
 
 

 

 

 

Gratis online leren 
  

 

Zelf aan de slag gaan om iets nieuws te leren? 

 

      Er zijn verschillende digitale opleidingsplatforms,  

      waarbij je kunt kiezen uit gratis cursussen, 

      trainingen, opleidingen en loopbaantools. 

 

      Het Leerwerkloket heeft een overzicht van         

      de mogelijkheden samengesteld. Bekijk het  

      overzicht op de website van   

      Leerwerkloket Groningen 

 

 

https://groningen.lerenenwerken.nl/het-leerwerkloket-1


 

  

Gratis On-line cursussen en trainingen  
 
 
Leren hoeft niet persé in een klaslokaal. Ook online zijn er veel mogelijkheden om 
cursussen te volgen. We hebben op een rijtje via welke websites je gratis trainingen kunt 
volgen.  
 
 
Hoe werkt Nederland: Per 1 december 2020 hebben 14 opleiders hebben NL leert 
door subsidie van de Rijksoverheid gekregen. Bij deze opleiders kan je gratis online 
cursussen volgen in de studierichtingen: 
 

 Algemene vaardigheden 

 Bedrijfskunde en Management 

 Coaching en gezondheid 

 Communicatie en Presentatie 

 Digitale vaardigheden 

 Financieel en Administratie 

 Gezondheid en vitaliteit 

 Industrie, installatie en techniek 

 Juridisch 

 Leidinggeven 

 Pedagogiek 

 Persoonlijke Effectiviteit 

 Persoonlijke vaardigheden 

 Sales en (online) marketing 

 Social Media 

 Taal- en rekenvaardigheid 

 Vakgerichte scholing 

 Vakgerichte scholing 
 
 
 
Moeite met lezen en schrijven Oefenen met de Nederlandse taal, rekenen of werken met 
de computer. 
 
Solliciteren en netwerken: Trainingen, tips en adviezen over solliciteren en netwerken. 
 
Veel werkgevers sluiten voor hun werknemers een abonnement af op een online 
platform met cursusbibliotheek. Houd dit in de gaten. Veel uitzendorganisaties bieden 
hun uitzendkrachten een abonnement. Vraag hierna.  

https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/online-scholing
https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/online-scholing
https://www.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkzoekende-werknemer-scholier/moeite-met-lezen-en-schrijven
https://www.lerenenwerkentwente.nl/advies/meer-weten-over-opleidingen


 
 
 

E-learnings algemeen 
 
Springest: Onafhankelijke vergelijkingssite voor e-learnings, thuisstudies, opleidingen,  
trainingen en cursussen. Gratis en tegen betaling. 
Kansrijkberoep Onbeperkt kiezen uit 80 leerroutes, competentietesten en opleidingen. Een 
kleine greep uit alle mogelijkheden: beroepskeuzetest, VCA, HTML5, Word, competentietest 
en LinkedIn. Kansrijkberoep Online leren is er voor werkzoekenden met een uitkering en 
ZZP’ers met een Tozo uitkering in de Provincie Groningen en Noord-Drenthe 

JobOn: De landelijke community voor werkzoekenden. Via online trainingen en 

webinars wordt je uitgedaagd om en volgende stap in je carrière te zetten. 
Leren.nl: Ruim 60 gratis online cursussen op het gebied van sociale en professionele 
vaardigheden, management, persoonlijke effectiviteit, leren en studeren, ondernemen en 
solliciteren. 
Onlineacademy.nl: Is een initiatief van diverse opleiders binnen de NCOI-groep. Zij 
bieden meer dan 300 online trainingen, webinars, podcasts en leerlijnen in verschillende 
vakgebieden aan. 
De kosten voor particulieren: € 14,95 per maand. 
Studytube: Online leeromgeving “de Learn Together Academy”over verschillende 
onderwerpen zoals Arbo& Veiligheid, communicatie, ICT-basisvaardigheden, Taal etc. 
Gratis tot eind juni! Daarna voor €9,90 per maand. 
Google Digitale Werkplaats: Breed aanbod aan gratis lescontent om je carrière of bedrijf 
een boost te geven. Zowel persoonlijke vaardigheden, online marketing of gegevens en 
technologie is te volgen. Je kunt kiezen uit modules of voor een volledige cursus. Ook 
diverse webinars en coaching worden regelmatig aangeboden. 
GoodHabitz: Toegankelijke online cursusaanbod van ruim 100 trainingen. Eerste 14 dagen 
gratis.  

Werk.nl:  De trainingen en webinars van het UWV helpen bij het zoeken naar werk, leren 
solliciteren,  netwerken of werken met LinkedIn. Webinars zijn live te volgen of, bij 
gemist, terug te kijken. 
Via Youtube zijn gratis cursussen Verschillende  cursussen te vinden op het gebied van 
bv Excel, Word, talen, WordPress etc. 
SkillsTown Online trainingen in veel verschillende onderwerpen voor persoonlijke groei. 

