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Gewoon starten via distance learning 
 

In deze tijden, waarin het coronavirus ons dagelijks leven beïnvloed, is het goed om met elkaar stil te staan bij 
alle mensen die ervoor zorgen dat de economie draaiende blijft. Cbt is trots op alle organisaties en 
medewerkers die met elkaar ervoor zorgen dat Nederland voorzien kan blijven van de benodigde producten! 
 

Veiligheidstrainingen en opleidingen 
Vooral nu veiligheid zo belangrijk is binnen bedrijven in de maakindustrie kan Cbt helpen bij het creëren van 
bewustzijn en het vergroten van de veiligheid op de werkvloer. Voor meer dan 20 veiligheidstrainingen 
hebben wij mogelijkheden ontwikkeld om leren op afstand mogelijk te maken, zoals e-learning, Webinars en 
individuele toetsing. Dit is allemaal onderdeel van onze digitale leeromgeving, waarbij deelnemers altijd en 
overal kunnen leren en gemakkelijk hun voortgang kunnen bewaken. In dit artikel lees je alles over onze 
digitale leeromgeving en vind je een overzicht van onze veiligheidstrainingen waarmee jouw medewerkers 
direct kunnen starten.   
 

Digitale leeromgeving 
Leren gebeurt tegenwoordig op veel verschillende manieren. Behoud het overzicht door scholingsmateriaal van 
klassikale lessen, coaching en e-learning op te nemen in een eigen digitale leeromgeving. Op deze manier 
kunnen medewerkers altijd en overal leren via een online omgeving. De voortgang bewaak je eenvoudig per 
medewerker met het LMS systeem binnen de digitale leeromgeving. Met rapportages en overzichten kun je 
gerichter sturen op de ontwikkeling, zodat medewerkers zich ook echt ontwikkelen. Ook kun je competenties 
toevoegen aan de online vaardighedenmatrix, diploma’s en certificaten uploaden en herhalingstermijnen 
instellen voor opleidingen en trainingen. Zodat jij de controle houdt over compliance en de inzetbaarheid per 
medewerker inzichtelijk is! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Online Academy 
Medewerkers kunnen altijd en overal terecht bij 

e-learnings, opdrachten, aanvullende theorie en 

(oefen)toetsen via jouw eigen Online Academy. 

Performance support 
Werkinstructies, procedures en huisregels voeg 

je eenvoudig toe aan jouw leerplatform. Op deze 

manier kun je medewerkers Just-in-time 

ondersteunen. 

LMS 
Bewaak de voortgang per trainee met het LMS  
systeem binnen de digitale leeromgeving en 
stuur gericht op de ontwikkeling van 
medewerkers. 

Compliance 
Zie wie over de juiste competenties beschikt aan 
de hand van een online vaardighedenmatrix en 
behoud de controle op compliance door 
diploma’s en certificaten toe te voegen.  
 

http://www.cbtresultaatuitopleiden.nl/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/e-learning-software/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
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Online vaardighedenmatrix 
Met de online vaardighedenmatrix ben jij altijd up to date, compliance en auditproof. Bekijk hieronder hoe de 
matrix eruitziet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardighedenmatrix template of online vaardighedenmatrix  
Wil jij de competenties van medewerkers binnen jouw organisatie of team inzichtelijk maken? Download dan 
hier een gratis vaardighedenmatrix template. Liever altijd voldoen aan de wet- en regelgeving? Kies dan voor 
de online vaardighedenmatrix inclusief 18 veiligheidstraining (blended learning of e-learning) van Cbt!  

 

 

  

Gratis vaardighedenmatrix template 

https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digi

tale-leeromgeving/ 

Online vaardighedenmatrix 

https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digi

tale-leeromgeving/ 

http://www.cbtresultaatuitopleiden.nl/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20gebruik%20maken%20van%20de%20online%20vaardighedenmatrix
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20gebruik%20maken%20van%20de%20online%20vaardighedenmatrix
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20gebruik%20maken%20van%20de%20online%20vaardighedenmatrix
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20gebruik%20maken%20van%20de%20online%20vaardighedenmatrix
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20gebruik%20maken%20van%20de%20online%20vaardighedenmatrix
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
https://cbtresultaatuitopleiden.nl/digitale-leeromgeving/
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Waarom een eigen digitale leeromgeving? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wil jij jouw eigen digitale leeromgeving? 
We hebben digitale leeromgevingen mogen ontwikkelen voor o.a. Aviko, FrieslandCampina, KIVO en  Voort. 
Bekijk hieronder een greep uit de online leeromgevingen van onze klanten. Wil jij ook een eigen digitale 
leeromgeving? Neem contact met ons op! 

 

 

 

 
 
  

Voordelen 
 Medewerkers kunnen altijd en overal 

leren 
 Eén overzicht met scholingsmateriaal 
 Voortgang bewaken en sturen op 

ontwikkeling 
 Herkenbaar voor medewerkers 
 Controle over compliance 
 Interne kennis borgen 
 Altijd audit proof 

 

Kenmerken 
 Online Academy met persoonlijke 

dashboards 
 Makkelijk importeren van 

scholingsmateriaal met online koppelingen 
 LMS systeem 
 Oplevering in eigen huisstijl 
 Online vaardighedenmatrix 
 Eenvoudig diploma’s en certificaten 

uploaden  
 Koppeling met jouw HR-applicatie 

(bijvoorbeeld Afas) 

 

0800 – 228 72 46 info@resultaatuitopleiden.nl  

mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?su

bject=Ik wil meer informatie over 

leeromgeving.nl 

http://www.cbtresultaatuitopleiden.nl/
https://www.aviko.nl/
https://www.frieslandcampina.com/nl/
https://www.kivo.nl/
https://www.voort.com/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving
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Veiligheidstrainingen en opleidingen 
 

• B-VCA, VOL VCA, VCU-VIL  

(en maatwerk alternatieven) 

• NEN 3140 VOP en VP  

• Vorkheftruck/ reachtruck 

• Veilig werken met de hoogwerker 

• Veilig Hijsen en aanslaan van lasten 

• Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

• Veilig werken op hoogte 

• Buitenwacht / Mangatwacht 

• Veilig werken in een besloten ruimte 

• LOTOTO  

• Voedselveiligheid 

• BHV 

• Feedback geven en ontvangen 

 

Starten met een bovengenoemde training? 
Wil jij de veiligheid van jouw organisatie vergroten of bewustzijn creëren bij jouw medewerkers? Meld hen dan 
vandaag nog aan. Voor het aanmelden van medewerkers neem je contact met ons op via onderstaande 
gegevens.  
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mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?su

bject=Ik wil meer informatie over 

leeromgeving.nl 

http://www.cbtresultaatuitopleiden.nl/
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving
mailto:info@resultaatuitopleiden.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20leeromgeving

	Gewoon starten via distance learning
	Digitale leeromgeving
	Online vaardighedenmatrix
	Vaardighedenmatrix template of online vaardighedenmatrix
	Waarom een eigen digitale leeromgeving?
	Wil jij jouw eigen digitale leeromgeving?

	Veiligheidstrainingen en opleidingen
	Starten met een bovengenoemde training?


