E-learnings & cursussen Metalektro, Metaalbewerking, TI-branche
oZone (www.ozone.nl)
In de gratis toegankelijke bibliotheek van oZone staan zo’n 100 modules voor technische
vakmensen. De kant-en-klare leercontent bestaat uit instructiefilms, animaties, werkinstructies en
opdrachten. Er zijn technische onderwerpen als hydrauliek, warmtepompsystemen en
gelijkspanning, maar ook modules over veiligheid, privacy en HR. Daarnaast is het mogelijk om
een eigen bedrijfsbibliotheek aan te leggen, waarin bedrijfsspecifieke content ontwikkeld kan
worden (kosteloos voor A+O-, OOM- en OTIB-bedrijven).
U kunt alvast kennismaken via www.ozone.nl/demo .
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.
OBM Oost (https://obm-opleidingen.nl/cursussen?location=3)
Voldoende én goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche. Dat is waar OBM voor staat. Zonder
nieuwe medewerkers staat de toekomst van uw bedrijf op het spel. Daarom is in 2006 OBM opgericht
door de Koninklijke Metaalunie, scholingsfonds OOM en de regionale metaalbedrijven.
OBM zorgt voor de instroom en het opleiden van (nieuwe) medewerkers voor metaalbedrijven. In
samenwerking met ROC's zorgen wij voor vakopleidingen die optimaal aansluiten op de praktijk.
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
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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.
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.
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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