
Transport en Logistiek
Gezond en veilig onderweg - Online leren 
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Iedereen is anders en iedereen leert anders. Daarom kunnen medewerkers in onze online 
leeromgeving zelf kiezen hoe ze leren. Ons aanbod komt in verschillende leervormen en 
wordt continu uitgebreid met nieuwe content. Ook doen we periodiek een kwaliteitschecken 
verwijderen we content die niet meer aan onze kwaliteitseisen voldoet.

 Extra leermiddel
Iedere cursist ontvangt, na het behalen van zijn/haar eerste certificaat, een Google Home Mini of Trucknavigatie. 
Dit is extra lesmateriaal om direct met de digitale vaardigheden in de praktijk aan de slag te gaan.

 & E-learning
Deze interactieve modules zijn opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Hiermee kun je op je gemak alle 
in’s en out’s leren over een bepaald onderwerp. Je maakt oefeningen, bekijkt bijpassende video’s en leert van 
voorbeelden uit de praktijk. Ideaal om bijvoorbeeld een vreemde taal te leren of je digitale vaardigheden bij te 
spijkeren.

 & WE-learning
Sommige onderwerpen zijn perfect geschikt om samen met een collega te behandelen. Denk aan samenwerken 
en integriteit. Deze web-based e-learning modules zijn goed in groepsverband te volgen en geven de 
mogelijkheid om samen met anderen te leren.

 � Webinars
In deze live uitzendingen van 30 minuten vertelt een expert de belangrijkste highlights van een (vaak actueel) 
thema. Omgaan met stress, mindfulness op werk, smartphone fotograferen en conflicthantering zijn een aantal 
van de titels die voorbijkomen. Het handige is: ze zijn live te volgen én later terug te kijken.

 $ Essentials
De term werkplekleren heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan. Essentials zijn een praktische benadering 
van dit begrip. Met deze micro-cursussen kan supersnel belangrijke kennis opgedaan worden, want essentials 
zijn nooit langer dan 5 minuten. Perfect geschikt voor het opzoeken van die ene formule in Excel of het opfrissen 
van handelingen die periodiek herhaald moeten worden.

 , Persoonlijke scans
Zonder te weten waar je nu staat, is het moeilijk om te bepalen wat je einddoel is. Daarom kunnen medewerkers 
met onze scans inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden. Door stellingen te beantwoorden komen zij erachter 
waar hun talenten liggen. Zo wordt het nog gemakkelijker om de persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Denk 
aan scans over communiceren, timemanagement, drijfveren en ontwikkelstijl.

Bepaal zelf hoe je leert
Onze leervormen
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Arbo
 & Materialen en middelen

 & Met een beeldscherm werken

 & Tillen

Bedrijfscultuur
 & Integriteit 

 & Omgaan met agressie en geweld

 & Pesten en seksuele intimidatie

 � Pesten? Dat komt bij ons niet voor, hoor!

Commerciële vaardigheden
 & Klantgerichtheid algemeen

Communicatie
 & Aandacht en begrip tonen

 & Effectief Communiceren

 $ Aandachtspunten bij non-verbale communicatie

 $ Effectief doorvragen

 $ Effectief luisteren

 $ Effectief samenvatten

 $ Feedback geven: De gouden regels

Digitale vaardigheden
 & Digitale Veiligheid

 & Haal meer uit je iPad

 & Online Essentials

 & Online zichtbaarheid

 & Windows 10

 $ Bescherming klantgegevens

 $ Veilig werken in de praktijk

Aanbod
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Gezondheid
 & Gezond gewicht berekenen

 & Bewegen om af te slanken

 & Conditie: lopen, voorbereiding

 & De basis van training

 & Dieet om af te slanken

 & Mijn eetgedrag en leefstijl

 & Fit zijn en fit blijven

 & Geestelijke rust

 & Hoe meet je je conditie?

 & Met druk en tegenslag omgaan

 & Ontspanningsoefeningen bij stress

 & Scan: gezond & fit

 & Slaapstoornissen

 & Wat is slapen

 & Sport en voeding

 & Techniek en training bij het lopen

 & Trends en vragen over voeding

 & Uithoudingsvermogen

 & Vitaliteit: omgaan met stress

 & Zo verbeter je je conditie 

 � De balans tussen werk & thuis

 � Een korte cursus geluk 

 � Een les in stress 

 � Gezond en gelukkig 100 worden 

 � Je lichaam liegt nooit 

 � Loslaten 

 � Mindfulness: meer veerkracht, minder stress 

 � Nooit een burn-out met deze 5 tips 

 � Stress en veerkracht

 � Van burn-out naar bevlogenheid 

 � Work Life: Je leven in balans 
 



5

088 141 00 00      |      info@skillstown.com 03 / 07 / 2019

Human Resources
 & Feedback

Loopbaanontwikkeling
 & De basis van rekenen

 & Klaar voor de toekomst: Introductie

 & Klaar voor de toekomst: Kuntsmatige intelligentie

 & Omgaan met verandering en aanpassen 

 & Plannen en organiseren MBO

 & Rekenen: getallen (niveau 2F)

 & Rekenen: meten en meetkunde (niveau 2F)

 & Rekenen: verbanden (niveau 2F)

 & Rekenen: verhoudingen (niveau 2F)

 & Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

 & Timemanagement

 & Vakdeskundigheid toepassen

 � 5 tips voor een succesvolle werktoekomst  

 � Het flexibele brein  

 � In 7 stappen persoonlijke grip en succes op je werk!  

