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Together On Performance! 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsopleidingen	-	praktijkleren 
Opleidingen of korte trainingen op MBO niveau 
 
 
De uitdaging 
 
Ontwikkeling van uw medewerkers naar flexibel vakmanschap. Meegroeien met de ontwikkelingen in 
uw branche. 
 
Gewenste situatie 
 

• Een erkende MBO bedrijfsopleiding op niveau 1 tot en met 4: de bedrijfsopleiding vindt 
grotendeels plaats in de beroepspraktijk van het eigen bedrijf, ondersteund door vakkundige 
begeleiding en theorie. Een minimale arbeidsderving voor het bedrijf door een maatwerk 
bedrijfsopleiding afgestemd op uw bedrijfssituatie en ‘in het werk’. 

 
• Opfrissen van kennis en vaardigheden bij uw medewerkers: onderdelen van de MBO 

bedrijfsopleidingen aangeboden in korte trainingen en ‘opfrisdagen’. 
 
Doelen 
 

• Opgeleid en gekwalificeerd personeel 
• Verhoogde marktwaarde door gekwalificeerd personeel  
• Een versterkte concurrentiepositie 
• Reductie van de kosten, door hogere prestaties en efficiënte werkwijze 
• Minder ziekteverzuim en minder personeelsverloop 
• MVO; vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel 

 
Bedrijfsopleidingen in verschillende sectoren: 
 

• Groothandel en retail 
• Dienstverlening 
• (Maak) industrie / productie 
• ICT 
• Transport & Logistiek 
• Techniek 
• Agrarisch 
• Zorg & Welzijn 
• Onderwijs 

 

desgewenst in combinatie met onze management- en commerciële opleidingspakketten 
 

TOP

���	��������

!

)$%�

D
ŽŶ

ŝƋ
ƵĞ

�Z
ŽŽ

ǀĞ
ƌƐ

�Ğ�ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ

KŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŶĂĂƌ�ŇĞǆŝďĞů�ǀĂŬŵĂŶƐĐŚĂƉ͘�DĞĞŐƌŽĞŝĞŶ�ŵĞƚ�
ĚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ�ŝŶ�Ƶǁ�ďƌĂŶĐŚĞ͘

'ĞǁĞŶƐƚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ

�ĞŶ�ĞƌŬĞŶĚĞ�D�K�ďĞĚƌŝũĨƐŽƉůĞŝĚŝŶŐ�ŽƉ�ŶŝǀĞĂƵ�ϭ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�ϰ�ŝŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ�
ŵĞƚ�ĞĞŶ�ZK�͘��Ğ�ďĞĚƌŝũĨƐŽƉůĞŝĚŝŶŐ�ǀŝŶĚƚ�ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ�ƉůĂĂƚƐ�ŝŶ�ĚĞ�ďĞƌŽĞƉƐƉƌĂŬͲ
ƟũŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĞŝŐĞŶ�ďĞĚƌŝũĨ͕ �ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚ�ĚŽŽƌ�ǀĂŬŬƵŶĚŝŐĞ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ĞŶ�ƚŚĞŽƌŝĞ͘�
�ĞŶ�ŵŝŶŝŵĂůĞ�ĂƌďĞŝĚƐĚĞƌǀŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞĚƌŝũĨ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŵĂĂƚǁĞƌŬ�ďĞĚƌŝũĨƐŽƉůĞŝͲ
ĚŝŶŐ�ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ�ŽƉ�Ƶǁ�ďĞĚƌŝũĨƐƐŝƚƵĂƟĞ͘

�ŽĞůĞŶ

ͻ� � KƉŐĞůĞŝĚ�ĞŶ�ŐĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů
ͻ� � sĞƌŚŽŽŐĚĞ�ŵĂƌŬƚǁĂĂƌĚĞ�ĚŽŽƌ�ŐĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů�
ͻ� � �ĞŶ�ǀĞƌƐƚĞƌŬƚĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞƉŽƐŝƟĞ
ͻ� � ZĞĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ͕�ĚŽŽƌ�ŚŽŐĞƌĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĞŶ�ĞĸĐŝģŶƚĞ�ǁĞƌŬǁŝũǌĞ
ͻ� � DŝŶĚĞƌ�ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǌƵŝŵ
ͻ� � DŝŶĚĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĞĞůƐǀĞƌůŽŽƉ
ͻ� � DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚ�KŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͖�ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ĚƵƵƌǌĂŵĞ��

� ŝŶǌĞƚďĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů

dŽƉŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂĚǀŝĞƐ�
ĞŶ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐďƵƌĞĂƵ�ǀŽŽƌ�
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͕�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�ĞŶ�
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

tŝũ�ǀĞƌŚŽŐĞŶ�Ƶǁ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞͲ
ǁĂĂƌĚĞ�ŵŝĚĚĞůƐ�ďĞůĞŝĚƐŽŶƚͲ�
ǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕�ƉƌŽĐĞƐŽƉƟŵĂůŝƐĂƟĞ�
ĞŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐƉƌĞƐƚĂƟĞŐƌŽĞŝ͘

hǁ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ƉƌĞƐƚĞĞƌƚ�ďĞƚĞƌ�
ĞŶ�ŵĞĞƌ�ĚŽŽƌ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�
ĚŝĞ�ŐĞŢŶƐƉŝƌĞĞƌĚ�ĞŶ�ŐŽĞĚ�
ŐĞģƋƵŝƉĞĞƌĚ�ŚƵŶ�ǁĞƌŬǌĂĂŵͲ
ŚĞĚĞŶ�ǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͘
dŽƉŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ��ĂĚǀŝƐĞĞƌƚ�ĞŶ�
ƚƌĂŝŶƚ��ŝŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ŐĞďŝĞĚĞŶ
ͻ��sĞŝůŝŐŚĞŝĚ
ͻ��&ůĞǆŝďĞů�ǀĂŬŵĂŶƐĐŚĂƉ
ͻ���ƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĞŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ

