
Studieseizoen bij OTS InterStudie van start 

 
    Jan en Wupkea Ots voor de nieuwe trainingslocatie in Heerenveen 
 

HEERENVEEN     Vanaf 1 september  
gaat het nieuwe studieseizoen  
weer van start bij OTS InterStudie. 
Het instituut voor Opleiding, Trai-
ning en Scholing is sinds begin dit 
jaar gehuisvest in een verbouwde 
boerderij aan de Rotstergaastweg in 
Heerenveen. 
 
OTS InterStudie - voorheen ge-
huisvest in Sneek - organiseert 
jaarlijks opleidingen en trainin-  
gen op het gebied van vastgoed. 
Onder de naam VastgoedTrain 
worden opleidingen makelaardij 
aangeboden, trainingen voor de 
praktijktoets ten behoeve van de 
certificering van makelaars, maar 
ook introductiecursussen; alle 
gericht op de erkende examens van 
SVMNIVO. Nieuw dit jaar is de 
opleiding tot Assistent makelaar. 
Deze laatste is, evenals enkele ande-
re cursussen, ESF gesubsidieerd.  
Dit houdt in dat deelnemers een 
tegemoetkoming kunnen ontvan-  
gen van 30% van de cursuskosten. 
Mede door praktijkgerichte do-
centen zijn de slagingspercentages 
over het algemeen hoog. Stu-
dieMedia is de erkende boekhan-  
del van het instituut. Iedereen kan  
in principe alle studieboeken,  
maar ook andere boeken, bestel-  
len via de website of via e-mail. De- 

ze worden dan binnen enkele da-  
gen bezorgd. Degene die de ko-
mende weken een bestelling doet, 
maakt overigens nog kans op gra-  
tis kaarten voor de Apenheul. 
 
Zelfstudie 
Nieuw dit seizoen is ook de uit-
breiding   van   Joep’s  Cool.   Joep 
     

staat voor voordelig studeren in de 
vorm van zelfstudie. Er zijn com-
plete lespakketten beschikbaar 
die bedoeld zijn om in eigen tijd 
en tempo te studeren, maar veelal 
wel ten behoeve van erkende exa-
mens. Een deel van het lesmateri-  
aal wordt zelf ontwikkeld, maar 
een  groot  deel  wordt  ook  kant en 

klaar bij diverse uitgevers inge-
kocht. Belangstellenden die graag 
nader willen kennismaken met  
OTS InterStudie, zijn zaterdag wel-
kom op de opendag tussen 10.00  
en 15.00 uur aan de Rotstergaast-  
weg 33 in Heerenveen. Meer infor-
matie is ook te vinden op de websi- 
te www.ots.nl. 

 
 