Eerste 14 dagen gratis. 

 
  

https://www.springest.nl/
https://kansrijkberoep.nl/onlineleren/
https://jobon.nl/
https://www.leren.nl/cursus/
https://www.onlineacademy.nl/nl-NL
http://learntogether.studytube.nl/library/online-training
https://learndigital.withgoogle.com/digitalewerkplaats/courses
https://goodhabitz.com/nl-nl/online-courses.html
https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/
https://www.youtube.com/results?search_query=gratis+cursus
https://www.skillstown.com/omgaan-met-corona/


 
 
 

WERK-portal: Hier vind je gratis online programma’s die jou helpen bij het zoeken 
naar werk en om lekker aan het werk te blijven. Ook zijn er programma’s over taal, 
omgaan met de computer en social media.  Ook zijn er (versies van) programma’s 
voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, omdat ze niet in 
Nederland geboren zijn. 
Oefenen: In deze periode is het belangrijker dan ooit om online contacten te kunnen 
onderhouden. Heeft iemand daar moeite mee, dan is het Klik & Tik programma 
‘Samen op ’t Web’ op Oefenen.nl geschikt. Hiermee leert iemand omgaan met 
Skype, WhatsApp, Facebook en andere social media. Ook staan er programma’s om 
een leuke manier aan je taalvaardigheid te werken, zoals Oefenen LINGO en de 
Liedjeskast. 
Steffie: Programma’s met leuke tips over gezond koken en (thuis) bewegen. 
Soofos: Gratis online cursussen over o.a. Photoshop, Excel, yoga en tekenen. Deze 
lessen worden veelal gegeven door zzp’ers en ondernemers, die allen hard getroffen 
worden door de huidige coronacrisis. De cursussen zijn zeer volledig en zijn 
afhankelijk van het onderwerp in vier uur tot vier dagen te volgen waarna een 
certificaat volgt. Er is een selectie van cursussen beschikbaar gesteld en iedereen 
kan er één kiezen en volgen. 
Rekenen: Leer rekenen door eenvoudige YouTube-video’s van MeneerMegens te kijken 
over verschillende rekenonderwerpen. Bij elk onderwerp zijn gratis oefenopdrachten met 
nakijkmodel te 
Duolingo Leer spelenderwijs een nieuwe taal met Duolingo. 

  

https://werk-portal.nl/#/programmas
https://oefenen.nl/
https://www.steffie.nl/
https://soofos.nl/gratis-cursus/
https://www.meneermegens.nl/reken-videos-en-opdrachten/
https://nl-nl.duolingo.com/


 
 

Zorg en Welzijn 
Free Learning: Gratis modules voor en door iedereen in Zorg en Welzijn  met vrij 
toegankelijke actuele kennis bij hun dagelijkse, waardevolle werk. 
Allyoucanlearn.eu: Gratis open leerplatform binnen Zorg en Welzijn. 
Werken in zorg en Welzijn: E-learningmodules van zorg- en welzijnsorganisaties, 
aangevuld met e-learning modules van externe partijen, gratis of tegen betaling. 
Thuiscursus EHBO: Gratis online thuiscursus van het Rode Kruis. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden EHBO-cursussen deels of zelfs helemaal. Grote kans dus 
dat je de e-learning gratis kan volgen. 
Zorgvannu.nl: Voor iedereen die in de zorg werkt e-learnings te volgen op computer, 
laptop of smartphone. Er zijn allerlei onderwerpen om over te leren. Vaak zijn de lessen 
gratis. 
Digivaardig in de Zorg Leermiddelen rond digitale vaardigheden voor mensen die 
werkzaam zijn in de zorg. 
 
 

Techniek 
oZone: Leerplatform voor het ontwikkelen van technisch vakmanschap, voor zowel 
mensen die werken in de techniek als voor mensen die zich willen oriënteren. De 
onderwerpen variëren van lassen, draaien, frezen en warmtepompsystemen tot en met 
meten, tekeninglezen en materialen kennis. Gratis toegang tot meer dan 80 
onderwerpen. 
Basisveiligheid: Programma op voorbereiding of aanvulling op een VCA-cursus. (via 
WERK-portal) 
ROVC: 9 Gratis online introductielessen. Deze geven een goed beeld van de gehele 
cursus en of dit wat voor je is. 
ECM Academy: Gratis voor werknemers die vallen onder de CAO van de 
meubelindustrie en interierbouw. 

Vakmanschap CO: Installatiemonteurs hebben vanaf 1 juli 2020 verplicht een Bewijs 
van Vakmanschap nodig als ze werken aan gasverbrandingsinstallaties. Met een 
zelftoets en korte modules kun je op deze website jezelf voorbereiden op de 
theorietoets voor dit Bewijs. Ook deze theorietoets kun je thuis maken. 
Bouwwebinar: Na het aanmaken van een gratis account kun je webinars kijken over 
onderwerpen als ventileren, warmtepompen en het adviseren van klanten over de 
energietransitie. In elke webinar geven twee of drie deskundigen uitleg over een 
onderwerp. Elk webinar duurt een uur. Bij webinars die je live volgt, is ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Worldscholarshipforum 15 gratis online engineeringscursussen met certificaten in 

2020. Sta je versteld van technologieën of ben je dol op het verkennen van de 

technische en wetenschappelijke aspecten van dingen? Zo ja, dan zijn technische 

cursussen iets voor jou. Met deze online cursussen kun je een bepaalde cursus 

volgen en zelfs gratis practica uitvoeren.  

