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Project ‘Limburg werkt … met oZone’  

 

 

 

Voor wie? 
Voor bedrijven die een goede leercultuur willen ontwikkelen en een gericht intern leerplan willen 

maken met informeel leren op de werkplek, structurele leerlijnen en goede (in)werkinstructies. 

Hoe? 

Online cursus in combinatie met een fysieke 'Leren van elkaar kring' over informeel leren, e-

learning en werkplekleren. We gaan aan de slag met behulp van het kennismanagement 

platform oZone en maken gebruik van de tools vanuit de landelijke pilot www.werkplekleren.nl. 

Aan dit programma van Techniekcoalitie Limburg kunnen maximaal 15 personen deelnemen. 

Het aanbod 

• 8 Online bijeenkomsten oZone; training voor coördinatoren en auteurs binnen bedrijven. Aan 

het eind van deze training hebben de deelnemers een eigen leerplan en de eerste module(s) 

via oZone opgezet. 

• 4 Fysieke bijeenkomsten met alle deelnemers om ‘van elkaar te leren’ onder begeleiding van 

een tweetal didactische specialisten en met gebruikmaking van tools 

van www.werkplekleren.nl. 

• Ondersteuning vanuit externe deskundigheid in de vorm van een ‘strippenkaart’. Per bedrijf 

maximaal 20 uur advies op maat voor een verdiepingsvraag. 

• Advisering over de inzet van mogelijke regelingen ten behoeve van persoonlijke 

ontwikkelbudgetten voor medewerkers (in samenwerking met de onderwijsfondsen). 

• Handig en praktisch naslagwerk met ervaringen en een stappenplan. 

• Aanvullend op de e-learning modules van oZone inzicht in de tools en tips van 

www.werkpleklerenindetechniek.nl 

 

http://www.techniekcoalitielimburg.nl/
mailto:info@techniekcoalitielimburg.nl
http://www.werkplekleren.nl/
http://www.werkpleklerenindetechniek.nl/


  
 
 
 
 
  

 

 
www.techniekcoalitielimburg.nl   |   info@techniekcoalitielimburg.nl   |   T: 0486-477781 

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ozone-in-8-stappen/ 

 

Planning 

De kick-off meeting/kennismaking met alle deelnemers wordt eind oktober/begin november 

2020 gepland. Zowel de online meetingen als de fysieke bijeenkomsten worden in de ochtenden 

van 08.30 tot 11.30 uur gepland. De fysieke bijeenkomsten worden gepland van 08.30 tot 11.30 

uur op een nog te bepalen locatie, centraal in Limburg. 

Data online meetingen: 

donderdag 5 november 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 12 november 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 19 november 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 26 november 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 3 december 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 10 december 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 17 december 2020  9:00 - 10:30 uur 

donderdag 14 januari 2021  9:00 - 10:30 uur 
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