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E-learnings & cursussen voor Technische Installatiebranche en Bouw: 
 
Scholingsportaal Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-
academy/trainingsaanbod 
 
Vakmanschap CO (www.vakmanschapCO.nl) 
Vanaf 1 juli 2020 mogen installatiemonteurs, als onderdeel van een wettelijke 
certificeringsregeling voor bedrijven, uitsluitend werkzaamheden verrichten aan 
gasverbrandingsinstallaties wanneer zij ook beschikken over het Bewijs van Vakmanschap. Met een 
zelftoets en korte modules kun je op deze website jezelf voorbereiden op de theorietoets voor dit 
Bewijs. Ook deze theorietoets kun je thuis maken. 
 
Build Up Skills (https://buildupskills.otib.nl/bus_advisor_app_/) 
Deze e-learnings zijn met name bedoeld voor vakmensen op MBO-niveau die betrokken zijn bij de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving. Je vindt er modules over bijvoorbeeld het installeren 
van zonnepanelen, na-isolatie en ventilatie. Na registratie kun je de modules gratis volgen. Je kunt 
de omgeving ook als app gratis downloaden 
(https://buildupskills.otib.nl/bus_advisor_app_/) en daarin je voortgang bijhouden en 
vergelijken met andere vakmensen. 
 
Website ondersteuning OTIB in coronatijd: www.otibincoronatijd.nl 
De maatregelen rondom het coronavirus hebben gevolgen voor alle vakmensen in de technische 
installatiebranche, voor medewerkers en bedrijven. OTIB ondersteunt met diverse regelingen 
 
Deltion (www.deltion.nl)  
Ontwikkelen moet, dat is tegenwoordig een feit. Want de arbeidsmarkt, maatschappij en organisaties 
zijn altijd in beweging. Net als mensen. Je werknemers hebben actuele kennis en vaardigheden nodig. 
Maar waar vind je een opleidingstraject dat precies bij jouw wensen en werknemers past? Het Deltion 
College helpt bedrijven bij het opstellen van een bedrijfsvisie op scholing en opleiding. We stellen 
samen opleidingstrajecten op. Helemaal op maat. 
Deltion werkt volgens het principe ‘Een leven lang ontwikkelen’. Bij ons is het mogelijk om 
werknemers te laten specialiseren of omscholen. We hielpen al veel van onze partners bij de meest 
uiteenlopende opleidingsvraagstukken. Zo verzorgt Deltion al jaren de opleidingen voor bijvoorbeeld 
Scania Nederland, Stichting Driezorg en Woonzorgcentrum IJsselheem. 
 
GoodHabitz (www.goodhabitz.com) 
Afhankelijk van de omvang van je bedrijf sluit je een abonnement af en krijgen je medewerkers 
toegang tot meer dan 100 onlinetrainingen. Je kunt modules volgen op het gebied van Engels of 
Duits op de werkvloer en Microsoft Office pakketten. Maar ook over leiderschap, burn-out en 
omgaan met agressie. De eerste twee weken zijn nu gratis. 
 
Bouwwebinar (www.bouwwebinar.nl) 
Na het aanmaken van een gratis account kun je webinars kijken over onderwerpen als ventileren, 
warmtepompen en het adviseren van klanten over de energietransitie. In elke webinar geven twee 
of drie deskundigen uitleg over een onderwerp. Elk webinar duurt een uur. Bij webinars die je live 
volgt, is ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
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Onze Joost (www.onzejoost.nl) 
Op deze website kun je één- of meerdaagse onlinetrainingen volgen op het gebied van bijvoorbeeld 
de NEN1010, NEN 2767, legionellapreventie en zonnestroomsystemen. De prijs is afhankelijk van 
de lengte van de training. Ook biedt de website kortere avondprogramma’s aan over bijvoorbeeld 
effectief communiceren of Nul-op-de-meter-woningen. 
 
KIWA (www.kiwa.nl) 
Wanneer je op deze website zoekt op “e-learnings” krijg je een overzicht van de onlinetrainingen 
die KIWA aanbiedt. Het gaat om onderwerpen als waterstof en brandstofcellen, 
informatiebeveiliging en privacy, VCA en de Veiligheidsladder. De kosten van de trainingen variëren 
van enkele tientallen tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van de tijdsinspanning die de module 
vraagt. 
 
