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Together On Performance! 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsopleidingen	-	praktijkleren	in	Techniek 
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 Techniek 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 Technische 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 & korte trainingen in Techniek, onder meer: 
 

• Elektrotechniek 
• Installatietechniek 
• Engineering 
• Bouwkunde 
• Mobiele werktuigen 
• Werktuigbouwkunde 
• Transport & Logistiek 

 

desgewenst in combinatie met onze management- en commerciële opleidingspakketten 
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Werkwijze TOP! 
 
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 in techniek 
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 
 


