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WHITEPAPER: 

Wat levert opleiden u op? 
Over het rendement van opleiden in de Maritieme sector 
 

Voorwoord  

Wat levert opleiden daadwerkelijk op? Een vraag die wij vaak horen. En niet voor niets. 

Opleiden vraagt immers vaak een flinke investering. In tijd en geld. Wat is nu daadwerkelijk 

de opbrengst?  

 

In het voorjaar van 2014 hebben we de publicatie Rendement van opleiden in de techniek 

uitgebracht. In dit naslagwerk laten we onze klanten aan het woord over dit thema. Het is ook 

een boek waarin we een praktische werkwijze toelichten waarmee we het rendement van 

opleiden inzichtelijk kunnen maken. We hebben hiervoor de TOPR-methode (Technisch 

OPleiden met Rendement-methode) ontwikkeld. In het boek demonstreren we deze methode 

aan de hand van verschillende cases. 

 

De cases in het boek hebben een algemeen industrieel karakter. In deze whitepaper lichten 

we de TOPR-methode toe met enkel een aantal maritieme cases. Zo kunt u eenvoudiger een 

vertaling maken naar uw eigen opleidingspraktijk.  

 

Breng ook úw opleidingsrendement in kaart.  

Bestel het boek Rendement van opleiden in de techniek op www.rovc.nl/rendement 

 
Waarom het rendement in kaart brengen? 

 

 Goedkeuring verkrijgen voor een opleidingstraject 

 Creëren van draagvlak bij managers en deelnemers voor de start van de opleiding 

 Onderbouwen van veronderstellingen: levert de opleiding daadwerkelijk een bijdrage 

aan het behalen van de doelstellingen? 

 Verkleinen van de kans dat een opleidingstraject wordt teruggedraaid  

 Focus bieden in het opleidingsbeleid. Juiste doelstellingen helpen juiste keuzes te 

maken 

 Continu blijven verbeteren van opleidingen 
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De TOPR-methode 
 

Wilt u uw opleidingsrendement concreet maken? De TOPR-methode helpt u stapsgewijs het 

rendement in kaart te brengen. Rekening houdend met kwantitatieve en kwalitatieve 

elementen. 

 

De TOPR-methode past u toe in uw organisatie in drie praktijkgerichte stappen: 

 

 

Voor de start van het opleidingstraject vertalen we uw bedrijfsdoelstellingen naar concrete 

uitdagingen en benodigde competenties. Op basis van deze gegevens bepalen we de juiste 

opleiding en berekenen we het beoogde opleidingsrendement (stap 1). Na afronding van de 

opleiding (stap 2) geeft de rendementsrapportage (stap 3) u inzicht in de relatie tussen de 

bedrijfsresultaten en de nieuw aangeleerde vaardigheden. In ons boek Rendement van 

opleiden in de techniek en op onze website vindt u een uitgebreid voorbeeld van een 

rendementsrapportage.  

 

In deze whitepaper vindt u een uitgebreide maritieme case en twee kortere, ook maritieme, 

cases. 
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Praktijkvoorbeeld TOPR-methode 

 

Bedrijf: Sleepbootbedrijf Hendriks 

Doelgroep: SWTK’ers 

 

De SWTK’er is verantwoordelijk voor het onderhoud en storingen op het schip. Een 

belangrijke taak. Het schip moet immers varende gehouden worden en geen onnodige 

vertragingen oplopen. Voor sommige schepen betekent een dag stilliggen een kostenpost die 

in de tonnen loopt. Met de juiste kennis en vaardigheden kan een SWTK’er het aantal 

storingen aan schepen verminderen. Daarmee vermindert ook de stilstand tijd van een schip.  

 

Achtergrond:  

Sleepbootbedrijf Hendriks is een grote dienstverlener met 16 sleepboten. Iedere boot heeft 

per dag gemiddeld 5 assistenties om te slepen in de haven van Rotterdam en Amsterdam. 

Per boot is de bezetting 3 personen, waaronder een SWTK’er. De druk is vaak fors. Schepen 

moeten snel kunnen laden en lossen in de haven. Klanten worden kritischer en er is steeds 

minder tijd opdrachten uit te voeren. Doelstelling voor Hendriks is zoveel mogelijk sleepuren 

te maken.  

Betrokkenheid bij het bedrijf en de werkzaamheden staan centraal binnen Hendriks. Er is veel 

ruimte voor opleiding en ontwikkeling. SWTK’ers hebben een goede vooropleiding, maar vaak 

ontbreekt het hen nog aan goede praktische technische vaardigheden. Veel voorkomende 

storingen zijn elektrisch, hydraulisch of mechanisch van aard.   

