunt u als Opleidingscoördinator uw opleidingsbudgetten gericht inzetten en kunnen cursisten buiten 

kantooruren deelnemen aan een cursus, zonder dat u onder werktijd al te veel mensen kwijt bent van de werkvloer.  

 

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 uw cursisten naar de zin te maken. Wanneer uw cursisten met een 

behaald diploma of certificaat in volle tevredenheid onze locatie’s verlaat, is voor ons de uitgevoerde missie pas 

werkelijk geslaagd!  

 

Sponsoring 

Opleidingscentrum ETC is sponsor van het Dames 1 & 2 elftallen van VV Dubbeldam uit Dordrecht en van een 

jeugdteam van RVVH uit Ridderkerk.   



Coaching & HBO-ad 

Allround coach (Budget coach, Career coach en Life coach)       €      3.795,-  p.p.  
Budget coach post-HBO opleiding           €      2.395,-  p.p.  

Life coach post-HBO opleiding            €      1.895,-  p.p.  

Career coach post-HBO opleiding           €      1.495,-  p.p.  

 

Computervaardigheden  

Basiskennis computervaardigheden, 3 dagen          €       595,- p.p.  

Microsoft Access Basis, 2 dagen            €       395,- p.p.  

Microsoft Access Vervolg, 2 dagen                   €       395,- p.p.  

Microsoft Excel Basis, 2 dagen            €       395,- p.p.  

Microsoft Excel Vervolg, 2 dagen           €       395,- p.p.  

Microsoft Outlook, 1 dag             €       225,- p.p.  

Microsoft Project, 2 dagen             €       575,- p.p.  

Microsoft Publisher, 2 dagen            €       395,- p.p.  

Microsoft Word Basis, 2 dagen            €       395,- p.p.  

Microsoft Word Vervolg, 2 dagen            €       395,- p.p.  

WordPress Webdesign 3 dagen                                   €         795,- p.p.  

Google cloud, 2 dagen                               €         395,- p.p. 

Exact Online  Boekhouden 2 dagen                                        €         595,- p.p.  

Exact CRM, 1 dag                                                                                               €         395,- p.p. 

Exact Handel, 2 dagen             €         595,- p.p.  

Elementair Boekhouden inclusief  Exact Online Boekhouden  12 dagdelen      €         795,- p.p.  

 

Bij alle ExactOnline trainingen ontvangt u een gratis licentie van 1 jaar, waarin u 2 extra administraties kunt aanmaken.  

 

Communicatievaardigheden  

Asssertiviteit, 10 dagdelen            €  895,- p.p.  

Effectieve telefonische communicatie, 2 dagen         €  575,- p.p.  

Communiceren naar oplossingen, 2 dagen          €  575,- p.p.  

Feedback geven en ontvangen, 3 dagdelen          €  495,- p.p.  

Gastheer-Gastvrouw, 2 dagen            €  575,- p.p.  

Geweldloze communicatie, 2 dagen           €  575,- p.p.  

Klantgericht telefoneren, 2 dagen           €  575,- p.p.  

Klantgericht communiceren, 2 dagen           €  575,- p.p.  

Omgaan met agressie, 2 dagen            €  575,- p.p.  

 

Managementvaardigheden 

Praktisch leiding geven! 3 dagen            €  795,- p.p.   
Coachen voor leidinggevenden, 2 dagen          €  795,- p.p.  

Projectmatig werken, 3 dagen            €  995,- p.p.  

Personeelsmanagement, 5 dagdelen           €      1.195,- p.p.  

Schrijven van een strategisch opleidingsplan, 4 dagdelen        €  995,- p.p.  

Kennismaken met Lean Management, 1 dagdeel         €  115,- p.p.  

Resultaat gericht sturen, 5 dagen van 3 dagdelen         €      2.975,- p.p.  

Ondernemersvaardigheden (inclusief schrijven van een businessplan)     €      2.500,- p.p.  

Vertrouwenspersoon (3 dagen in één week)         €      1.095,- p.p.  

Nemas Middle Management (24 x 1 avond per week / 12 x 1 dag per 2 weken)    €      1.995,- p.p.  

 

Al onze cursussen kunnen desgewenst ook op zaterdag, zondag of in de avonduren worden gevolgd.  

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

Loopbaanbegeleiding / Re-integratieprojecten zijn vrijgesteld van BTW.  



