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VastgoedTrain, WoonTrain en StudieMedia

OTS InterStudie:
totaalconcept op maat
Directeur/eigenaar Jan Ots leidt op dit moment een extra druk bestaan. Ots heeft zich met zijn
opleidingsinstituut voor vastgoed en wonen sinds kort gevestigd in Heerenveen. Na lang zoeken,

www.ots.nl zegt hij daarover het volgende:
‘Nieuwe vormen als competentiegericht onderwijs hebben hun intrede gedaan. Maar soms

vond hij op een prachtige en perfect ontsloten locatie aan de Rotstergaastweg 33 de ultieme

schieten die vormen te ver door. Het lijkt wel of

hoofdaccommodatie voor zijn bedrijf. Nu nog liggen de scholingsmappen opgestapeld in het

praktijk en omgang met elkaar belangrijker
zijn dan de achterliggende theoretische kennis.

voorhuis, want het achterdeel van de karakteristieke voormalige boerderij ondergaat een
ware metamorfose. Over afzienbare tijd hoopt Jan Ots echter te beschikken over een
prachtige trainingsruimte met alle daarbij horende faciliteiten.

Bij OTS InterStudie zoeken we nadrukkelijk een
middenweg!’

Overigens geeft Jan Ots niet zelf de lessen.
Daarvoor huurt hij deskundige docenten in die
hun sporen op hun eigen vakgebied meer dan

O

levert de boekhandel aan cursisten en andere

OTS InterStudie

verdiend hebben. ‘Goede docenten bepalen de

geïnteresseerden boeken over vastgoed en

Rotstergaastweg 33

kwaliteit van de opleiding’, benadrukt Ots. Hij

wonen. Het gemak dient zo de student.

8445 PB Heerenveen

heeft inmiddels een groot en kwalitatief hoog-
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waardige docentennetwerk opgebouwd. Dat is

oprichting legde het scholingsinstituut zich

Eén loket voor alle activiteiten. Deze één-loket-

I. www.ots.nl

mede de reden dat de naam OTS InterStudie

vooral toe op de opleiding makelaar-taxateur

gedachte sluit nauw aan bij de bedrijfsfilosofie

een goede naam heeft. ‘De referenties zijn heel

en WOZ-taxateur. Anno 2007 is het pakket

van OTS InterStudie. Jan Ots wil de cursist een

erg goed. Ik krijg regelmatig positieve reacties.

opleidingen aanmerkelijk uitgebreid al maakt

totaalconcept bieden. Een concept met de indi-

Niet voor niets groeit het aantal cursisten nog

vastgoed nog steeds een belangrijk deel uit van

viduele scholingsbehoefte als centraal uit-

steeds. Dat past ook wel een beetje bij mijn

het totale aanbod.

gangspunt. Onderwijs op maat waarbij men

persoonlijke ambitie. Ik ga voor kwaliteit en

zelf de weg en het tempo bepaalt. Hij zoekt

hoop met de ingebruikname van deze nieuwe

TS Interstudie bestaat ruim zeven jaar

en was voorheen gevestigd in Sneek. Vanaf de

locatie een nieuwe stap te zetten in de richting

Jan Ots legt uit dat het aanbod van OTS Inter-

daarbij een gulden middenweg waar het gaat

Studie opgedeeld is in drie hoofdsectoren.

om traditionele en moderne didactische metho-

Jan Ots:“Eén loket voor

van toonaangevend opleidingsinstituut voor

Onder de naam VastgoedTrain worden scho-

dieken en technieken. Op zijn website

alle activiteiten”

Noord-Nederland’, aldus Ots.

lingsactiviteiten verzorgd op het gebied van
vastgoed. Te denken valt aan de opleiding
introductie makelaardij, assistent makelaar,
makelaar-taxateur o.z., WOZ-taxateur en taxeren AOG. VastgoedTrain leidt op voor de erkende SVMNIVO-examens.

Daarnaast is er de sector WoonTrain. Onder
deze noemer wordt scholing aangeboden op
het gebied van tuinarchitectuur, binnenhuisarchitectuur en inrichting. ‘Niet alleen de zakelijke kant van vastgoed is belangrijk. Het gaat
ook om woongenot en –gevoel’, zegt Ots daar
over.
Tot slot is er de poot StudieMedia. Om te voorkomen dat cursisten naar elders moeten voor
het kopen van studieboeken heeft OTS InterStudie in 2006 de internetboekhandel StudieMedia opgericht. Via de elektronische snelweg
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