 

Stap 1  

Stap 1 van de TOPR-methode is de vertaling van bedrijfsdoelstelling naar opleiding. Dit is de 

belangrijkste stap waarin de keuze van de opleiding en het beoogde rendement wordt 

bepaald. Voor sleepbootbedrijf Hendriks ziet deze stap er als volgt uit: 
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Stap 1A - Vertaal de bedrijfsdoelstellingen naar aandachtsgebieden 

 

Bedrijfsdoelstelling: meer operationele vaardagen 

Het doel voor sleepbootbedrijf Hendriks: 3 extra vaardagen per boot, per jaar.  

 

Een boot doet gemiddeld 5 assistenties per dag. Dat levert € 10.000,- per dag op * 3 dagen = € 30.000,- 

op jaarbasis. Voor de hele vloot is dat een extra opbrengst van 16 boten * € 30.000,- = € 480.000,- 

 

De aandachtsgebieden om dit te realiseren zijn: 

 Vergroten van het aantal opdrachten  

 Ziekteverzuim terugdringen  

 Aankoop van nieuwe boten (vervanging) 

 Beter preventief onderhoud  

 Het tijdig en juist bestellen van onderdelen 

 Betrouwbare  leveranciers selecteren 

 Snel diagnose stellen en storingen oplossen 

 

 

Stap 1B - Bepaal de aandachtsgebieden & voer de nulmeting uit 

 

De aandachtsgebieden om de doelstelling (extra opbrengst van € 480.000,-) te bereiken zijn niet alleen 

door opleiding van SWTK’ers te behalen. De aandachtsgebieden waar een opleiding voor SWTK’ers 

wél direct invloed op heeft zijn:  

 Beter preventief onderhoud  

 Snel diagnose stellen en storingen oplossen 

Op basis van een inschatting (nulmeting)  blijkt dat stilstand, door gebrek aan preventief onderhoud en 

trage diagnoses, een inkomstenverlies met zich meebrengt van € 200.000,- op jaarbasis. Dit moet 

worden teruggebracht naar € 55.000,- (=beoogde nameting).* 

We schatten in dat 70% van de mogelijk reductie (van € 145.000) direct toewijsbaar is aan de opleiding. 

(De overige 30% is toewijsbaar aan o.a. beter management en nieuwe taakverdeling).  Dat komt neer 

op een beoogde opbrengst door de opleiding van  € 101.500,-* 

 

 

*In het boek vindt u de methode en de rendementtemplate hoe we tot deze inschatting 

komen. 
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Stap 1C - Bepaal de benodigde vaardigheden  

 

De SWTK’er is verantwoordelijk voor onderhoud en moet snel diagnose kunnen stellen en storingen 

oplossen.  Binnen deze disciplines is gekeken waar een kennishiaat zit bij de SWTK’ers van 

sleepbootbedrijf Hendriks. Met het volgende resultaat:  

 

 9 SWTK’ers werken veel met geautomatiseerde machines en installaties. Zij hebben behoefte 

aan meer vakkennis op het gebied van PLC-systemen. Voornamelijk om storingen te kunnen 

zoeken met behulp van PLC-software.  

 

 SWTK’ers bij sleepbootbedrijf Hendriks werken met hydraulische installaties op de boten. De 

kennis over deze hydraulische installaties, om efficiënt onderhoud te plegen en storingen te 

zoeken en te verhelpen, is voor 7 SWTK’ers ontoereikend.  

 

 

Stap 1 D - Kies de juiste opleiding en bepaal de opleidingskosten  

 

Op basis van de benodigde vaardigheden zijn 2 opleidingen geschikt voor de SWTK’ers: 

 

Storingzoeken in PLC-systemen – Maritiem  

Voor 9 SWTK’ers is deze cursus geschikt om sneller storingen te zoeken en reparatie uit te voeren. 

Totale externe opleidingskosten voor 9 SWTK’ers: € 15.705,- 

 

Hydrauliek – Maritiem  

Voor 7 SWTK’ers is deze opleiding geschikt om de benodigde kennis over hydrauliek bij te spijkeren. 