Salesvaardigheden 

Acquisitie plegen doe je zo! 2 dagen          €     575,- p.p. 
Commercieel Medewerker Binnendienst 1, 2 dagen        €     575,- p.p. 
Commercieel Medewerker Binnendienst 2, 2 dagen        €     575,- p.p.  
Commercieel Medewerker Buitendienst 1, 2 dagen        €     575,- p.p. 
Commercieel Medewerker Buitendienst 2, 2 dagen        €     575,- p.p.  

 

 

Telefoontrainingen 
Acquisitie plegen doe je zo! 2-daagse cursus         €        575,- p.p.  
Klantgericht telefoneren 2-daagse cursus         €        575,- p.p.  
Klantvriendelijk telefoneren 2-daagse cursus         €        575,- p.p.  
Aftersales gesprekken houden 2-daagse cursus        €        575,- p.p.  
Telefooncoaching on the job            €          80,- p.uur 
Opfriscursus voor Telefoniste-Receptioniste’s 2 dagen                        €        295,- p.p.  

 

 

Veiligheidstrainingen, BHV en EHBO 

 

 
         
     
 
 
        
 

 

 

        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBO-1 niveau tot MBO-4 niveau klassikale opleidingen 
Administratief Medewerker, 12 weken, 2 dagen per week MBO-2 niveau     €      1.195,- p.p.  
Assistant Boekhouder, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau      €      2.395,- p.p.  
Callcenter Medewerker, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau     €      2.395,- p.p.  
Commercieel Medewerker Binnendienst, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau   €      2.395,- p.p. 
Marketing Medewerker, 18 weken, 2 dagen per week MBO-4 niveau     €      2.795,- p.p.  
Medewerker klantenservice, 16 weken, 2 dagen per week MBO-3 niveau     €      2.395,- p.p. 
Telefoniste-Receptioniste, 10 weken, 2 dagen per week MBO-1 niveau     €         995,- p.p. 
Secretaresse, 18 weken, 2 dagen per week MBO-4 niveau                            €      2.795,- p.p.  
 
 

NIEUW! Technische MBO-opleidingen locatie Stellendam & Ridderkerk 
Werktuigbouwkundige in 5 maanden, 2 dagen per week        €     3.995,- p.p.  
Vakken: Nederlands 2F, Rekenvaardigheden 2F, Microsoft Word, Microsoft Excel, VOL VCA,  
              VVL, Hoogwerker, Heftruck, Techniek, Gereedschapkennis en tekening lezen 
 
* Eventuele prijswijzigingen voorbehouden 

 

 

Dagelijkse inloop examens Basis VCA / VCA Groen NL €         79,- p.p.  

B-VCA inloopexamen in het Duits, Engels, Frans, Hongaars, Litouws, Pools,  
Portugees, Roemeens, Russisch of Turks.  

€         92,50 p.p.  

VCA Basis / VCA Groen cursusdag NL inclusief lesboek en  examenkosten €       159,- p.p. 

VCA Basis / VCA Groen cursusdag NL inclusief E-learning en examenkosten €       169,- p.p.  

VOL VCA / VIL VCU cursusdag inclusief boek €       169,- p.p.  

VOL VCA / VIL VCU cursusdag inclusief E-learning ter voorbereiding €       179,- p.p. 

VOL VCA / VIL VCU inloop examen NL                                        €         89,- p.p.  

VOL VCA NL E-learning inclusief examen ter voorbereiding €       149,- p.p.  

B-VCA anderstalig cursusdag inclusief examen DE, ENG, PL, ROE, PRT €       235,- p.p.  

VOL VCA anderstalig Cursusdag inclusief examen DE, ENG, FR €       245,- p.p.  

Lesboek VCA Basis NL €        22,95 p.stuk 

Lesboek VOL VCA NL €        32,95 p.stuk 

Lesboek VCA Basis Anderstalig €        39,95 p.stuk 

Lesboek VOL VCA Anderstalig €        44,95 p.stuk 

Heftruck cursus 1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk €       175,- p.p.  

Hoogwerker cursus 1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk €       235,- p.p.  

Veilig hijsen en aanslaan van lasten:1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk incl boek  
Veilig hijsen en aanslaan van lasten 1 dagdeel theorie, 1 anderstalig (Pools, Engels, Duits) 

€       185,- p.p. 
€       245,- p.p.  

BHV cursus 1 dag inclusief E-learning ter voorbereiding  €       159-  p.p.  

BHV herhaling 1 dag €         99,- p.p.  

