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B&T Consult – “Investeer in je ontwikkeling”
Time is money. Voor de installateur is dit dagelijkse kost. Er voortdurend over waken dat de interventies
elkaar zo vlot mogelijk opvolgen om niet-productieve tijd zo kort mogelijk te houden. Maar daar tegenover staat de absolute nood aan vorming, en dit zowel om up to date te blijven met de technologische
ontwikkelingen binnen de koeltechniek als om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen door certificering. B&T Consult biedt het pasklare antwoord met korte en praktijkgerichte opleidingstrajecten.
D O O R R U DY G U N S T

“Ons opleidingsconcept is gebaseerd
op vier pijlers”, legt directeur André De
Paepe uit. “Docenten uit de praktijk,
coherente Nederlandstalige cursussen,
follow-up van de vorderingen bij de
cursisten en merkneutraal want we
verkopen geen materiaal. Troeven die
aan de basis liggen van ons succes,
want in een efficiënte vorming moet
de rechtstreekse link met de praktijk
prominent aanwezig zijn. Een fulltime
lesgever heeft maar een houdbaarheidstermijn van vijf jaar. Daarna
is hij het contact met de praktijk
kwijt en niet langer in staat om zijn
leerlingen te wapenen voor de echte
beroepswereld.”
Ervaring
André De Paepe weet waarover hij
spreekt. Sinds 1975 is hij gepassioneerd door kwaliteitsvolle bijscholingen en hij was in Vlaanderen de
eerste lesgever voor de Nederlandse
Technische School. Het begin van een
boeiende tocht doorheen professionele technische vormingen en
opleidingen, waarbij iedere ervaring
zorgde voor een verbeterde kijk op

de vormingswereld, tot hij in 2008 op
eigen vleugels verder ging samen met
een enthousiaste groep specialisten/
docenten. Volledig ten dienste van
de vakman, en daardoor de bewuste
keuze voor opleiding in ‘verschoven
dag-regime’: een eerste sessie van
14u tot 17u, daarna een broodjesmaaltijd, en een tweede sessie van
17u30 tot 20u30. Hierdoor rijd je niet
alleen filevrij van en naar de opleiding,

“Investeren in jezelf
door het volgen
van bijscholingen
is altijd lonend.”
André De Paepe
(B&T Consult)
maar blijft er ook nog een halve dag
beschikbaar voor interventies en
afspraken.
“Onze cursussen duren niet langer
dan echt nodig en concentreren zich
uitsluitend op de essentie van het vakgebied. Doordat de docenten dagdagelijks in het vakgebied staan, weten
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ze perfect wat ze de cursisten moeten
aanleren om hun vakmanschap te
verhogen. Het is in eerste instantie
niet onze taak om de tekorten in ons
knelpuntberoep op te vullen, maar
wel om de vakmannen naar een hoger
niveau te tillen. Hiermee onderscheiden we ons van de andere aanbieders
van vormingen. Iedereen moet zijn
verantwoordelijkheid opnemen, en wij
zijn er om de koeltechnische installateur bij te scholen zodat hij de kansen
grijpt als zijn klanten met specifieke
opdrachten komen en hij daardoor
bijblijft en zijn omzet kan zien groeien.”
“Leren vergt altijd een inspanning,
anders kan je er beter niet aan beginnen”, besluit André De Paepe. “Maar de
voldoening is groot: uitbreiding van je
kennis, verbondenheid met vakgenoten en vooral je vakuitoefening naar
een hoger niveau tillen. Investeren in
jezelf door het volgen van bijscholingen is altijd lonend. Kwaliteit, ervaring
en dienstbetoon zijn de karakteristieken van onze opleidingen.”
II www.123koelcertificatie.be
II www.adp-bijscholingen.be

