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Jan Ots is een tevreden ondernemer. De directeur/eigenaar van opleidingsinstituut OTS InterStudie aan de

Rotstergaastweg 33 te Heerenveen heeft dan ook weinig reden tot klagen. De cursussen lopen goed en dankzij een

rigoureuze verbouwing van de monumentale voormalige boerderij aan de Rotstergaastweg 33 beschikt het bedrijf sinds

begin dit jaar over een unieke hoofdaccommodatie met een prachtige trainingsruimte en daarbij horende faciliteiten.

“Op zaterdag 23 augustus hebben we een open infodag voor potentiële cursisten en andere geïnteresseerden gehouden.

De reacties waren unaniem positief”, aldus Ots.
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de bedrijfsfilosofie van OTS InterStudie. Jan

Ots wil de cursist een totaalconcept bieden.

Een concept met de individuele scholings-

behoefte als centraal uitgangspunt. 

Onderwijs op maat waarbij men zelf de weg

en het tempo bepaalt.

Het hebben van een bedrijf aan huis heeft

voor Jan Ots vele voordelen. Niet meer elke

dag naar Sneek en alle faciliteiten direct bij

de hand. “Dat geeft me een enorm stuk rust.

Ik kan nu alle aandacht richten op de inhoud.

Dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede!”,

aldus Ots die in principe zelf geen lessen 

verzorgt. Daarvoor huurt hij deskundige en

ervaren docenten in. Het beschikken over een

groot en kwalitatief hoogwaardige docenten-

netwerk is volgens Ots één van de factoren die

het succes van zijn onderneming bepalen.

“Het zijn de docenten die ervoor zorgen dat

de cursisten waar voor hun geld krijgen. OTS

InterStudie is flink op weg zich te ontwikkelen

tot een toonaangevend opleidingsinstituut

voor Noord-Nederland. Daarvoor heb je docenten

nodig die op de hoogte zijn van de nieuwste

ontwikkelingen. Daarnaast moeten de faciliteiten

goed zijn. Cursisten moeten zich hier thuis

kunnen voelen. Tijdens de open dag heb ik

van meerdere kanten de bevestiging gekregen

dat het met dat laatste wel goed zit. De meeste

bezoekers waren zeer enthousiast”

Op weg naar een toonaangevend opleidingsin-

stituut. Wie de accommodatie van OTS

bezoekt zal zich over die ambitie niet verwon-

deren. Het goed bereikbare pand beschikt over

voldoende eigen parkeergelegenheid, oogt ruim

en licht en voldoet in alle opzichten aan de

eisen waar een goede lesaccommodatie aan

dient te voldoen. Beneden bevinden zich een

ruime ontvangsthal en een grote lesruimte van

bijna 90 vierkante meter. Op de bovenverdieping

houdt Jan Ots zelf kantoor waar ook echtgenote

Wupkea geregeld te vinden is om hem bij te

staan met de administratie. Dankzij een eigen

reproafdeling kan al het lesmateriaal in eigen

beheer worden vervaardigd. Plannen voor uit-

breiding zijn er ook al. “Ik heb boven nog een

grote ruimte die op den duur omgebouwd kan

worden tot extra lesruimte. Maar eerst laat ik

het even zo. Het moet wel beheersbaar blijven.

Tenslotte gaat het om de kwaliteit en niet om

de kwantiteit.”
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Voorheen was OTS InterStudie gevestigd

in Sneek. Het scholingsinstituut dat zich met

name toelegt op de opleiding makelaar-taxateur

en WOZ-taxateur, groeide daar uit haar jasje.

De ontwikkeling van het bedrijf kwam in 2007

in een stroomversnelling toen het pakket

opleidingen aanmerkelijk werd uitgebreid.

Anno 2008 is het aanbod van OTS InterStudie

opgedeeld in drie hoofdsectoren. Onder de naam

VastgoedTrain worden scholingsactiviteiten

verzorgd op het gebied van vastgoed. Te denken

valt aan de basisopleiding theorie taxateur

onroerende zaken. Na deze basisopleiding kan

men al of niet kiezen voor een aanvullende

specialisatiemodule, te weten Wonen/MKB of

Landelijk Vastgoed. VastgoedTrain leidt op

voor de erkende SVMNIVO-examens. Vervolgens

is er de sector WoonTrain. Onder deze naam

verzorgt OTS InterStudie diverse scholings-

producten over alles wat met wonen te maken

heeft. Te denken valt aan materiaal en cursussen

op het gebied van tuinarchitectuur, 

binnenhuisarchitectuur en inrichting. 

Tot slot is er de poot StudieMedia. Via de 

webshop levert de boekhandel aan cursisten

en andere geïnteresseerden boeken over 

vastgoed en wonen. Het gemak dient zo de

student. Eén loket voor alle activiteiten. 

Deze één-loketgedachte sluit nauw aan bij 
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Jan en Wupkea Ots: “OTS wil de 

cursist een totaalconcept bieden”

Welkom bij OTS InterStudie

instituut voor Opleiding, 