NIEUW! EHBO Oranje Kruis (3 dagen) op maandag, vrijdag en maandag inclusief Lotus & examen €       475,- p.p.    

NIEUW! EHBO Oranje Kruis Hercertificering (2 dagen) inclusief 2 x lotus 
NIEUW! EHBO Oranje Kruis Hercertificering (1 dag, jaarlijks) inclusief Lotus 

€       375,- p.p.  
€       225,- p.p.  



HBO Opleidingen 
Nemas Basis Management verplicht onderdeel voor Middle Management     €      1.995,- p.p.  
Nemas Middle Management HBO-ad (Associate Degree)       €      1.995,- p.p. 

Nemas Advance Management HBO-ad (Associate Degree)        €      2.795,- p.p. 

Al onze HBO opleidingen worden afgesloten met een erkend Associatie examen en diploma.  

De HBO opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.  

 
Positiviteit / NLP 

The Secret, 2 dagen            €     495,- p.p.  

Body language “wat vertelt jouw lichaam en wat leest u uit lichaamstaal 2 dagen    €     495,- p.p.  

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

Seminar van Emile Ratelband, 4 uur           €     199,- p.p.   

 

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

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

Zakelijk Nederlands, 7 klassikale lessen van 3,5 uur        €         595,- p.p.  

Engels voor starters E-learning            €         295,- p.p. 

Engels voor gevorderden E-learning          €         295,- p.p.  

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

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

Basis Engels speciaal voor Polen inclusief E-learning 7 klassikale lessen van 3 uur   €         695,- p.p. 

Zakelijk Engels E-learning & 7 klassikale lessen van 3,5 uur       €         695,- p.p. 

Duits voor starters E-learning           €  295,- p.p.  

Duits voor gevorderden E-learning          € 295,- p.p.  

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

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

Technisch Duits 8 klassikale lessen van 3,5 uur (8 dagdelen)      €         795,- p.p.  

Technisch Engels 8 klassikale lessen van 3,5 uur (8 dagdelen)      €         795,- p.p.  

 

 

Inburgeringscursussen 
NT2 niveau  A1 of A2,  20 of 30 weken, 2 of 3 dagdelen per week incl. 4 examens   €      3.950,- p.p.  

NT2 niveau B1 of B2, 20 of 30 weken, 2 of 3 dagdelen per week incl. 4 examens    €      3.950,- p.p.  

NT2 niveau A1 of A2,  20 privélessen, 2 of 3 dagdelen per week incl. 4 examens    €      5.950,- p.p. 

NT2 niveau B1 of B2, 20 privélessen, 2 of 3 dagdelen per week incl. 4 examens    €      5.950,- p.p. 

Alle bovenstaande cursussen zijn Inclusief kosten voor 4 staatsexamens NT2.   

4 Staatsexamens NT2: 1 x Luisteren, 1 x Lezen, 1 x  Schrijven en 1 x Spreken. 

 
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            €        155,- Per sessie 

 

Loopbaanbegeleiding / Re-integratie  
• Individueel: Loopbaan coaching 6 sessies van 2,5 uur, één op  één      €       1.195,- p.p.  

   begeleiding, Inclusief oefenmateriaal en 6 telefoonconsulten. 

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

 

• Klassikaal: Loopbaan coaching 6 sessies van 2,5 uur, inclusief   

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

 

• Klassikaal: Loopbaan coaching 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,- p.p.      

 

• Klassikaal: Loopbaan coaching, Solliciteren kun je leren!,   

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

                      Indien u dit wenst te combineren met een mbo niveau opleiding werktuigbouwkundige €        5.950,- p.p.  

 

 



Speciale aanbieding voor onze klanten in samenwerking onze  

leverancier van Defibtech Lifeline AED’s. 

 

Defibtech Lifeline halfautomaat  
inclusief gra s pakket ter waarde van € 450,- met o.a. AED wandkast met akoes sch alarm en  

8 jaar garan e 

Ook met de betrouwbaarheid van de Defibtech Lifeline halfautomaat is het goed gesteld. De AED test zichzelf op de 

aanwezigheid van de elektroden, werking van de condensator en op de capaciteit van de batterij. Hierdoor heeft u een 

optimaal werkende AED. Helaas test de AED niet op de werking van de elektroden. Deze AED is onder toezicht van het 

FDA geproduceerd. De FDA (Food and Drugs authority) stelt wereldwijd de strengste toezichteisen op de productie van 

medische apparaten. Hierdoor bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare defibrillator. 

