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Qrios is het grootste centrum voor volwassenenonderwijs in Limburg. In acht campussen verspreid
over de provincie vind je opleidingen in dag-, avond- en weekendtrajecten. Je kan kiezen uit meer
dan 150 boeiende en leerrijke opleidingen, zowel arbeidsmarktgericht als voor de ontwikkeling van
je persoonlijke competenties. Heb je nog geen diploma van het secundair onderwijs, dan biedt het
Tweedekansonderwijs van Qrios je ook de kans om je diploma alsnog te behalen.
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Zorg & Welzijn

Qrios gaat voor techniek & technologie! Met MijnAtelier
op campus TIKB in Houthalen komt Qrios tegemoet
aan de vraag om technisch gekwalificeerd personeel.
MijnAtelier focust daarom op technische opleidingen
zoals koeltechniekers, elektriciens, lassers en
koetswerkherstellers. Of het nu gaat om de uitbreiding
van je professionele of persoonlijke competenties:
Qrios biedt voor iedere cursist een opleiding op maat.
Samen met Greenville en Lab2Fab vormt dit gloednieuwe
MijnAtelier een dynamische en stimulerende omgeving vlakbij
het NAC. Dankzij de goede samenwerking tussen de vzw
Patrimonium TIKB, Qrios, de gemeente Houthalen-Helchteren
en verschillende partners kan de mijnsite uitgroeien tot het
innovatieve hart van Houthalen.
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1800m2 voor onze
technische opleidingen
MijnAtelier biedt je een ruimte van 1800 m2 verdeeld over vier
professioneel uitgeruste opleidingszones voor carrosserie,
lassen, koeling & warmte en elektriciteit. Met gebruik van de
modernste technieken in een flexibele leeromgeving versterkt
Qrios je kansen op de arbeidsmarkt. Het gelijkvloers is uitgerust
met een hypermoderne spuitcabine, splinternieuwe lascabines
en een virtuele lasopstelling. Op de bovenverdieping kom je
alles te weten over warmtepompen, airco’s, zonnepanelen
en andere elektrische installaties.

Koetswerkhersteller

Lasser

Beschadigde carrosserie- of structuurelementen herstellen door ze weer in
vorm te brengen of te vervangen; afwerkingsoperaties uitvoeren volgens de
veiligheidsvoorschriften en de regelgeving; een carrosserie ombouwen ...
je leert het allemaal in deze praktijkgerichte opleiding bij Qrios.

Het verbinden van materialen is een volwaardige technische wetenschap, waartoe
Qrios je graag introduceert. Onze professionals leren je om een eigen project
te ontwikkelen en uit te voeren. Je kan rekenen op deskundige begeleiding in
het kiezen van de juiste gereedschappen, de correcte lasmethode, toepassing
van diverse voorschriften (veiligheid, milieu ...) …

Met een nieuwe hefbrug en een hypermoderne spuitcabine met afzonderlijke
voorbereidingsruimte en verflabo creëert Qrios een up-to-date carrosserieafdeling
die een realistische arbeidsomgeving perfect simuleert.

NIEUW

Ter ondersteuning van de traditionele lasoefeningen biedt Qrios met
deze virtuele lasopstelling extra praktijktraining voor lassers. Virtueel
lassen houdt in dat je met een lastoorts ‘droog’ kunt lassen, zonder
materialen te gebruiken. Je verwerft sneller de juiste vaardigheden
en de risico’s op fysieke letsels worden beperkt. Dankzij de intuïtieve
software-interface met verschillende instelbare lasboogprocessen,
de ergonomische lashelm en de hoge cameraresolutie kom je in een
waarheidsgetrouwe arbeidssituatie voor toekomstige lassers terecht.

Koeltechnieker
Als koeltechnieker bouw je technische klimaat- en koelsystemen voor klanten, je
installeert ze en je onderhoudt ze. Qrios leert je hoe je preventief of remediërend
onderhoud op systemen voor klimaatregeling of koeling (airconditioning,
koelkamers of koelkasten) kan uitvoeren. Besturing en bewaking van installaties en
het maken van kleine studies komen uitgebreid aan bod. Je start rechtstreeks in
de opleiding Koeltechnieker of je stroomt door via het certificaat van Koelmonteur
of Aircotechnieker.

Residentieel elektrotechnisch
installateur

Op zoek naar het wettelijk certificaat van erkend koeltechnicus? Bij Qrios krijg
je een degelijke voorbereiding op het praktische en theoretische examen tot
het behalen van het wettelijk certificaat.

Techniek & Technologie in MijnAtelier
CURSUS

Lesdag

Lesuren

Weken

Prijs*

Pastorijstraat 40, HOUTHALEN

Lasser (*) - Lasser Monteerder

Di

18.15-21.20

34

€ 180

Lasser (*) - Lasser Monteerder

Do

18.15-21.20

34

€ 180

Lasser (*) - Lasser Monteerder

Ma

18.00-22.05

32

€ 180

Lasser Monteerder

Ma

08.25-16.05

34

€ 420

Elektrische installaties basis

Ma

18.00-22.05

34

€ 240

Elektrische installaties gevorderden

Wo

18.00-22.05

34

€ 240

Elektriciteit voor doe-het-zelvers

Za

08.00-12.05

9

€ 60

Aircotechnieker

Wo

18.00-22.05

26

€ 180

Installateur warmtepompen

Wo

18.00-22.05

34

€ 270

Koelmonteur

Di/Do

18.00-22.05

34

€ 360

Koeltechnieker

Wo/Vr

18.00-22.05

34

€ 360

Koetswerkhersteller / oldtimer

Ma

18.00-22.05

34

€ 240

Koetswerkhersteller / oldtimer

Di

18.00-22.05

34

€ 240

Koetswerkhersteller / oldtimer
Onderhoud en herstel
bromfietsen en tuinmateriaal

Wo

18.00-22.05

34

€ 240

Za

09.00-12.05

34

€ 180

(*) BMBE, TIG, MIG/MAG, Gassmelt

VIRTUEEL LASSEN

Je installeert, herstelt en onderhoudt elektrische installaties en stelt ze in werking
volgens de veiligheidsregels. Een praktijkgerichte opleiding voor iedereen die
met elektriciteit wil werken. Zodra je het certificaat behaald hebt, kan je aan de
slag als installateur elektriciteit in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Dit is ook
campus TIKB
Behalve de opleidingen in
MijnAtelier vind je in campus
TIKB tal van andere boeiende
cursussen in de domeinen
Fotografie, Informatica,
Mode & Lifestyle, Nederlands
voor anderstaligen, Talen en
Techniek & Technologie.
Heb je nog geen diploma
secundair onderwijs, dan
krijg je een tweede kans bij
Qrios via de diplomagerichte
opleidingen koetswerkhersteller,
lasser monteerder,
residentieel elektrotechnisch
installateur, aircotechnieker en
koeltechnieker. Over al deze
opleidingen lees je meer op
qrios.be.

Ben je benieuwd naar het nieuwe technocentrum

MijnAtelier?

Kom dan naar de INFOHAPPENING op zaterdag 25 aug ‘18 van 10 tot 15 uur.
Speel je met het idee om een cursus of een opleiding te volgen?
Op deze infohappening stellen we je behalve de opleidingen
in MijnAtelier ook al onze andere beroepsopleidingen en
modules voor. Je kan tijdens de infohappening
cursussen inkijken en vragen stellen aan
onze lesgevers. Snelle beslissers kunnen
zich meteen ook inschrijven.
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zaterdag 25 aug ‘18 | 10 tot 15 u.

INFOHAPPENING