 � Loopbaanontwikkeling: creëer je eigen droombaan  

 � Personal Branding  

 � Persoonlijke Kracht  

 � Succesvol Leren: de drie belangrijkste vragen  

 � Succesvol netwerken  

 � Succesvol online solliciteren

Microsoft Office
 & Office 2016

 & Office 365 (deel 1)

 & Office 365 (deel 2)

 & Office 365 (deel 3)

 $ Excel Online introductie

 $ OneNote Online
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 $ Outlook Online

 $ PowerPoint Online

 $ Word Online introductie

Nederlands
 & De basis van spelling

 & Idioom 

 & Nederlands foutloos schrijven

 & Nederlands: gespreks- en spreekvaardigheid (niveau 3F)

 & Nederlands: lezen en luisteren (niveau 3F)

 & Nederlands: schrijven (niveau 3F)

 & Snellezen

Persoonlijke groei 
 $ Assertiviteit: ontwikkel in 4 stappen

 $ Evalueer jezelf

 $ Onafhankelijkheid

 $ Stressmanagement: Oorzaken van stress

 $ Stressmanagement: Stress managen

 $ Stressmanagement: Wat is stress?

Presenteren
 & Presenteren 

 
Samenwerken

 & Brainstormen en Mindmappen

 & Instructies en procedures opvolgen

 & Samen werken aan samenwerken

 & Samenwerken en overleggen

 & Werken in teams

 � Conflicthantering  

 � Effectief vergaderen 
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Scans & metingen
 , Communicatie

 , Conflicthantering

 , Stages of Concern

 , Timemanagement

Time Management
 $ Timemanagement: planning samenvatting

Vreemde talen
 & Duits in twee weken

 & Duits uitgebreid

 & Duits voor vrachtwagenchauffeurs

 & Engels in twee weken

 & Engels Uitgebreid

 & Engels voor vrachtwagenchauffeurs

 & Frans in twee weken

 & Frans uitgebreid

 & Italiaans in twee weken

 & Italiaans uitgebreid

 & Portugees in twee weken

 & Spaans in twee weken

 & Spaans uitgebreid

 � Nederlands: de meest voorkomende fouten te lijf 

Veilig onderweg
 & Kunstmatige intelligentie & trucknavigatie

Vrije tijd
 & Digitale fotografie

 � Smartphone fotograferen kun je leren! 
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Klaar voor de toekomst - Digitale geletterdheid
 

Onder digitale geletterdheid verstaan we het vermogen om met nieuwe digitale technologieën om 

te kunnen gaan. 

Klaar voor de toekomst - Persoonlijke vaardigheden

 

Onder de persoonlijke vaardigheden verstaan we vaardigheden die met denken te maken hebben. 

Het gaat om probleemoplossend denken, kritisch denken en creatief denken.

Klaar voor de toekomst - Sociale vaardigheden

 

In de 21e eeuw worden sociale vaardigheden steeds belangrijker. Onder sociale vaardigheden 

verstaan we communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden.

Klaar voor de toekomst - Zelfregulatie

 

 

Zelfregulatie is het vermogen om je steeds verder te kunnen ontwikkelen. Hiervoor moet je 

zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid nemen voor je acties. 

Leerlijnen
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Waar leren werkt

SkillsTown laat medewerkers het beste uit zichzelf halen. Als online opleider bieden we een 

leeromgeving aan waar meer dan 1000 online cursussen te vinden zijn. Hier kunnen medewerkers 

op hun eigen manier leren. Denk aan cursussen op het gebied van taal, communicatie, 

samenwerken, presenteren, time management en vakspecifieke kennis per branche. Dankzij de 

gepersonaliseerde look & feel, kan jouw organisatie een professionele eigen academie neerzetten.

Naast het faciliteren van deze omgeving, vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan de 

implementatie daarvan. Samen met onze implementatie consultant bereikt jouw organisatie de 

beste resultaten. We helpen je om de leeractiviteit binnen de organisatie te verhogen tot wel 84% 

en denken mee over het onder de aandacht brengen en houden van de academie.

Vrijblijvend een kennismakingsgesprek? Neem een kijkje op www.skillstown.com 


