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TVH University biedt praktijkgerichte technische 
opleidingen die geschikt zijn voor industriële voertuigen 
zoals heftrucks, verreikers, hoogwerkers, klein grondverzet 
en tractoren.
Behaal een TVH-certificaat in industriegerelateerde 
onderwerpen zoals vermogenselektronica, elektriciteit/
elektronica, hydraulica en verbrandingsmotoren, of kies voor 
een technisch-commerciële opleiding.
Leer nieuwe vaardigheden, op locatie of online; onze 
cursussen omvatten zowel fysieke trainingssessies als 
digitale trainingspakketten.

  TVH UNIVERSITY  
KEEPS YOU GOING.

Bij TVH University zorgen we ervoor dat je je machines kunt 
blijven herstellen.

Onze missie is om de vaardigheden en kennis aan te reiken die 
de on-the-job productiviteit van onze cursisten aanzienlijk zullen 
verhogen, zodat hun bijdrage aan de doelstellingen van hun 
organisatie vergroot.

  ONZE VIJF PIJLERS

VERMOGENELEKTRONICA

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA

HYDRAULICA

TECHNISCH-COMMERCIEEL
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  WAT MAG JE VAN ONS 
VERWACHTEN ?

•	 Hooggekwalificeerde	trainers	met	jarenlange	praktijkervaring

• Mogelijkheden om de opleiding te volgen in fysieke of virtuele vorm

• Eén platform voor alle opleidingen 

• Standaard cursussen in 5 talen 

•  Engels 

•  Frans 

•  Duits 

•  Nederlands 

•  Spaans

• Praktijkgerichte opleidingen met concrete testopstellingen  
de praktijk

•	 Opleidingscertificaat	na	elke	geslaagde	module	

  3 OPLEIDINGSNIVEAUS

Wij bieden vervolgopleidingen voor ervaren technici,  
naast basiscursussen voor beginners en werknemers 
in technisch-commerciële functies.

EXPERT

GEVORDERD

BASIS

  OPLEIDINGEN VOOR 
VERSCHILLENDE INDUSTRIËLE 
VOERTUIGEN

P A R T S  &  A C C E S S O R I E S



  OPLEIDINGSMETHODE

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
Klassikale opleiding 
Bij TVH of op locatie

• 

FLEXDIGI FULL

 +  

FLEXDIGI FULL

 +  
 
Digitaal pakket 
E-learning + live virtuele training + praktische trainingen (optioneel)

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
How-to sessies 
Online	sessies	van	90	minuten	over	een	specifiek	onderwerp

  EEN WERELDWIJD ERKENDE
OPLEIDINGSORGANISATIE

NEEM CONTACT MET ONS OP 
VOOR MEER INFORMATIE

technicaltraining@tvh.com   

T +32 56 43 44 38
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