
Partnerschapsopleidingen: PCLT

 

Wie is PCLT?

PCLT VZW is een praktijkcentrum dat aardig op weg is om zijn 60ste verjaardag te vieren. We zijn nog steeds ge-
legen in Roeselare.

De activiteiten betreffen de sectoren land- en tuinbouw maar zijn door de jaren heen bijkomend gericht naar op-
leidingen in het kader van het openbaar en privaat groenbeheer. 

PCLT heeft zijn activiteiten intussen ook sterk uitgebouwd richting logistieke, technische en veiligheidsopleidingen 
meer bepaald naar de industrie.

Praktijk, machines, landbouw, groen, industrie en veiligheid zijn de 6 kernwoorden van de activiteiten van PCLT. Het 
werkgebied van PCLT betreft voornamelijk de ganse regio Vlaanderen.

Meer info via www.pclt.be

Welke opleidingen?

• Heftruck
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/heftruck-basis
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/hernieuwing

• Reachtruck
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/reachtruck
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/reach-hernieuw

• Vaste verreiker
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/verreiker-basis
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/ver-hernieuwing

• Roterende verreiker
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/roterende

• Veilig werken op hoogte: rolsteiger module 1-2-3
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/hoogtemontage

• Hoogwerker – Schaarlift
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/hoogwerker
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/vern-hoogwerker

• Elektriciteit basis
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/elektriciteit

• Elektriciteit gevorderden
• www.pclt.be/nl/cursus/industrie/schakelen

• EHBO- bedrijfshulpverlener
• www.pclt.be/nl/cursus/groen/ehbo-bvz
• www.pclt.be/nl/cursus/groen/ehbo-bhz-her
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Voordeel voor jou?

Er wordt 10 % korting gegeven op bovenvermelde opleidingen onder titel 2. op het inschrijvingsbedrag dat ver-
meld staat op de desbetreffende link.

De 10 % korting geldt enkel voor de desbetreffende opleidingen in open aanbod en niet voor maatopleidingen.

Dit voordeel geldt enkel voor arbeiders van bedrijven die vallen onder Psc 149.01. Verantwoordingsstukken kun-
nen hiervan opgevraagd worden.

PCLT is bovendien ook erkend in het kader van de kmo-portefeuille.

Inschrijven?

De bedrijven onder PSC 149.01 schrijven hun arbeiders rechtstreeks in via de link van de desbetreffende oplei-
ding vermeld onder titel 2.
Bij inschrijving vermelden ze in het vakje opmerkingen: ‘met korting via Volta’.

Meer informatie?

Voor bovenvermelde opleidingen kan u terecht bij Heleen Deraedt, coördinator industrie, 051 26 99 56,  
heleen.deraedt@pclt.be

Voor EHBO Bedrijfshulpverlener is dat bij Lieve Van Moorleghem, coördinator groen, 051 26 99 53,  
lieve.van.moorleghem@pclt.be
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