• Praktische cursussen met video’s en handige downloads
• Direct online toegankelijk (betalen met iDeal)

Cadenza
e-learning

ighschool

• Eigen academie met abonnement mogelijk
• Passend bij de Cadenza Vaardigheidsmeter (VHM)

Ga voor praktische scholing op maat

Cursussen? Leuk. Maar je wilt toch
wel dat je er in de praktijk echt iets
aan hebt. Dat horen wij vaak van
onze klanten en daarom zijn wij onze
eigen Cadenza Highschool voor de
Kinderopvang gestart.

Test gratis
een cursus!
de voordelen van onze e-learning
• Video’s brengen de praktijk in beeld
• Cursisten leren in eigen tempo
• Geschikt als basis voor teamleren

Cadenza Highschool ontwikkelt cursussen voor de kinder

• Cursusmateriaal altijd up-to-date

opvang in samenspraak met het werkveld. We maken

• Online, dus altijd toegankelijk

e-learningcursussen voor pedagogisch medewerkers

• Meer cursisten trainen in korte tijd

0 - 2 jaar, 2 - 4 jaar en 4 - 12 jaar. Onze cursussen zijn

• Zelf e-learning maken of verrijken

(met circa vier uur studielast per cursus) kort en praktisch.

• CRKBO-erkend opleidingsinstituut

vaardigheidsmeter kinderopvang

• Certificaat voor bekwaamheidsdossier

Mooie bijkomstigheid is dat onze e-learningcursussen zijn

Onze cursisten waarderen de e-learningcursussen als

afgestemd op onze Vaardigheidsmeter Kinderopvang. Met

leuk en informatief, en als een praktische bijdrage aan de

dit ontwikkelinstrument brengt u de vaardigheden van peda

dagelijkse werkzaamheden. Dit is zeker ook te danken aan

gogisch medewerkers in beeld. Onze e-learningcursussen

de vele voorbeelden, video’s, checklists en stappenplannen

sluiten aan bij deze vaardigheden en bieden pedagogisch

in de cursussen! Neem contact met ons op om gratis kennis

medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

te maken met onze e-learning.

werk aan kwaliteit
samen met Cadenza

Hoe het werkt in de praktijk
In de Cadenza Highschool Kinderopvang vindt u
e-learningcursussen voor pedagogisch medewerkers
0 - 2 jaar, 2 - 4 jaar en 4 - 12 jaar.

losse cursussen
U vindt onze cursussen op www.kinderopvang.cadenza-hs.nl.
Maak een account aan en reken af met iDeal, en u heeft direct

ervaring

toegang tot de cursus. Losse cursussen (vanaf € 60,-) koopt u

Al duizenden leerkrachten, intern begeleiders en directeuren
in het primair onderwijs volgen onze e-learningcursussen. Met

rechtstreeks van de Cadenza Highschool.

die ervaring en samen met specialisten uit de Kinderopvang

abonnement

introduceren wij nu de Cadenza Highschool Kinderopvang.

Wilt u met uw hele team gebruikmaken van ons e-learning
aanbod? Informeer dan eens naar de mogelijkheden van een

de didactiek van onze e-learning
Onze e-learningcursussen zijn opgezet volgens een
doordacht onderwijskundig concept.

start uw eigen e-learningacademie

• Na een korte introductie van de betreffende vaardigheid

We kunnen ook een eigen academie voor kinderopvang

volgt steevast een duik in de praktijk. Een casus of een

organisaties maken in uw eigen huisstijl met daarin

video vormt het vertrekpunt.

ons complete cursusaanbod. U heeft dan een eigen
e-learningacademie en kunt ook zelf e-learning maken.

• Meteen daarop wordt informatie aangeboden: eerst

Uw eigen academie kost eenmalig € 1.500,- en daarna

basisstof en dan verdiepingsstof.
• Daarna volgen de handvatten voor de praktijk.

hebben al uw medewerkers onbeperkt toegang tot alle

• Elke e-learningcursus wordt afgesloten met een eindop

cursussen voor slechts € 85,- per persoon per jaar.

dracht of toets.
• Elke cursist die een cursus afrondt, ontvangt een bewijs van
deelname of een certificaat bij een voldoende resultaat.

gratis cursus testen?
Onze kinderopvangspecialisten Marga van der Linden en

teamscholing

Mirjam Meeuwissen vertellen u graag meer over de moge

U kunt bij Cadenza Onderwijsconsult aanvullende

lijkheden van e-learning en onze Vaardigheidsmeter voor de

teamscholing en coaching aanvragen die past bij het

Kinderopvang. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

e-learningaanbod van Cadenza Highschool Kinderopvang.

cursus om kennis te maken met de Cadenza Highschool.

Cadenza Onderwijsconsult
Dr. Nassaulaan 10
9401 HK Assen
Telefoon 0592 - 383 383
E-mail info@cadenza-oc.nl
Website www.cadenza-oc.nl

www.kinderopvang.cadenza-hs.nl
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voordelig abonnement.

