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Methode starttraining kan nu ook
online!
Sinds kort leven we met elkaar in een anderhalve meter
maatschappij. Dit betekent dat we soms creatief moeten kijken
naar bepaalde dingen die hiervoor vanzelfsprekend waren, zoals
het verzorgen van bijeenkomsten met meerdere mensen.
Wij verzorgen veel starttrainingen op scholen die gekozen
hebben voor een nieuwe methode. Dit wordt als zeer prettig
ervaren op de scholen waar we komen om drie redenen:

• scholen kunnen op deze manier goed voorbereid starten
met de methode en halen alles er uit wat er in zit;

• er kunnen vooraf al afspraken gemaakt worden over een
gezamenlijke lijn en aanpak;

• en niemand hoeft het wiel zelf uit te vinden!

We hebben daarbij op elke school oog voor de specifieke 
behoefte van het team, waardoor we zo goed mogelijk maatwerk 
kunnen bieden. 

In deze tijd is het organiseren van bijeenkomsten met meerdere 
mensen lastig of zelfs onmogelijk en niet wenselijk. Om scholen 
toch goed te kunnen ondersteunen bij de start van een nieuwe 
methode geven we om die reden ook methode trainingen op 
afstand. Dit is geen vaststaande e-learning, maar een live training 
die digitaal en op maat wordt verzorgd door één van onze 
trainers. Dit duurt 1 tot 1,5 uur per methode en als de school vier 
tot zes weken met de methode heeft gewerkt is er nogmaals 
contact op afstand in de vorm van een vragenuurtje. De vragen 
worden vooraf geïnventariseerd, maar uiteraard is er ook de 
mogelijkheid om live vragen te stellen. Op deze manier kunnen we 
dezelfde kwaliteit leveren als bij een fysieke bijeenkomst. Door 
de training te spreiden over twee momenten is de kwaliteit 
mogelijk zelfs nog hoger!

Dus start jouw school binnenkort met een nieuwe methode en 
willen jullie de starttraining liever niet fysiek organiseren? Dan is 
dit een goede oplossing!

Starttraining online
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