Totale externe opleidingskosten voor 7 SWTK’ers: € 12.285,- 
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Met de opleidingskosten inzichtelijk kunt u het beoogde rendement vaststellen. In deze stap 

kunnen we ook alvast een beoogd rendement vaststellen. Voor sleepbootbedrijf Hendriks ziet 

het kostenplaatje er als volgt uit: 

 

Opbrengsten eerste jaar:   € 101.500  

Direct kosten:  

 Externe opleidingskosten:  € 27.990 

o Storingzoeken in PLC-systemen - Maritiem € 15.705 

o Hydrauliek – Maritiem    € 12.285 

 Reiskosten   € 1.000 

 Interne begeleidingsuren € 1.200 

 Gemiste werkuren   € 36.800 

o 16 pers / 10 dgn 

 Overig    € 1.000 

Subtotaal kosten:   € 67.990 

Beoogde ROI:    149% 

Terugverdientijd in maanden:             8 maanden 

 

Na het formuleren van de bovenstaande doelen en de beoogde opbrengst kan de 

daadwerkelijke opleiding starten. U meet de resultaten na de opleiding. Zo kunt u 

betrouwbare uitspraken doen over het werkelijke opleidingsrendement. Wat zijn de resultaten 

per aandachtsgebied en welke vaardigheden beheersen de medewerkers na de opleiding? 

Op basis van deze gegevens brengt u het werkelijke opleidingsrendement helder in kaart.   

 

Een complete rendementsrapportage is op www.rovc.nl/rendement te downloaden.  

 

De volgende voorbeelden zijn beknopter – ze bevatten geen kwantitatieve berekening van het 

beoogde rendement – en toegespitst op achtereenvolgens de doelgroepen Field Service 

Engineers en Scheepsbouwkundige Engineers. Wel geven de voorbeeld aan hoe je van 

bedrijfsdoelstellingen een vertaling kunt maken naar een passende opleiding.  
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Doelgroep: Field Service Engineers 

 

 

Wanneer een schip verkocht is, worden onderhoudscontracten afgesloten voor het verzorgen 

van onderhoud en het oplossen van storingen. De Field  Service Engineers (FSE) zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze onderhoudscontracten. Zij vliegen over de hele 

wereld om ter plekke onderhoud en storingen op te lossen. Met de juiste kennis en 

vaardigheden kan de Field Service Engineer:  

 Direct de juiste onderdelen bestellen 

 Snel diagnose stellen 

 Goed communiceren met leveranciers en vakspecialisten 

 Zelf een groot deel van de storingen oplossen 

 Een goede klantrelatie creëren en behouden 

 

 

Beknopt voorbeeld Stap 1 - TOPR methode 

Stap 1A - Vertaal de bedrijfsdoelstellingen naar aandachtsgebieden 

 

De doelstelling in dit voorbeeld is: klanttevredenheid verhogen door de tijd dat een schip stilligt zo kort 

mogelijk te houden. Er zijn meerdere aandachtsgebieden om dit te bereiken: 

 

 Het verbeteren van het reguliere onderhoud van het schip  

 Snellere reistijd van de  Field Service Engineer naar het schip 

 Betere communicatie met  de bemanning op het schip 

 De snelheid van diagnose stellen en  storingen oplossen optimaliseren 

 

 

Stap 1B - Bepaal de aandachtsgebieden & voer de nulmeting uit 

 

De aandachtsgebieden  waar een technische opleiding voor een FSE direct invloed op heeft zijn: 

 

 Het onderhoud van het schip 

 De snelheid van diagnose stellen en  storingen oplossen 
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Stap 1C - Bepaal de benodigde vaardigheden  

 

De Field Service Engineer loopt regelmatig tegen bepaalde problemen aan. Op basis van onderzoek 

blijkt dat Field Service Engineers – in dit voorbeeld – regelmatig te weinig kennis en vaardigheden 

hebben op het gebied van elektrotechniek en hydrauliek.  

 

Door onvoldoende kennis van deze vakgebieden staat de snelheid van diagnose stellen en storingen 

oplossen onder druk. 

 

Stap 1 D - Kies de juiste opleiding en bepaal de opleidingskosten  

De Field Service Engineers (5 personen) in dit voorbeeld gaan twee cursussen volgen: 

 

 Hydraulische systeemtechniek - Maritiem 

 Storingstechnicus elektro - Maritiem 

 

Totale opleidingskosten  € 17.550,- 

Het resultaat van de opleidingen heeft positieve invloed op de tijd dat schepen stilliggen. En 

daarmee direct, positieve  invloed op de klanttevredenheid!  

