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Waterstof

TERUG NAAR SCHOLINGSAANBOD

Inhoud
Waterstof zal een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Werk jij in de gebouwde omgeving, de

industrie, de transport, logistieke – of maritieme sector? En wil je weten hoe waterstof een rol gaat spelen

in jouw werkomgeving? Dan is de cursus Waterstof op niveau 2 echt iets voor jou!

Wat ga je doen?
In de cursus leer je over de fysische eigenschappen van waterstoftechnologie. En over veiligheid bij de

toepassing van deze nieuwe technologie. Het ontwerp, de aanleg en de installatie komen aan bod. En ook

de monitoring, het onderhoud van brandstofcellen en verbrandingstoepassingen met waterstof wordtINSCHRIJVEN
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behandeld. Ook leer je over het gebruik, het transport (met vaartuigen, schepen, voertuigen en treinen) en

de opslag van waterstof.

Cursusdetails
CERTIFICAAT:

Landelijk erkend MBO certificaat

STUDIEBELASTING IN UREN:

240

AANTAL DAGDELEN:

10 dagdelen

EXAMEN:

Theorie-examen

LOCATIES:

Farmsum

STARTDATUM:

Voorjaar 2021

PRIJS:

T.w.v. €1.350

?

Wat kan je na de cursus?INSCHRIJVEN
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Met deze cursus vergroot je kans op werk in de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt voor

waterstoftechnologie. Daarnaast kan het certificaat je een vrijstelling opleveren bij een

vervolgopleiding.

Direct inschrijven

Meer informatie?

De Scholingsalliantie Noord een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen O&O fondsen,

brancheverenigingen, vakbonden, werkgeversorganisaties, arbeidsmarktregio’s en de drie noordelijke

provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Meer informatie? Ga naar over ons.

Deze website is in samenwerking met de Scholingsalliantie Noord en EBNN tot stand gekomen.

Contactgegevens

Neem contact met ons op via 

secretariaat@scholingsalliantie.nl

Copyright 2020 Scholingsalliantie Noord

Webontwikkeling door Convident B.V.
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