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Beste  collega’s, 

 

Elk kwartaal houden we jullie op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. 
“LEAD UP” zal u informeren over de eerstvolgende opleidingen bij Atasc Academy.  

Atasc’s professionele team staat garant voor kwaliteitsvolle opleidingen op maat van uw organisatie.  
Deskundige, meertalige docenten delen hun kennis vanuit hun specifiek vakgebied. 

 
 

  

Onze aanlokkelijke sfeer en professionaliteit in de kijker… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
Wist je dat… 
 

onze pragmatische ATEX opleidingen en workshops bij de NMBS bijzonder worden geapprecieerd 
en dat bij onze recentste sessie van Preventieadviseur Basisvorming niv. 3  

alle cursisten succesvol afstudeerden bij Atasc Academy? 
 

Volgende sessie Preventieadviseur niv. 3 start op vrijdag 7 mei 2021, inschrijvingen via  www.atasc.be 
 

Atasc Academy… dóór professionals vóór professionals. 

COMING SOON! 
 

APRIL 2021  Nog enkele plaatsen voor snelle beslissers 
VCA Basis NED don 22/4  (1d) 
VCA VOL  NED don en vrij 29-30/4 (1,5d) 
VGM-functionaris & Intern VCA Auditor maa 26/4 (1d) 
EHBO Basis vrij 30/4 en maa 3/5 (2d)  
 

MEI 2021 
VCA Basis NED don 6/5 (1 d) 
Aanvang preventieadviseur niv. 3: start vrij 7/5 
VCA Basis TURKS zat 29/5 (1d) 
VCA VOL  NED maa 31/5 en din 1/6 (1,5d) 
 

JUNI 2021 
Veiligheidscultuur aanpakken woe 2/6  (1d) 
VCA Basis maa 7/6  (1d) 
Brand en EHBO Combidag din 15/6 (1d)  
Intern HSEQ-auditor woe 16/6 (1d) 
Bijscholing preventieadviseurs don 17/6 (1d) 
VCA Basis FRANS vrij 18/6  
VCA Basis ENGELS vrij 25/6  
 

JULI 2021 
VCA Basis NED maa 5/6 (1d) 
BA4 en BA5 din 6/7 (1d) 
Train de Trainer: ‘Top Trainer’ vrij 9/7 (1d) 
 

https://www.atasc.be/atasc-academy--opleidingen 

LEAD UP 
Atasc Academy News 

Kraanmannen kijken terug op een 
succesvolle opleiding mobiele kranen (45T) 

De instructeur mobiele 
arbeidsmiddelen vond het 

'DE MAX'! 

Onze unieke lesaanpak doet 
slaagkansen voor Turks en 
Bulgaars-talige cursisten  

 enorm stijgen! 

Docente VCA-opleidingen 
begeleidde de afgelopen 

maanden 141   
cursisten naar hun diploma. 

Ook interactief les volgen via onze webinars  
en de online-opleidingen preventieadviseur,  
verliepen ‘TOPPIE’! 

 

De opleidingscoördinator staat klaar voor 
toelichting of vragen. U bent bij ons geen nummer. 
https://www.atasc.be/contact 
opleiding@atasc.be   of   info@atasc.be 
+32 (0)3 777 13 96      0485 43 43 50 
 
Informeer vrijblijvend naar training op maat van uw 
organisatie. 

 
 
 
    


