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SAMENVATTING

De Beste Opleiders van Nederland 2015 zijn bekendgemaakt. Op 10 december werd Language

Institute Regina Coeli benoemd tot Beste Grote Opleider en Roy Ishak tot Beste Kleine Opleider van

Nederland 2015. De award werd uitgereikt in 12 verschillende categorieën. Dennis Mickers van

Douro Media werd door cursisten bekroond als Beste Trainer van Nederland.

De Beste Opleiders van Nederland 2015 zijn bekendgemaakt. Op 10 december werd Language
Institute Regina Coeli benoemd tot Beste Grote Opleider en Roy Ishak tot Beste Kleine Opleider van
Nederland 2015. De felbegeerde award voor opleiders voor doorlerend Nederland werd uitgereikt in
12 verschillende categorieën. Dennis Mickers van Douro Media werd vanwege zijn uiterst positieve
beoordelingen bekroond als Beste Trainer van Nederland. Bijna 10.000 cursisten stemden mee met
hun beoordeling op Springest.

De Beste Opleider van Nederland-verkiezing werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd door
Springest, in samenwerking met Klantenvertellen.nl en Princess Hotel Collection.

Ruben Timmerman, oprichter en CEO van Springest en initiatiefnemer van de verkiezing:
"Voorgaande jaren konden opleiders enkel campagne-matig stemmen verzamelen om benoemd te
worden als Beste Opleider van Nederland. Cursisten laten echter het hele jaar door hun beoordeling
van opleiders en trainers achter op Springest.nl. Daarom besloten we voortaan al deze reviews mee
te tellen als stem in de verkiezing. Reviews van oud-cursisten zijn volgens ons de beste graadmeter
voor de kwaliteit van trainingen. Zeker aangezien we van hen ook uitgebreide toelichtingen
ontvangen."

Persoonlijk, op maat en verzorgd

Springest heeft inmiddels meer dan 44.000 beoordelingen van oud-cursisten verzameld. De
elementen die cursisten opvallend vaak benoemen, zijn trainers, de totale organisatie en planning
van de training, de locatie en de mate waarin er persoonlijke aandacht wordt gegeven. Als cursisten
negatieve beoordelingen geven, komt dit in de meeste gevallen door slechte communicatie,
verkeerde verwachtingen over het niveau van de training, slechte bereikbaarheid van de locatie of
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onvoldoende begeleiding. Cursisten zijn vooral lovend over de persoonlijke aanpak van trainers,
aansprekende praktijkvoorbeelden en toepasbaarheid, goede aansluiting op leerdoelen, trainingen op
maat, snelle reacties, persoonlijke advisering en goede nazorg.

Trainers maken het verschil

Timmerman: "Sinds dit jaar hebben we ook trainer-profielen op Springest. Zo krijgen opleiders een
gezicht en kunnen cursisten zich een nog beter beeld vormen. Degene die de training geeft maakt in
de meeste gevallen namelijk het verschil. Dit zie je terug in de beoordelingen. Mensen vinden het
bovendien leuk om iemand persoonlijke feedback te kunnen geven en voor de trainer zelf is het ook
leerzaam."

Beste Trainer van Nederland 2015

De best beoordeelde trainer ontving dit jaar voor de eerste keer de Beste Trainer van Nederland
award. Dennis Mickers, trainer op het gebied van zoekmachine en e-mail marketing, scoorde met 44
beoordelingen gemiddeld een 9,8. Een toelichting van een cursist op zijn beoordeling: "Onwetend
over AdWords naar de cursus gegaan. De 1 op 1 aanpak van was zeer goed en doeltreffend. Alles is
nu duidelijk. Verder is er ook na de cursus goede mogelijkheid tot contact met Dennis, voor extra
uitleg en tips. Heel erg bedankt."

De Beste Opleiders van Nederland in 12 categorieën

In 12 categorieën werd zowel een kleine opleider (maximaal 150 cursisten per maand) als een grote
opleider (meer dan 150 cursisten per maand) benoemd tot winnaar. De overall winnaars wonnen op
basis van een minimum aantal van 100 verzamelde reviews in 2015 met de hoogste gemiddelde
score. De categorie-winnaars wonnen met de hoogste gemiddelde score voor trainingen in
betreffende categorie (minimaal 20 beoordelingen).

