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“We dagen onszelf 
continu uit om na te 

denken over nieuwe vormen 
van (digitaal) leren, want leren 

moet zo leuk en toegankelijk 
mogelijk zijn”.

Roy Pollmann & 
Richard Huurman

Sinds onze oprichting in 1994 hebben we maar één doel: bijdragen 

aan jouw succes. Dit doen wij door leerinterventies (trainingen, 

opleidingen, coaching, werkplekleren en digitaal leren) voor jouw 

medewerkers te maken en verzorgen in lijn met de strategie en 

doelstellingen van jouw organisatie. Met het juiste gedrag, de 

juiste houding en de juiste motivatie behaalt een medewerker 

de competenties die hij nodig heeft om zijn werk nog beter uit te 

kunnen voeren. Of je nu efficiënter wil produceren, je medewerkers 

veiliger wil laten werken, de klanttevredenheid wil verhogen of 

meer winst nastreeft, Cbt helpt bij het realiseren van jouw doelen. 

Daar halen wij enorm veel plezier en energie uit, want jouw succes 

is ons succes en andersom!

Ambitieus als we zijn, 

gaan we gefocust op 

onze doelen af. Wij 

laten ons niet afleiden 

door problemen of 

tegenslagen, wij zien 

altijd oplossingen, 

want wij halen enorm 

veel plezier en energie 

uit successen.

Resultaatgericht

Wij voeren niet zomaar 

ons werk uit. We 

denken mee in proces, 

uitvoering en gaan 

samen met jou voor 

het beste resultaat. 

Betrokkenheid 

is voor ons als 

vanzelfsprekend, want 

samen bereik je meer.

Betrokken

Wij blijven onszelf 

continu uitdagen om 

nieuwe vormen van 

leren te bedenken.

Want we willen 

leren zo leuk en 

toegankelijk mogelijk 

maken, zowel voor de 

industrie als voor haar 

medewerkers.

Vindingrijk

Resultaat uit opleiden

Over het keuzedeel »



Wil jij jouw (nieuwe) medewerker van alle kennis en vaardigheden 

voorzien die nodig zijn in de voedingsindustrie? Dan is het keuzedeel 

Voeding, Industriële Processen een geschikte optie. In dit verdiepende 

en verbredende keuzedeel verkrijgt de kandidaat kennis over onder 

andere voedselveiligheid, het nemen van microbiologische monsters, het 

hanteren van persoonlijke hygiëne en het HACCP. Door het keuzedeel 

kan de kandidaat uiteindelijk zelfstandig de kwaliteit waarborgen en 

zelfs verbeteren. De operator heeft voldoende kennis om als mechanisch- 

of procesoperator aan de slag te gaan.

Ons motto: Resultaat uit opleiden! Bij Cbt zijn competenties van

medewerkers net zo belangrijk als het behaalde diploma of certificaat. 

Belangrijke aandachtspunten binnen dit traject zijn:

Voeding, Industriële Processen

kandidaat kan werkzaamheden uitvoeren op verschillende werkplekken

veiligheid van directe omgeving

waarborging HACCP

opleiding is onderdeel van mbo-opleiding Operator A of -B

kwaliteitsbehoud

opleiding wordt afgesloten met een erkend mbo-certificaat 

2. De opzet van het opleiding »

Voor dit opleidingstraject
krijg je een 

subsidievergoeding van 
€1000,- per medewerker met 

de subsidieregeling 
NL leert door!

Resultaat uit 
opleiden!



Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Met het keuzedeel kan de medewerker als beginnend beroepsbeoefenaar 

een uitvoerende rol aannemen en zelfstandig werken volgens 

instructies en procedures. Hij werkt samen met andere medewerkers 

en is verantwoordelijk voor het resultaat van zijn taken, gedrag en de 

veiligheid van de directe omgeving. Het traject gaat in op de principes 

van afvalstroombeheersing, reinigen en desinfecteren, besmetting & 

bederf voorkomen, FIFO-systeem hanteren en nog veel meer. 

