Een eigen bedrijfsschool:

Ontwikkel je
eigen vakmensen

Interne bedrijfsschool opzetten?
Realiseer krachtige leermomenten die aansluiten bij wat er in jouw organisatie wordt
gevraagd. Zit jij te springen om vakmensen, maar heb je moeite om ze te vinden? Heb
jij gespecialiseerde functies in huis waar reguliere opleidingen niet in voorzien? Dan
is het tijd om na te denken over een interne bedrijfsopleiding. Daarmee geef je talent
de kans zich te ontwikkelen, hou je opgebouwde expertise in huis en draag je bij aan
duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Bovendien stimuleer je er een cultuur
mee waarin ‘een leven lang leren’ de norm is.
Het ontwikkelen van een bedrijfsschool is een vak. Met een gericht stappenplan helpt
Sweeburg je hierbij. Zo haal je doelen en gaat jouw organisatie groeien!

Ontdek de voordelen van een interne bedrijfsschool
De eigen bedrijfsschool is het antwoord op snel veranderende functie- en
opleidingseisen, waaraan regulier onderwijs niet snel genoeg kan voldoen.

Een interne bedrijfsschool levert
veel voordelen op:
• Ontwikkel je eigen vakmensen.
•	Je wordt minder kwetsbaar voor verlies
van kennis, door uitval of vertrek van
huidig personeel.
• Oudere en gespecialiseerde werkne
mers die hun kennis overdragen, blijven
een zinvolle bijdrage leveren aan de or
ganisatie. Dat vergroot hun werkplezier.
•	Je wordt aantrekkelijker als werkgever,
omdat je mensen de kans geeft
voortdurend te werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling.
•	
De functionaliteit van een bedrijfsschool
kan worden uitgebreid met instructie
mogelijkheden voor klanten, medewer
kers op andere vestigingen of mede
werkers die thuis of vanuit huis werken.

Een bedrijfsschool ontwikkeld door
Sweeburg maakt leren slimmer en leuker.
Het plezier van de deelnemer staat
voorop, door innovatieve oplossingen als:
Blended learning: een mix van
praktijkleren met online leervormen.
Dat betekent leren waar en wanneer
het de deelnemer het beste uitkomt,
in eigen tempo.
Flipping the Classroom: de instructie
die deelnemers normaal in de instructie
ruimte krijgen, wordt online aangeboden
in de eigen tijd van de deelnemer. Door
deze omkering ontstaat meer interactie
en meer gelegenheid voor verdieping.
Er wordt (kosten)effectiever gewerkt.

Maak kennis met de Sweeburg-methode
Sweeburg is expert in het op maat inrichten van bedrijfsscholen. Wij hebben de kennis
en ervaring in huis om jouw mensen in staat te stellen hun expertise zo goed mogelijk
over te brengen. We zijn sterk op onderwijskundig vlak én goed in het inrichten van een
online leeromgeving voor slimme, eigentijdse en inspirerende lesvormen. Sweeburg
ontwikkelt bedrijfsscholen. Wij:
Ondersteunen bij keuze en inrichting van
•	
een elektronische leeromgeving (ELO).
•	
Maken (samen met contentleveranciers) (online) leermiddelen.
•	
Ontwikkelen toetsen en
examenopdrachten.

•	
Ontwikkelen en leiden docenten,
trainers en instructeurs op.
•	
Leiden beoordelaars op.
•	
Ontwikkelen online certificaten
en digitale (Open) Badges
•	
Richten hybride instructielokalen in.
•	
Maken koppelingen tussen (content
van) bedrijfsleven en MBO/HBO studies.

Over Sweeburg
Sweeburg stelt organisaties, docenten en trainers in staat hun
mensen een leven lang te laten leren. Onderweg maken we het
leuk door krachtige leermomenten aan te bieden. Sweeburg helpt
bij het opzetten of verbeteren van alle facetten die horen bij leren:
voorbereiding op werk, inwerken en persoonlijke talentontwikkeling.
Dat doen we op basis van twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven,
onderwijs en overheid. Onze aanpak is er niet een van one size fits
all. We maken een grondige analyse van de uitdagingen waar jij voor
staat en brengen de uitdaginssituatie en doelen vooraf in kaart.
Met een slimme bedrijfsschool van Sweeburg boek je snel
resultaat. Je ziet het kennisniveau in de organisatie en bij klanten
stijgen en prestaties vooruit gaan. Zo blijf je de concurrentie voor.
Meer weten over hoe Sweeburg jouw organisatie laat groeien?
Neem dan contact op via info@sweeburg.nl of 085-1306292
of kijk op www.sweeburg.nl/bedrijfsschool.