Onderstaand de top 3 voor elke prijs:

Beste kleine Opleider van Nederland 2015

1 Roy Ishak - 9,4
2 Logistart Opleidingen - 9,2
3 Sonnevelt - 9,1

Beste grote Opleider van Nederland 2015

1 Regina Coeli - 9,4
2 ExplainIT - 9,3
3 YEARTH - 9,1

Arbo & Veiligheid
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Categorie klein

1 101BHV.nl
2 Security Plus consultancy
3 Etop Arboacademie

Categorie groot

1 HER Opleidingen
2 V-Kam Education
3 112bhv.nl

IT & Web

Categorie klein

1 Douro Media
2 Roy Ishak
3 WordPressCursus.com

Categorie groot

1 ExplainiT
2 SignOn
3 Opatel

Financieel & Juridisch

Categorie klein

1 PLUC!
2 Stavoor

Categorie groot

1 Lindenhaeghe
2 Avans+
3 Kjenning

HR

Categorie klein
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1 Schateiland
2 VAN OSS & PARTNERS
3 Secretary Management Institute

Categorie groot

1 ICM Opleidingen & trainingen
2 IMK Opleidingen BV
3 Avans+

Onderwijs

Categorie klein

1 Coach + Result
2 Sonnevelt Opleidingen
3 SRM

Categorie groot

1 YEARTH Academy
2 ICM Opleidingen & trainingen
3 Avans+

Taal

Categorie klein

1 Language Partners

Categorie groot

1 Language Institute Regina Coeli

Inkoop, logistiek & techniek

Categorie klein

1 Logistart Veiligheidsopleidingen
2 Osseforth Opleidingen
3 CADdesign CAD trainingen

Categorie groot

1 HER Opleidingen 
2 ARBO OpleidingsCentrum
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3 ROVC

Management

Categorie klein

1 Schateiland
2 12Mprove | Lean trainingen
3 Jacobs & van Rooij Management Ondersteuning B.V.

Categorie groot

1 ICM Opleidingen & trainingen
2 IMK Opleidingen
3 Yearth

Persoonlijke Effectiviteit

Categorie klein

1 Sonnevelt Opleidingen
2 The Needs
3 VAN OSS & PARTNERS

Categorie groot

1 Time Management / TIJDwinst.com
2 ICM Opleidingen & trainingen
3 IMK Opleidingen

Sales, Marketing & Communicatie

Categorie klein

1 Alfabeta Tekst en Training
2 Roy Ishak
3 Coach + Result

Categorie groot

1 ExplainiT
2 ICM Opleidingen & trainingen
3 Bureau Zuidema

Zorg & Verzorging
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Categorie klein

1 Stichting TOP
2 Sonnevelt Opleidingen
3 BeCare

E-learning & Thuisstudie

Categorie klein

1 Easy-123

Categorie groot

1 Studytube BV
2 112bhv.nl
3 LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

Beste Trainer van het Jaar 2015

1 Dennis Mickers - 9,8 (44 reviews)
2 Oscar Ebbeling - 9,8 (21 reviews)
3 Sjoerd van Heummen - 9,6

Princess Trainingsinnovatie Award

De award-uitreiking van de Beste Opleider van Nederland verkiezing vond plaats bij Princess Hotel
Collection (PHC) in Amersfoort. Aangezien de locatie (bereikbaarheid, service en catering) ook vaak
benoemd worden in beoordelingen, introduceerde PHC dit jaar een geheel nieuwe prijs: de Princess
Trainingsinnovatie Award. De opleider met het origineelste idee over hoe een locatie waarde kan
toevoegen aan de trainingsbeleving, won. Combikr8 won, vanwege haar werkwijze, waarbij, net als
bij vliegtuigmaatschappijen, ‘het vliegtuig’ (de training) vanuit diverse aanbieders (opleiders) gevuld
wordt. De uitvoering is kwalitatief en neutraal. De locatie kan hier het verschil maken, omdat de
inhoud voor elke aanbieder gelijk is.

AFBEELDINGEN
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Ruben Timmerman
Founder & Chief UX Officer, ruben@springest.com

rubzie

Sofie Angevaare
PR & Social Media Manager, sofie@springest.com

SofieAngevaare

CONTACTPERSONEN

OVER SPRINGEST NEDERLAND

Over Springest

Springest is dé site waar je alles vindt om naast je werk te leren. Iedere maand zoeken en boeken 300.000
bezoekers cursussen en opleidingen in onze database van bijna 160.000 aanbieders. Bezoekers kunnen filteren
op basis van onder meer prijs, niveau en lesduur en meer dan 36.000 reviews van cursisten raadplegen. Met
Springest Go kunnen werkgevers opleidingen voor hun werknemers centraal aanbieden. Deze online
leercatalogus op maat kan tevens in bestaande Learning Management Systemen geïntegreerd worden. 

Springest is opgericht in 2008 (onder de naam Eduhub) om het voor iedereen makkelijker te maken de juiste
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opleiding te vinden. De in Amsterdam gevestigde organisatie telt op dit moment 25 medewerkers en heeft de
ambitie de Amazon van het leren te worden. Springest is actief in Nederland, Duitsland en Engeland.

Springest Nederlandpressroom
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