tŝũ�ǁĞƌŬĞŶ�ůĂŶĚĞůŝũŬ�ǀŽŽƌ�
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ŵĞƚ�ŶĂŵĞ�ǀŽŽƌ�
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝũͲ
ǌŽŶĚĞƌ�^�K�ĞŶ�ĐůƵƐƚĞƌ�ϭ͕Ϯ͕ϯ�ĞŶ�ϰ�
ƐĐŚŽůĞŶ͕�ŵŝĚĚĞůďĂĂƌ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�
ĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌ�ZK�͛Ɛ�
ĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉƐ�
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�͘

sŽŽƌ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�ŽƉ�ƌĞŐŝŽŶĂĂů�
ĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬ�ŶŝǀĞĂƵ�ĞŶ�ǌĞůĨͲ
ƐƚĂŶĚŝŐĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘

�ŝũ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�ǀŽŽƌ�Ăů�ŝŶ�
ŚĞƚ�ŵŝĚĚĞŶ�ĞŶ�ŬůĞŝŶ�ďĞĚƌŝũĨ͘

tŝũ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǁĂƚ�ŐŽĞĚ�ŝƐ�ĞŶ�
ƐůƵŝƚĞŶ�ĚĂĂƌŽƉ�ĂĂŶ�ŵĞƚ�ƐƚĂƚĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�Ăƌƚ�ƚŽŽůƐ�ĞŶ�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ͘

tŝũ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ�ǁĂĂƌĚĞƌĞŶĚ͕�
ĐƌĞģƌĞŶ�ŵĞƚ�Ƶ�ĞŶ�Ƶǁ�ŵĞĚĞͲ
ǁĞƌŬĞƌƐ�ĞĞŶ�ůĞƌĞŶĚĞ�ďĞĚƌŝũĨƐͲ�
ŽŵŐĞǀŝŶŐ͕�ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ�ƚĞĂŵ�
ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐ͕�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�Ƶǁ�
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ŚŽŽŐ�
ǀĂŬŬƵŶĚŝŐ�ŶŝǀĞĂƵ�ĞŶ�ďŽƌŐĞŶ�
ŚĞƚ�ǁĞƌŬĞŶĚ�ůĞƌĞŶ�ĞŶ�ůĞƌĞŶĚ�
ǁĞƌŬĞŶ͘

KŶǌĞ�ĂĚǀŝƐĞƵƌƐ�ďĞƉĂůĞŶ�ƐĂŵĞŶ�
ŵĞƚ�Ƶ�ĚĞ�ŽƉƟŵĂůĞ�ĂĂŶƉĂŬ�ĞŶ�
ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�Ƶ�ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚ�ŝŶ�
ƌĞŐŝĞ�ďĞŶƚ͘�

�ĞĚƌŝũĨƐŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�dKW͊
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Werkwijze TOP! Bedrijfsopleidingen 
 
Ons proces naar een succesvolle MBO bedrijfsopleiding: 
 

• Inventarisatie van opleidingswensen 
• Vaststellen van het huidige niveau van de medewerkers 
• Vaststellen van het gewenste niveau van de medewerkers aan de hand van de 

ambitie en de noodzaak van het bedrijf 
• In kaart brengen van functie-eisen 
• Vertaling naar een opleidingsprogramma / curriculum voor uw bedrijf 
• Vergelijking met het bestaand kwalificatiedossier / crebo 
• Op maat maken van de opleiding binnen de kaders van uw bedrijfsdoelen, ambities 

en het kwalificatiedossier / crebo 
• Opleidingsvoorstel met begroting 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uw partner in MBO Bedrijfsopleidingen & opfrisdagen 
Een samenwerkingsverband tussen: 
 
TOP! – Ontwikkeling: 
Is een trainings- en adviesbureau en is specialist in het ontwikkelen en implementeren van 
leerprogramma’s in diverse sectoren. TOP! – programma’s dragen bij aan Betrokkenheid – 
Zeggenschap – Deskundigheid van medewerkers. TOP! Ontwikkeling weet niet alleen 
strategie en beleid te formuleren maar weet deze ook voor u te vertalen naar de dagelijkse 
uitvoering voor uw leidinggevenden en medewerkers. 
 

ROC West Brabant streeft ernaar een kennisinstituut te zijn met 
aansprekende opleidingen, praktijkgerichte onderwijsprogramma’s en 
cursussen. 

Het opleidingsaanbod sluit aan bij reguliere studenten en vakvolwassen studenten. 
Daarnaast beschikt ROCWB over een specifiek programma voor studenten met een sociale 
achterstand tot de arbeidsmarkt (duurzaam inzetbaarheid van medewerkers). 
 
 

info@topontwikkeling.nl | www.topontwikkeling.nl 

 
Het interactief leerprogramma van TOP! 
• Learning on the job 
• Geïntegreerd in de werkprocessen en organisatie van 

uw bedrijf 
• Inzet van uw bedrijfseigen instructeurs 
• Begeleiding door onderwijsprofessionals 
• Praktijkopdrachten die bijdragen aan verbeteringen in 

uw bedrijfsvoering 
• Probleemgestuurd onderwijs 
 


