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Inhoud

• Introductie
o NS
o NS Leercentrum

• Leren
o Leren op de werkplek
o Leren in samenwerking met regulier onderwijs
o Leren ondersteund door technologie

• Leercultuur
o Operationeel management
o Gemba



3 Binnenlandsreizigersvervoer



4 Buitenlandsreizigersvervoer



5 Onderhouds- & Servicebedrijf



6 Retail- & Horecaformules



7 Buitenlandse concessies



8 Zweinsteinexpress
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NS Leercentrum in kentallen

Eigen formatie (in FTE) 140

Cursusdagen (excl. TF/ROC) 12.000

Inhuur (FTE) 50

Opleidingslocaties 5

Omzet (in euro) 25 miljoen

Doelgroep (medewerkers) 22.000

Slagingspercentage 95%
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Opleidingsmotieven

• Bevoegd
Het kwalificeren van medewerkers gebeurt in cohorten en is in veel 
gevallen een initiële opleiding.

• Bekwaam
Het gekwalificeerd houden van medewerkers gebeurt door centrale 
en decentrale herinstructies. 

• Performance verbetering
Het ondersteunen van de medewerkers bij het optimaal uitvoeren 
van hun taken, evenals de professionele ontwikkeling van 
medewerkers. Dit zijn incidentele leerinterventies of leermiddelen in 
en om het werk. 



11

√

ç



12

Ontwerpprincipes

• 70:20:10
Het organiseren van leren en het ontwikkelen 
hiervan, met een performance gerichte aanpak

• 5 Moments of Need
Ontwerpen van leerevents met het ondersteunen 
van de performance van de medewerker als 
uitgangspunt

• Design Thinking
Het effectief ontwerpen van leerevents in 
co-creatie met de doelgroep
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Samenwerkingspartners
o ROC Amsterdam
o ROC Twente
o STC
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TechniekFabriek
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Simulatorcentrum Amersfoort
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Full scope simulator



17 Full scope simulator



18 Multifunctionele simulator



19 Mobile simulator



20 Mobile simulator
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Leren bij NS21



22

Operationeel manager

Gemba
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Wrap-up

Levenlang ontwikkelen door:

• Focus op performance gericht opleiden:
o Leren op en rond de werkplek
o Leren in samenwerking met regulier onderwijs
o Leren ondersteund door technologie

• Beïnvloeden van leercultuur:
oVersterken rol operationeel management

bij performance verbetering



Archief
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Samenwerking regulier onderwijs

• Samenwerkingspartners
oROC Amsterdam
oROC Twente
oSTC

• TechniekFabriek
• Opleidingsformats

oBOL
oBOL-BBL
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