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T 088 410 10 50
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De Academie biedt:
Een bij jullie waarden en koers passend online scholingsplatform
Een totaaloplossing voor de professionalisering van alle
onderwijsprofessionals
Online en fysieke trainingen of combinaties hiervan,
georganiseerd op een locatie in de buurt
Instrumenten voor de persoonlijke ontwikkeling (assessments,
ontwikkelplannen en formats voor gesprekkencycli)
Online netwerkgroepen waar je met collega’s kennis kunt delen
en bespreken
aa t dit alle k nnen e
k maat erk t diedagen met relevante
en in pirerende preker v r het e t r rgani eren
eh ren
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a hing en advie p l atie
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Wij denken graag met je mee en helpen je graag verder!

