
Van bedrijfsacademy tot erkend operator diploma 

 

Litop is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende onderwijsinstelling 
gespecialiseerd in het opleiden van operators. Dit doen wij door middel van een e-learning systeem 
met interactieve pagina’s vol foto’s, video’s en virtual reality.  

Met de lessen die we gebruiken in onze diplomerende operator opleidingen kun u snel en gemakkelijk 
een bedrijfsacademy inrichten. De gebruikte Litop lessen in uw bedrijfsacademy leiden vervolgens 

tot vrijstellingen in onze diplomerende operator opleidingen. Ook lessen die u zelf heeft ontwikkeld 
kunnen leiden tot vrijstellingen! 

Waarom een bedrijfsacademy? 
• Nieuwe medewerkers zijn sneller inzetbaar en worden uniform ingewerkt. 
• Huidige medewerkers krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. 
• U kunt bij een audit eenvoudig aantonen dat uw mensen goed zijn opgeleid. 
 

Waarom een doorlopende leerlijn van bedrijfacademy tot een landelijk erkend operator 
diploma? 
• Sollicitanten kiezen sneller voor een bedrijf waar ze een landelijk erkend diploma mogen halen. 
• Het opleiden van medewerkers is een voorbeeld van goed werkgeverschap. Bovendien mogen 

de kosten in mindering worden gebracht op een eventuele transitievergoeding. 
 
Waarom Litop? 

• Vanuit het niets een bedrijfsacademy opzetten kost veel tijd en geld. Door gebruik te maken 

van ruim 350 lessen uit onze bibliotheek (zie de Excelsheet) kunnen uw operators snel met hun 
opleiding starten. 

• De lessen zijn gemakkelijk bedrijfsspecifiek te maken met uw eigen video’s, foto’s en teksten. 
• U kunt zelf werkinstructies toevoegen die op te roepen zijn met een QR-code. Dit geldt ook 

voor controlelijsten voor bijvoorbeeld kwaliteit- of inspectierondes. 
• U kunt de lessen eenvoudig online up-to-date houden. 

• Alle lessen bevatten een ’training-on-the-job’-lijst, waarmee operators de vertaalslag naar hun 
werkplek maken. Lessen hebben daardoor daadwerkelijk impact.  

• De voortgang wordt actief bewaakt. Het systeem stuurt automatisch meldingen naar cursist, 
begeleider en management bij het niet tijdig afronden van activiteiten. 

• Activiteiten behaald in de academy geven recht op vrijstelling bij een diplomerende MBO 
operator-opleiding van Litop. U kunt uw medewerkers zo een doorlopende leerlijn aanbieden. 
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Een bedrijfsacademy van Litop bestaat uit drie portals 

Het cursistenportal  
• Een overzichtelijk opleidingsplan met duidelijke deadlines. 
• De mogelijkheid om met andere cursisten en begeleiders te communiceren over de inhoud van 

een les. 
• Een portfoliomap met daarin alle behaalde certificaten. 
• Automatische herhalingstrainingen. 
 
Het begeleidersportal 
• Een uitgebreide analysetool die inzicht geeft in de prestaties van het team. 

• Eenvoudig mails versturen naar onder andere afdelingen en functiegroepen. 
• Een dashboard met een overzicht van de competenties van het team.  
• Een portfoliomap met daarin alle behaalde certificaten van cursisten. 

 
Het managementportal 
• Een uitgebreide analysetool die inzicht geeft in de prestaties van het gehele bedrijf. 
• Eenvoudig mails versturen naar onder andere afdelingen en functiegroepen. 

• Een dashboard met een overzicht van de competenties van het gehele bedrijf. 
• Een portfoliomap met daarin alle behaalde certificaten van alle cursisten. 
• Zelf nieuwe cursisten toevoegen en aan een functietraining toewijzen.  
 
Aanbieding 
 
Start in 2021 met een bedrijfsacademy via Litop, dan ontwikkelen wij GRATIS uw eigen look & feel 

(t.w.v. €600,-).  
 
Litop kent 2 licentievormen, u kunt zelf uitrekenen welke vorm voor uw bedrijf het voordeligst is. 
 
1. U betaalt eenmalig €300,- voor elke module in uw bedrijfsacademy + €37,50 per gebruiker per 

jaar 

2. U betaalt €37,50 per gebruiker per jaar + €5,- per gebruiker per jaar voor elke module in uw 
bedrijfsacademy 

 
Het op maat maken van een module kost eenmalig €150,-. Dit geldt niet voor de onboarding, 
veiligheid en hygiëne module. Deze drie modules ontwikkelen we op offertebasis. 
 
Doorstromen naar een landelijk erkend diploma 

Litop biedt u 3 routes naar een diploma met elk hun voor- en nadelen. 
1. Klassikale variant. 200 uur klassikaal les. 
2. Individuele variant met wekelijkse contactmomenten met de docent. 
3. Individuele variant 5 contactmomenten met de docent. 
 
De vrijstellingen gelden voor alle genoemde routes. 
 

Meer weten? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Huub van Strien (huub@litop.nl of 06-21196019) of John 
Bode (john@litop.nl of 06-12444566). Of maak hier met één klik vrijblijvend een demoaccount 
aan. 
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