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INNOVAM GEEFT WEBINARS

Efficiënte APK-training  
op eigen locatie

In de uitnodiging staat het internet-
adres van het Innovam-webinar. Na 
het invoeren van je naam, geeft de 
trainer je toegang.

Trainer Jaap Zwaan geeft uitleg via zijn microfoon. Hij ondersteunt zijn ver-
haal met een Powerpoint-presentatie. Deelnemers kunnen via een micro-
foon of een chatvenster vragen stellen.

Een training volgen kost geld. 
Niet alleen moet er betaald 
worden voor de deelname, 
maar ook voor de uren die de 
autotechnicus niet aan het 
werk is. Om de kosten te be-
perken ontwikkelde Innovam 
zogenoemde webinars. Daar-
mee kun je vanuit elke locatie 
een training volgen. Hoe het 
werkt? AMT nam deel aan het 
webinar ‘Roest’.

Innovam biedt nu drie webinars aan: 
Remmen, Roest en APK-procedures 
en -voorschriften. De praktijk leert dat 
keurmeesters tijdens (her)examens 
het minst goed scoren op remmen 
en roest. Dat verklaart de onderwerp-
keuze. Een webinar is handig als je 
meer wilt weten over een bepaald 
onderwerp. Dat kan je helpen om 
beter en sneller te keuren. Of als je 
moeite hebt met een onderdeel kun je 
je via het webinar voorbereiden op het 
(her)examen.
Via een uitnodiging ontvangen we 
de gegevens over het webinar. APK-
trainer Jaap Zwaan geeft ons snel 
toegang tot de online leeromgeving.

Training in eigen 
omgeving
Innovam adviseert om de training op 
een computer in een rustige ruimte te 
volgen. Internettoegang is vereist, net 
als luidsprekers of een hoofdtelefoon. 
Een microfoon is optioneel, maar ver-
gemakkelijkt de communicatie. Verder 
zijn een rekenmachine, pen en papier 
en de APK-Regelgeving noodzakelijk 
bij de training.
Voor de training inhoudelijk van start 
gaat controleert Jaap Zwaan of ieder-
een hem ziet en hoort. Helaas is Zwaan 
de enige met een microfoon en een 
webcam. Vragen stellen de deelne-
mers daarom via de chat.  

Dan is het tijd om van start te gaan.  
In de APK2 misser top-10 scoort ‘ad-
viespunt vergeten’ hoog. Zwaan stelt 
de eerste vraag: Welk advies moet wor-
den opgevoerd als auto-onderdelen 
een behoorlijke roestschade vertonen 
maar nog niet kunnen worden afge-
keurd? Zwaan laat drie antwoorden 

zien. Via de multiple choice-knop on-
derin geeft iedereen zijn antwoord.

APK-Regelgeving
Zodra iedereen geantwoord heeft, 
verschijnen de antwoorden van de 
deelnemers. Zwaan toont ondertussen 
een nieuwe Powerpoint-sheet en licht 

het antwoord mondeling toe. Hij laat 
daarna een PDF-bestand zien met de 
APK-Regelgeving. Handig, want zo zie 
je meteen waar je het zelf terug kan 
vinden.
Zwaan stelt vragen over de keurings-
eisen bij roest, de roestschadegrada-
ties en vragen over roestberekeningen. 
Verder komen voertuigen met en 
zonder volledig dragend chassis aan 
bod. Daarna licht hij de antwoorden 
duidelijk toe. Af en toe maakt hij een 
zijstapje en stelt hij extra vragen die je 
via de chat moet beantwoorden. Erg 
leerzaam! Er ontstaat, net als bij een  
fysieke training, interactie tussen 
trainer en deelnemers.
Twintig vragen verder en anderhalf 
uur later zit de training er op. Zwaan 
biedt via het webinar een PDF-bestand 
ter download aan met aanvullende 
informatie. De deelname kost 39 euro. 
Weinig verloren werkplaatsuren en 
lage trainingskosten. Ideaal!
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