Praktische informatie
De opleiding is deels online en deels op locatie. De theorie wordt 

behandeld in de online en fysieke lessen en kan zelfstandig bestudeerd 

en geoefend worden via e-learning. Daarnaast is de deelnemer bezig met 

praktijkopdrachten op de werkvloer. Een keuzedeel kan later meetellen 

als onderdeel van een volwaardige mbo-opleiding tot operator. 

NL leert door-subsidie
Gezien de huidige omstandigheden wil de overheid werkgevers 

stimuleren om hun werknemers aan te zetten tot scholing. Om 

werkgevers hierbij te helpen, introduceerde het kabinet onlangs de 

NL leert door-regeling. De regeling is er voor iedereen van 18 jaar tot 

de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Voor dit opleidingstraject krijg je een subsidie tot 

€1000,- per medewerker. Let op: 10% van de subsidie gaat eraf voor 

administratiekosten.

Medewerkers aanmelden
Schrijf jouw medewerkers in via onderstaande button!

3.

Mbo niveau 2

Mbo-certificaat

€350,-
Bovengenoemde prijs is inclusief subsidie Nl leert door. 
De prijs zonder subsidie bedraagt €1250,-.

6 weken
Wekelijks les op dezelfde dag en tijd. 
Inclusief de BPV-uren

Maart 2022 - Nieuwegein

Medewerkers aanmelden

Examen
Het examen wordt verzorgd door VAPRO.

ROC Midden Nederland
Dit opleidingstraject wordt aangeboden in 
samenwerking met ROC Midden Nederland.
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In Amersfoort bevindt zich het hoofdkantoor van Dr. Oetker Nederland en 

in Leeuwaren staat hun productielocatie. Daar produceren ze de mixen 

en melen die de basis vormen van al hun producten. Met Cbt zijn ze het 

afgelopen jaar een opleidingstraject gestart. Op dit moment nemen

ze vooral de veiligheidstrainingen van Cbt af maar in de toekomst ziet Dr. 

Oetker ook potentie in de persoonlijke ontwikkeltrainingen van Cbt, zoals

Teamleider Productie en Train de Trainer. Ido Elzinga, Training & Educatie 

Coördinator binnen Dr. Oetker, vertelt over deze samenwerking.

Door automatisering is opleiden steeds belangrijker
Ido Elzinga legt uit waarom opleiden zo belangrijk is: “Het opleiden van 

medewerkers erg belangrijk. Sterker nog: opleiden is het afgelopen jaar 

steeds belangrijker geworden. Dit komt onder meer doordat processen 

steeds vaker geautomatiseerd worden en bedrijven met deze innovaties 

moeten meegroeien. Deze veranderingen vragen ook wat van onze 

mensen, namelijk dat zij zich maximaal moeten ontwikkelen en dat de 

juiste mensen op de juiste plek staan. Cbt helpt ons bij het vormgeven 

van opleidingen en denkt mee over de mogelijkheden die er zijn. Doordat 

Cbt veel ervaring heeft met de voedingsmiddelenindustrie, zie ik hen 

echt als aanvulling binnen ons bedrijf.” 

“De digitale leeromgeving is toegankelijk, veilig en inzichtelijk”
De digitale leeromgeving van Cbt was voor Dr. Oetker een aanvulling die 

past bij deze tijd. “Wat we belangrijk vinden, is dat alle werkzaamheden 

rondom het opleidingstraject, zoals de competentiematrix, de 

leermodules en de leerstof niet bij één persoon komen te liggen. Dankzij 

de leeromgeving staat kennis en ervaring op een plek die voor meerdere 

mensen toegankelijk, veilig en snel te vinden is.” Aldus Dhr. Elzinga.

Klanten over Cbt

“Doordat Cbt veel 
ervaring heeft met de 

voedingsmiddelenindustrie, 
zie ik hen echt als 
aanvulling binnen 

ons bedrijf.”

Dhr. Elzinga
Training & Educatie 

Coördinator 
Dr. Oetker
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