  

https://www.free-learning.nl/
https://www.allyoucanlearn.eu/
https://werkeninzorgenwelzijn.nl/nl/leren/e-learningmodules
https://shop.rodekruis.nl/thuiscursus-ehbo
https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/e-learning-in-de-zorg
https://www.digivaardigindezorg.nl/
https://www.ozone.nl/open-e-learning/
https://werk-portal.nl/#/programmas/veilig-en-prettig-werken/basisveiligheid
https://www.rovc.nl/online-introductieles
https://www.ecmeubel.nl/ecm-academy-online
https://vakmanschapco.nl/
http://www.bouwwebinar.nl/
https://worldscholarshipforum.com/nl/free-online-engineering-courses-with-certificates/


 

IT 
Werken in het vooruitzicht. MBO/HBO trainingen voor 10-kansrijke beroepen, vnl. in de 
ICT. Je kunt gratis (basis)online trainingen volgen voor 10 kansrijke beroepen: Customer 
service specialist, Data analyst, Digital marketing specialist, Financial analyst, Graphic 
Designer, IT administrator, IT support, Project manager, Sales representative en 
Software developer. Geeft ook inzicht in wat deze beroepen inhouden. 
Microsoft Learn: Leer meer kennis en vaardigheden met Microsoft producten. Het 
platform biedt bijna 1000 verschillende modules. 
Learnit: diverse gratis cursussen op het gebied van IT, communicatie en persoonlijke 
vaardigheden 
Cisco Networking Academy: IT cursussen voor beginners en gevorderden, in 
verschillende talen. Voor kandidaten die willen werken in de IT. 
Microsoft Office 365 Trainingcentrum: Kennis verkrijgen over bv Outlook, Word, Excel, 
Powerpoint etc. 
Nationale AI cursus: Atificial Intelligence is lang geen toekomstmuziek meer. In deze 
korte cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van AI. 
Coding bootcamp: Gratis programmeer cursus van ruim 75 uur over de basisbeginselen 
van data science zoals HTML, CSS, Javascript en Ruby (Flatiron school). 
W3schools Tutorials vinden en testen uitvoeren om te checken wat het beste bij je past 

(programmeertalen), maar tevens gratis certificaten behalen (als je de testen volledig af 

gaat ronden) 

Overige informatie 

Alles uit jezelf(externe link): Online cursussen en webinars voor gemeenteambtenaren. 

 
MOOC 
Universiteiten in Nederland en overal ter wereld bieden gratis Massive Open Online 
Courses (MOOC) aan. Via google vind je MOOC’s aan op jouw vakgebied. Onderstaand 
een overzicht van de verschillende universiteiten in Nederland: 
Universiteit van Nederland: Colleges voor iedereen via Youtube of podcast 

Universiteit van Leiden-Delft-Erasmus: Naast het lesmateriaal zoals video’s, lezingen en 

vraagstukken en een interactief forum. Iedereen kan overal ter wereld gratis deze 

MOOCs volgen en er gelden geen eisen voor vooropleidingen of diploma’s. 

Rijksuniversiteit van Groningen 
Wageningen University & research 
Universtiteit Twente 
Open Universiteit 
Universtiteit Utrecht 

 
Internationaal 
Class Central: Gratis online cursussen van de universiteiten van Brown, Columbia, 
Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton en Yale. 
Coursera: Vaardigheden opbouwen met cursussen, certificaten en graden online van 
universiteiten en bedrijven van over de hele wereld. 

https://www.werkinhetvooruitzicht.nl/
https://docs.microsoft.com/nl-nl/learn/
https://www.learnit.nl/gratiscursus
http://netacad.nl/courses
https://support.office.com/nl-nl/office-training-center
https://www.ai-cursus.nl/
https://flatironschool.com/free-courses/coding-bootcamp-prep
https://www.w3schools.com/
https://allesuitjezelf.nl/
https://universiteitvannederland.nl/
https://www.leiden-delft-erasmus.nl/nl/onderwijs/moocs-massive-open-online-courses
https://www.rug.nl/society-business/knowledge-and-learning/mooc/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/online-onderwijs/MOOC.htm
https://www.utwente.nl/onderwijs/cursussen-en-lezingen/moocs-online/
https://www.ou.nl/web/moocs/moocs-open-cursussen
https://www.uu.nl/en/education/massive-open-online-courses
https://www.classcentral.com/collection/ivy-league-moocs
https://www.coursera.org/