 

 

 

Doelgroep: Scheepsbouwkundige Engineers 

 

 

Scheepsbouwkundige Engineers houden zich bezig met het ontwerpen van schepen, 

inclusief alle benodigde elektrotechnische systemen. In de praktijk zien we vaak dat 

engineers kennis missen op het gebied van o.a. hydrauliek, pompsystemen en 

elektrotechnische systemen. Dit is wel een belangrijke voorwaarde om tot een optimaal 

ontwerp te komen. Met de juiste kennis en vaardigheden kan de Scheepsbouwkundige 

Engineer: 

 Een efficiënt systeem ontwerpen. Hierdoor worden onnodige fouten voorkomen 

die hersteld moeten worden.  

 Een goede sparringpartner voor leveranciers zijn. Goede basiskennis van 

elektrotechniek, pompsystemen en hydrauliek is essentieel in gesprekken met 

leveranciers. Ook draagt het bij aan een goede beoordeling van hun 

voorstellen/adviezen.   
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 Het geleverde werk controleren: leveranciers moeten doen wat ze beloven. Om 

het resultaat tijdens het ontwerpproces en na oplevering te kunnen controleren, 

moet de engineer voldoende kennis bezitten.  

 

 

Beknopt voorbeeld Stap 1 - TOPR methode 

Stap 1A - Vertaal de bedrijfsdoelstellingen naar aandachtsgebieden 

In dit voorbeeld is het doel: het bouwproces van een schip versnellen en de foutmarge (in het ontwerp)  

verminderen. In dit geval focussen we ons primair op het ontwerpproces: 

   

Er zijn meerdere aandachtsgebieden om dit te bewerkstelligen: 

 Minder technisch inhoudelijke ontwerpfouten  

 Goede communicatie met  leveranciers 

 Goed projectleiderschap 

 Betere beoordeling van deelprojecten die leveranciers opleveren 

 

 

Stap 1B - Bepaal de aandachtsgebieden & voer de nulmeting uit 

 

De aandachtsgebieden waar een technische opleiding - in dit voorbeeld - voor de Scheepsbouwkundige 

Engineer het meeste invloed op heeft, zijn:  

 Minder technisch inhoudelijke ontwerpfouten 

 Betere beoordeling van deelprojecten die leveranciers opleveren 

 

 

Stap 1C - Bepaal de benodigde vaardigheden  

 

Op basis van onderzoek blijken – in dit voorbeeld – veel ontwerpfouten te zitten in hydraulische 

systemen en pompsystemen. Daarnaast blijken de engineers ook het beoordelen van deze systemen 

lastig te vinden. Dit blijken ook de onderwerpen te zijn waarop de Scheepsbouwkundige Engineers een 

kennisachterstand hebben. 

 

 

 

 



 

Pagina 11 van 12 

 

Stap 1 D - Kies de juiste opleiding en bepaal de opleidingskosten  

 

De Scheepsbouwkundige Engineers (10 pers.) gaan komend jaar twee incompany cursussen volgen: 

 

 Pompsystemen voor engineers 

 Hydraulische systemen, combinatietraining voor engineers  

 

Totale opleidingskosten  € 28.500,- 

Het resultaat na de opleiding is dat Scheepsbouwkundige Engineers de werking van 

hydraulische- en pompsystemen nog beter begrijpen. Met de opgedane kennis worden 

systemen beter ontworpen en beoordeeld.  

 

 

 

 

 
In het boek Rendement van opleiden in de techniek vindt u nog meer gedetailleerde 

informatie en wordt u meegenomen door alle stappen. Via de website 

www.rovc.nl/rendement kunt u het boek kosteloos aanvragen. Ook vindt u daar een 

template voor de rendementsrapportage en een aantal cases van uw concullega’s. 

 

Wilt u liever persoonlijk contact over dit onderwerp? Wij helpen u graag!  

Neem contact op met Arnoud Simons, 06 - 12 56 92 79 of via arnoudsimons@rovc.nl   

 

Bekijk ons complete opleidingsaanbod op www.techacademymaritiem.nl  

 

http://www.rovc.nl/rendement
http://www.techacademymaritiem.nl/
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Over ROVC 

ROVC is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 

Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een praktijkgerichte opleiding bij ROVC met als 

doel efficiënter, daadkrachtiger en competenter te functioneren. ROVC adviseert en 

ondersteunt daarnaast honderden organisaties bij het realiseren en implementeren van een 

effectief opleidingsbeleid. Betrokkenheid bij uw markt, organisatie en medewerkers staat in 

onze werkwijze centraal. Meer informatie vindt u op www.rovc.nl.  
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