Als de Defibtech Lifeline halfautomaat is aangesloten op het slachtoffer, geeft de AED het ritme van hartmassage aan. 

Ook wordt de hulpverlener met een stem door het proces geleid om de AED aan te sluiten. Dit alles is ingericht om de 

AED zo snel mogelijk aan te sluiten en alle twijfel bij de hulpverlener weg te nemen. Dit met als uiteindelijke doel om 

zoveel mogelijk mensenlevens te redden. 

Doordat de AED halfautomatisch is, kan er middels een schokknop invloed worden uitgeoefend op het moment waarop 

de schok wordt afgegeven. Dit is met name geschikt voor de professionele hulpverlener. 

AED-Partner hecht grote waarde aan de inzetbaarheid van een AED. Zelfs zoveel waarde dat wij een gratis service 

hebben ontwikkeld waarop u wordt geattendeerd indien de batterij en/of elektroden vervangen moeten worden. Hiermee 

heeft uw AED een optimale inzetbaarheidsgarantie. 

 

 

Defibtech gee
 8 jaar garan�e op de AED, dit is in overeenstemming met de afschrijvings�jd van de 

AED. 

Uw speciale prijs half automaat compleet met bovenstaande pakket. (zie foto)  

Van € 2.095,- voor slechts € 1.625,- exclusief 9% BTW. 

 

AED Bestellen? Bel 085-0021500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defibtech Lifeline Vol automa sch 

Inclusief gra s pakket t.w.v. € 450,- met o.a. AED wandkast met akoes sch alarm en  

8 jaar garan e 

Doordat de Defibtech Lifeline automaat een volautomatische AED is wordt de schok ten tijde van een levens-

bedreigende situatie door het apparaat gegeven. Doordat een reanimatie erg stressvol kan zijn gebeurt het in enkele 

gevallen dat de hulpverlener de schokknop op de halfautomatische variant niet durft in te drukken. Dit is een men-

selijke reactie. Doordat de automaat zelf de schok geeft, wordt de overlevingskans hoger. Daarnaast kan de hulpver-

lener zich bezig houden om, tijdens de schokafgifte, zich op het slachtoffer te focussen. 

De Defibtech Lifeline heeft een IP waarde van 54. Dit houdt in dat de AED is stoffige ruimtes kan worden geplaatst 

én dat hij bestand is tegen regenwater. 

De betrouwbaarheid is goed in orde doordat de defibrillator FDA gecertificeerd is. FDA is de Amerikaanse 

toezichthouder op voedingswaren en medische artikelen. Door deze strenge regelgeving zijn de gestelde eisen aan 

de AED erg hoog. De Defibtech Lineline AED test haar componenten op werking en aanwezigheid (met uitzondering 

van de functionaliteit van de elektroden, wel op aanwezigheid van de elektroden). Hierdoor wordt de kwaliteit van de 

AED en haar betrouwbaarheid enorm verhoogd. 

In de grote batterij van de Lifeline AED bevind zich een kleine 9V batterij. Deze kleine batterij zorgt voor de zelftesten 

en dient jaarlijks vervangen te worden. De grote batterij (die de daadwerkelijke schok geeft in geval van een circulati-

estilstand) heeft een verwachte levensduur van 7 jaar. 

Indien de AED in bijvoorbeeld kinderdagverblijf wordt geplaatst, dienen de kinderelektroden separaat besteld te 

worden.  

 

 

Defibtech gee
 8 jaar garan�e op de AED, dit is in overeenstemming met de  

afschrijvings�jd van de AED. 

Uw speciale prijs half automaat inclusief pakket ter waarde € 450,- 

zoals op de foto weergegeven voor slechts  

Van € 2.145,- voor slechts € 1.695,- excl. 9% BTW 

AED Bestellen? Bel 085-0021500 



SITE MANAGERS & ADVISEURS VOOR PROJECTEN ON SITE  

 

 

VOOR AL UW BHV ARTIKELEN & BRANDBLUSMIDDELEN, VOOR AL UW BHV ARTIKELEN & BRANDBLUSMIDDELEN, VOOR AL UW BHV ARTIKELEN & BRANDBLUSMIDDELEN, VOOR AL UW BHV ARTIKELEN & BRANDBLUSMIDDELEN,     

BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRESBENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRESBENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRESBENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES    


