
24/ Mei 2020

TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT   CHECKLIST 

Hoe kies je de geschikte training?

Checklist open  
training 
Waarmee moet je rekening houden als je 
een open training wilt volgen? Deze check-
list helpt hierbij. 

D
e leden van de ondernemings-

raad hebben scholingsrecht. Je 

kunt kiezen uit een open trai-

ning of een training op maat. De open 

training heeft een standaard program-

ma, en er doen or-leden van verschil-

lende organisaties aan mee. Je kunt je 

daarvoor inschrijven. 

 • Een open training is vaak voor indi-

viduele or-leden, een training op 

maat voor de hele ondernemings-

raad. Het programma wordt afge-

stemd op de wensen van de deelne-

mers. Kijk wat voor een scholing je 

nodig hebt. Zijn er bijvoorbeeld 2 

nieuwe leden dan is het handiger om 

ze naar een open training te laten 

gaan dan met de hele or een basis-

cursus te volgen. Wil je bijvoorbeeld 

een werkplan maken dan is een 

maatwerktraining geschikter. Dat 

gaat immers de gehele or aan.

• Kijk hoeveel scholingsdagen jij en de 

collega-orleden nog hebben. Een or-

lid heeft minimaal 5 dagen per jaar. 

Een commissielid heeft er minimaal 

3 per jaar. Or-leden die ook in een 

commissie zitten, hebben er dus mi-

nimaal 8.

• Om de scholingsvragen te structure-

ren, kun je een scholingsplan ma-

ken. Neem daar ook de individuele 

scholingsvragen in op, want niet ie-

dereen heeft dezelfde leervragen. 

• De meeste scholingsinstituten heb-

ben verschillende open trainingen. 

De meeste zijn klassikaal, maar som-

mige zijn online. Ze staan op de 

website van het instituut. Veel on-

dernemingsraden zoeken via Google 

(of een andere zoekmachine) naar 

een geschikte training. 

• Een open training heeft een pro-

gramma, datum en locatie. Je kunt 

de trainingen van de verschillende 

instituten met elkaar vergelijken en 

een keuze maken. 

• Je kunt ook naar vergelijkingssite 

Springest gaan. Je kunt op basis van 

thema’s de juiste training selecteren. 

Je kunt informatie opvragen, maar 

ook naar de website van het betref-

fende instituut gaan. Je krijgt dan 

een betere indruk van de training en 

de aanbieder. 

• De meeste open trainingen duren 

een of twee dagen. Let op of het pro-

gramma aansluit bij je wensen. Een 

overnachting maakt een training 

vaak duurder. Kijk goed of alle kosten 

genoemd zijn.

• Soms is het aantrekkelijker om met 

meer mensen mee te doen. De twee-

de deelnemer krijgt bijvoorbeeld kor-

ting of de vierde deelnemer kan gra-

tis meedoen. Je moet soms even 

zoeken, maar het lukt vaak wel om 

een financieel aantrekkelijke training 

te kiezen. 

• De scholingsrichtprijs van de SER 

geeft een indruk van wat de open trai-

ning kan kosten. In 2020 adviseert de 

SER een richtprijs van 190 euro (ex-

clusief btw) per persoon per dagdeel.

• Let niet alleen op prijs, maar kijk ook 

eens naar (recente) reviews. De erva-

ringen van andere or-leden zeggen 

soms meer dan de mooi vormgege-

ven programma’s. 

• Sommige ondernemingsraden vra-

gen offertes op voor een open trai-

ning. Vraag er niet meer dan drie. De 

selectie van een scholingsinstituut 

kost namelijk veel tijd. Vergeet niet de 

afgewezen aanbieder te informeren 

dat je niet meedoet met hun training.

• Een bijzondere open training is de 

studiedag, het seminar of de work-

shop. Hier doen veel mensen aan 

mee. Je luistert vaak naar inleidin-

gen van deskundigen. Kijk goed of 

het je voldoende oplevert. Wil je in-

formatie over een onderwerp dan is 

een seminar geschikt, maar wil je 

bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen 

of oefenen dan kun je beter naar een 

‘normale’ open training gaan.
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