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Start uw eigen bedrijfs- of bedrijvenschool 
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De terugkomst van de bedrijfs- of bedrijvenschool

De komende jaren worden bedrijven geconfronteerd met een oplopend tekort aan technisch gekwalificeerd personeel. 

Een hoge uitstroom door vergrijzing in combinatie met een beperkte instroom (zowel in kwantiteit als kwaliteit) 

vanuit het regulier onderwijs, zorgt voor een uitdaging in het vinden en behouden van technici. Tegelijkertijd gaan 

de technologische ontwikkelingen snel en aan technisch personeel worden steeds hogere eisen gesteld. De grootste 

tekorten bevinden zich de komende jaren dan ook op MBO-3 en 4 niveau. 

Dit alles leidt tot de terugkomst van een beproefde oplossing welke tot eind jaren tachtig veelvuldig werd ingezet: de 

bedrijfsschool en als variant: de bedrijvenschool.

"Ik leer dingen 

die ik direct in 

de praktijk kan 

toepassen"
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Waarom een bedrijfs- of bedrijvenschool?

Een bedrijfsschool is een eigen opleidingscentrum met een opleidingsbeleid dat aansluit bij de doelen van uw 

organisatie. Met een cursus- en opleidingsaanbod dat aansluit bij de functies in uw organisatie én uw wensen omtrent 

inhoud, kwaliteit, planning en locatie. 

Het is de ideale oplossing als personeel met de juiste kennis en vaardigheden niet zomaar uit de arbeidsmarkt kan 

worden gehaald. Of als opleidingen als structurele bijdrage worden gezien om de strategische bedrijfsdoelen te behalen. 

Heeft uw bedrijf veel differentiatie in functies? Een beperkt aantal technische medewerkers? Of kunnen bepaalde 

groepen medewerkers niet tegelijkertijd een opleiding volgen? Dan biedt een bedrijvenschool uitkomst: een 

bedrijfsschool voor een aantal bedrijven in een regio of branche.

Een bedrijvenschool biedt hiermee dezelfde 

voordelen als een bedrijfsschool als het gaat 

om de aansluiting van het aanbod op de 

opleidingsbehoeften van deelnemende 

bedrijven. Met als extra voordeel de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het vullen van 

de groepen. 

Daarnaast is een bedrijvenschool betaalbaar. 

Door het bundelen van krachten met diverse 

bedrijven en de ervaring en administratieve 

organisatie van ROVC, komen de voordelen 

van een bedrijfsschool binnen bereik. Vaak 

zonder dat dit extra geld hoeft te kosten.  

Kortom: een bedrijfs- of bedrijvenschool 

zorgt voor een efficiënte en effectieve 

ontwikkeling van uw medewerkers. 

Bovendien draagt het bij aan de moti-

vatie van medewerkers en aantrekkelijk 

werkgeverschap, waardoor wervingskosten 

verlaagd kunnen worden.

Waarom in samenwerking met ROVC?
ROVC biedt u:

• Praktijkgerichtheid

• Didactische deskundigheid

• Persoonlijke benadering

• Flexibiliteit

• Een goede administratieve organisatie

Wij hebben een bedrijfsschool omdat:

...wij regelmatig nieuwe medewerkers  

moeten inwerken.

...wij medewerkers willen om- of bijscholen.

...wij ons bewust zijn van de structurele 

bijdrage die opleidingen kunnen bieden 

aan het bereiken van de strategische 

bedrijfsdoelen: alleen dan kunnen wij flexibel 

inspelen op de behoeften in de markt en onze 

concurrentiepositie handhaven.

...reguliere opleidingen niet aansluiten op 

de specifieke behoefte van ons bedrijf, qua 

inhoud, planning, locatie en kwaliteit.
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Hoe kan ROVC u ondersteunen?

ROVC heeft uitgebreide ervaring met bedrijfs- en bedrijvenscholen. Zo zijn wij nauw betrokken bij de bedrijfsscholen 

van IHC Merwede, Van der Pol Elektrotechniek, voestalpine Polynorm en Vredestein. Daarnaast faciliteren we bij het 

opzetten van bedrijvenscholen binnen een regio of sector, zoals bij TechAcademy Maritiem (www.techacademymaritiem.

nl) en TechAcademy Maasvlakte (www.techacademymaasvlakte.nl).

Wij kunnen u op diverse manieren ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van uw bedrijfsschool of het opzetten 

van een bedrijvenschool. U kiest zelf op welk vlak :

• Cursussen en opleidingen

 Uitvoering van geselecteerde cursussen en opleidingen en aansturing van derde partijen.

• Advies en analyse

 Ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties, assessment 

 vanhet huidige competentieniveau, selectie van relevante opleidingen en cursussen, opstellen van een    

 competentiepaspoort.

• Didactische ondersteuning 

 Didactisch ondersteunen van uw praktijktrainers: de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het    

 inwerken en opleiden op de werkplek.

• Ontwikkeling

 Ontwikkelen van cursussen en opleidingen op basis van uw specifieke behoeften.

• Planning en organisatie

 Uitvoeren van de planning en organisatie van uw bedrijfs- of bedrijvenschool: inplannen docenten en    

 locaties, verwerken van aanmeldingen, evalueren van opleidingstrajecten.

• Faciliteren bedrijvenscholen

 Bij elkaar brengen bedrijven in regio of segment, in kaart brengen wensen, opstellen opleidingspakket en   

 coördinatie van de uitvoering.

Meer informatie?

Kunnen we u ondersteunen bij de inrichting of uitvoering van uw bedrijfsschool? 

Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een bedrijvenschool in uw regio of branche? 

Neem dan contact op met Maartje Mikx, Business Developer via  0318 - 698 698 

of maartjemikx@rovc.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te 

bespreken en te sparren over uw opleidingswensen incompany te volgen. 


