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Wil je medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen in hun vak?  Wil je medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen in hun vak?  
Wil je ze efficiënt online leerstof aanbieden die past bij jouw bedrijf? Wil je ze efficiënt online leerstof aanbieden die past bij jouw bedrijf? 
Meld je dan vandaag nog aan bij oZone, hét online platform voor Meld je dan vandaag nog aan bij oZone, hét online platform voor 
kennisdelen en leren in de techniek. kennisdelen en leren in de techniek. 

Wat is oZone? 
oZone is een praktisch en gebruiksvriendelijk platform voor kennisdelen en leren,  
ontwikkeld vóór en dóór technische bedrijven. Je kunt oZone op zeker drie manieren 
inzetten.

Kant-en-klare e-learning
Op oZone vind je kant-en-klare e-learningmodules over meer dan 150 basisonderwerpen in de techniek. Die kun je 
direct inzetten om (nieuwe) medewerkers of leerlingen op te leiden. Het aantal modules groeit wekelijks!

Zelf content maken of aanpassen
In oZone maak je heel gemakkelijk je eigen leermodules, voeg je modules samen tot leerpaden, of pas je bestaande 
modules aan. Zo stem je de leerstof exact af op de functies binnen jouw bedrijf. Het ontwerpen van je eigen online 
leeromgeving was nog nooit zó eenvoudig!

Efficiënt content delen
Op oZone leg je niet alleen eenvoudig zelf kennis vast, je kunt deze kennis – anders dan bij commerciële 
e-learningplatforms – ook heel makkelijk delen. Met je medewerkers, maar ook met ketenpartners, andere 
bedrijven en opleiders. 

‘Het is heel 
gemakkelijk om in oZone 
zelf modules te bewerken 

en te maken.’

Han de Jong,  
trainer bij  

Ridder Group

Laagdrempelig, 24/7 online leren, een leven lang! 



 

Wanneer oZone?
oZone is up-to-date, intuïtief en praktisch van opzet. Je kunt het op heel veel manieren  
efficiënt inzetten in jouw bedrijf:
• Vergroot het technisch vakmanschap van medewerkers.
• Maak leermodules en volledige leerpaden specifiek voor jouw bedrijf. 
• Leg kennis van ervaren medewerkers gestructureerd vast.
• Versnel het inwerkproces van nieuwe medewerkers en zij-instromers. 
• Volg eenvoudig de voortgang van je medewerkers. 
• Wissel kennis uit rond nieuwe ontwikkelingen, zoals robotisering en de energietransitie.

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Vraag vandaag nog een demo aan op www.ozone.nl.

Waarom leren medewerkers graag in oZone?
•• Uitleg in korte, hapklare brokken.  Uitleg in korte, hapklare brokken. 
•• Weinig tekst, veel plaatjes. Weinig tekst, veel plaatjes.
•• Handige instructiefilmpjes, animaties en 360 gradentours. Handige instructiefilmpjes, animaties en 360 gradentours.
•• Korte lessen, werkinstructies, opdrachten en (zelf)tests. Korte lessen, werkinstructies, opdrachten en (zelf)tests.
•• Eigen werkplek is herkenbaar in de modules. Eigen werkplek is herkenbaar in de modules.

oZone: samen delen maakt samen slimmer!
oZone werkt als een multiplier van kennis in de technische sector. Deel jij jouw kennis met de openbare bibliotheek 
van oZone? Fantastisch! Anderen kunnen jouw modules en leerlijnen hergebruiken of tot maatwerk maken.  
Zo bereik je oneindig veel nieuwe technici. Zo vergroten we samen het vakmanschap in de techniek. Zo worden alle 
aangesloten bedrijven en opleidingen sterker en slimmer. Ook jouw bedrijf!

oZone: unieke dienstverlening van de opleidingsfondsen
De unieke infrastructuur van oZone wordt mogelijk gemaakt door werkgevers- en werknemersorganisaties in de 
sectoren metalektro, metaalbewerking en de technische installatiebranche. Deelname aan oZone is kosteloos voor 
bedrijven die aangesloten zijn bij de opleidingsfondsen van deze sectoren: A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek. 
Via de afdracht aan de opleidingsfondsen is de infrastructuur van oZone gezamenlijk bekostigd. De gezamenlijke 
investering levert een veel hoger leerrendement op dan wat je als bedrijf in je eentje bereikt. Zo vergroten we samen 
het vakmanschap in de techniek en faciliteren we de toegang tot technische kennis, 24 uur per dag en een leven 
lang. Win-win-win dus!

Voor wie is oZone?  
• oZone is kosteloos als je bedrijf is aangesloten bij A+O Metalektro, OOM of Wij Techniek. 
•  Ook onderwijsinstellingen, bedrijven uit andere sectoren en samenwerkingsverbanden voor innovaties in de 

techniek kunnen het platform gebruiken. We informeren je graag over de mogelijkheden.
• De open e-learningmodules zijn gratis toegankelijk voor iedereen met interesse in techniek. 
 

De voordelen op een rij
•• Eenvoudig en laagdrempelig online leren, 24/7 en overal. Eenvoudig en laagdrempelig online leren, 24/7 en overal.
•• Keuze uit een grote hoeveelheid leercontent speciaal voor de technische sector.   Keuze uit een grote hoeveelheid leercontent speciaal voor de technische sector.  
•• De actuele basiskennis van jouw bedrijf beschikbaar voor opleiders in de techniek. De actuele basiskennis van jouw bedrijf beschikbaar voor opleiders in de techniek.
•• Bedrijven voegen makkelijk zelf up-to-date content toe. Bedrijven voegen makkelijk zelf up-to-date content toe.
•• Bedrijven kunnen elkaars content gebruiken voor eigen leerlijnen.  Bedrijven kunnen elkaars content gebruiken voor eigen leerlijnen. 
•• Kosteloos voor bedrijven aangesloten bij A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek.  Kosteloos voor bedrijven aangesloten bij A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek. 

Aan de slag met oZone!
Vraag direct een demo aan op www.ozone.nl/voor-bedrijven/ of meld je aan voor een van onze webinars. 

oZone zelf beleven? 
Maak op www.ozone.nl/open-e-learning/ een account aan en neem alvast een kijkje in onze openbare bibliotheek!
Heb je vragen over oZone, neem gerust contact op met je regiomanager.

www.ozone.nl  |  info@ozone.nl  |  telefoon 088-60 50 900

‘De introductie in  
oZone voor nieuwe 

medewerkers heeft me  
al veel tijd opgeleverd.‘

Herman Boonstra, 
manager KVMG Next 
Generation Shipyard 

oZone: hét platform voor kennisdelen 
en leren in de techniek 
Maak nu kosteloos een account aan!


