
Het succes van de digitale 
leeromgeving bij Goflex

Leren gebeurt tegenwoordig op veel verschillende 
manieren. Om overzicht te behouden ontwikkelt 
Cbt voor haar klanten op maat gemaakte digitale 
leeromgevingen. De voortgang wordt eenvoudig per 
trainee bewaakt en door middel van rapportages en 
overzichten kunnen werkgevers gerichter sturen op 
de ontwikkeling. In de digitale leeromgeving wordt 
o.a. scholingsmateriaal van (klassikale) lessen, 
coaching en e-learning opgenomen, op deze manier 
kunnen medewerkers altijd en overal leren. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het distance learning traject 
die Cbt voor Goflex heeft opgezet. Dankzij het traject 
konden de kandidaten gemakkelijk naast hun baan 
thuis een voortraject volgen om vervolgens aan een 
leerwerkbaan te beginnen. 

Wat hebben we gedaan?
Cbt en Goflex helpen productiebedrijven bij het 
werven en binden van personeel. Goflex werft de 
kandidaten en Cbt leidt ze vervolgens op. De operator 
in spé neemt deel aan een intensief voortraject van 6 
maanden, waarna de kandidaat de operatoropleiding 
voortzet tijdens een leerwerkbaan. De kandidaten 
die worden geselecteerd hebben vaak al een vast 
inkomen en zijn op zoek naar vastigheid. Ze zien 
toekomst in de industrie en willen zich graag (om)
scholen om aan de slag te gaan als operator. 

Het resultaat?
De meeste kandidaten volgen het voortraject naast 
hun huidige (fulltime) baan. Daarom heeft Cbt voor 
Goflex een digitale leeromgeving ontwikkelt waarbij 
de kandidaten via distance learning het voortraject 
online konden volgen. De kandidaten kregen online 
les door middel van webinars, die de kandidaten op 
ieder moment nog een keer konden terugkijken. 

Daarnaast kregen de kandidaten de mogelijkheid 
om online vragen te stellen aan een docent van Cbt. 
Inmiddels hebben alle kandidaten het voortraject 
succesvol afgerond en zijn begonnen aan hun 
leerwerkbaan, daar zijn wij en Goflex trots op!

“Ik heb een eigen huis, waardoor ik vast zit aan  inkomen. 
Dankzij deze manier van leren kan ik mij omscholen tot een 
baan die echt bij mij past”. 

- Wesley Buijs - kandidaat Goflex

Meer weten over de digitale leeromgeving?
Cbt ontwikkelt digitale leeromgevingen, volledig 
afgestemd op de doelen van jouw organisatie. Naast 
Goflex heeft Cbt ook voor o.a. Aviko, Friesland 
Campina, Veco, Veolia Nederland en KIVO een digitale 
leeromgeving mogen ontwikkelen. Meer weten over 
onze leeromgevingen? Klik hier voor meer informatie. 

Wil jij ook een digitale leeromgeving inclusief skil 
matrix, zodat medewerkers zich altijd en overal 
kunnen ontwikkelen? Met de skill matrix ben 
jij altijd up to date, compliance en auditproof! 
Neem vrijblijvend contact met ons op door te 
bellen naar 0800 228 72 46 of mail naar info@
resultaatuitopleiden.nl.
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