Regio Opleiders ism Skills Town (https://regioopleiders.nl/online/) 
RegioOpleiders is dé makelaar in opleidingen in Regio Zwolle. Wij zijn de schakel tussen vraagstukken 
tussen werkgevers en regionale scholingsaanbieders. Een uniek samenwerkingsverband tussen 
meerdere mbo-instellingen, hbo-instellingen én commercieel onderwijs, ondersteund door de NRTO. 
Samen maken we een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk. 
Het lesaanbod is tijdens de coronacrisis gratis als jouw bedrijf op de geselecteerde SBI lijst te vinden is. 
Staat jouw sector niet op de SBI lijst? Gelukkig. Toch krijg jij ook tijdens de coronaperiode een korting 
van 30% aangeboden op de lesprogramma’s, geldend voor de eerste drie maanden. Dit betekent dat 
je voor een maandabonnement slechts €10,47 betaalt! Bij afname van een jaarabonnement geldt de 
korting het hele jaar. 
 
Atmonday (www.atmonday.nl) 
Atmonday biedt aan zowel individuen als aan bedrijven om online te leren. Via Studdy krijg je 
toegang tot kennis rond persoonlijke ontwikkeling. Deze wordt ook ontsloten via bijvoorbeeld 
luisterboeken of toegang tot kranten als het Financieel Dagblad. Het zakelijk platform HOBP heeft 
cursussen op een wat hoger niveau. De kosten bedragen 16,95 per maand voor Studdy, HOBP kost 
25 euro per maand per medewerker. Tot 13 april krijg je 50% korting over de eerste maand. 
 
TVVL (https://tvvlconnect.nl/kennisbank) 
Na het aanmaken van een account kan je publicaties uit de kennisbank gratis downloaden. Je vindt 
er artikelen uit TVVL Magazine, hand-outs, technische rapporten, lezingen en resultaten van 
onderzoek. Je kunt rondkijken, maar ook filteren op een onderwerp als waterstof, sanitair of 
ventilatie. De publicaties zijn geschreven voor vakmensen met HBO of WO niveau. 
 
Kennisbank ISSO (https://kennisbank.isso.nl/) 
In de kennisbank van ISSO staan honderden publicaties over technische en bouw gerelateerde 
onderwerpen. Meer dan 200 beknopte kenniskaarten zijn gratis toegankelijk, nadat je een login 
hebt aangemaakt. Hier zijn bijvoorbeeld onderwerpen als thermisch comfort, het ontwerpen van 
sprinklerinstallaties en energieopslag terug te vinden. Ook vind je er papers over bijvoorbeeld BIM 
en noodstroom in de zorg. 
 
Skillstown (www.skillstown.com) 
Skillstown biedt verschillende vormen van online leren aan, zoals e-learning, webinars en 
werkplekleren. Je kunt er terecht om te werken aan je digitale en communicatieve vaardigheden, 
maar ook om kennis op te doen rond HR, wetgeving en Microsoft Office. Als individu kun je nu 14 
dagen gratis gebruik maken van het aanbod. Bedrijven kunnen voor een vast bedrag per 
medewerker toegang krijgen tot de modules. 
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Awareways (www.awareways.nl) 
Voor een vast bedrag per medewerker kunnen trainingen worden gevolgd op het gebied van 
bewustwording rond informatieveiligheid. In korte modules leer je over goed wachtwoordbeheer, 
social engineering en wat je zelf kunt doen om veilig met informatie om te gaan. Met korte filmpjes 
word je aan het denken gezet over je eigen handelen. Er is ook een gratis module beschikbaar over 
veilig thuiswerken. 
 
Nexttech (www.nexttech.nl) 
Na het afsluiten van een abonnement krijg je toegang tot modules. De volgorde, selectie en timing 
hiervan bij de medewerkers kun je zelf bepalen. Er zijn modules op het gebied van het vernietigen 
van data, beveiligde verbindingen en werken in de cloud. 
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