• Praktische cursussen met video, achtergronden en handige tools
• Passend bij de Cadenza vaardigheidsmeters (VHM)

Cadenza
e-learning

ighschool

• Cursussen zijn direct online te volgen en te betalen via iDeal
• Schoolabonnement of eigen huisacademie is mogelijk
• Afgestemd op eisen lerarenregister en schoolleidersregister

Ga voor praktische scholing op maat

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

Gratis
democursus!

Cadenza Highschool ontwikkelt cursussen voor het

de voordelen van onze e-learning

onderwijs, in samenspraak met het werkveld. We

• Cursisten leren in eigen tempo

maken e-learningcursussen voor leerkrachten, intern

• Geen problemen met groepsgrootte

begeleiders en schoolleiders. Onze cursussen zijn (met

• Keuzevrijheid in leren naar inhoud en vorm

circa vier uur studielast per cursus) kort en praktisch.

• Toegang tot riante database, boeiende filmpjes,

Leuke bijkomstigheid is dat onze e-learningcursussen
zijn afgestemd op onze vaardigheidsmeters. U kunt
beide elementen desgewenst combineren. Erg handig!

onze benadering

topexpertise
• Na elke toets volgt de print van het certificaat voor in
het nascholingsdossier
• Cadenza Onderwijsconsult is een CRKBO-erkend
opleidingsinstituut.

In de Cadenza Highschool kunt u losse cursussen kopen.
Met onze uitgebreide zoekmogelijkheden vindt u snel

Onze cursisten waarderen de e-learningcursussen als

de cursus die bij u past. Hoe het precies in zijn werk gaat

leuk en praktisch. Dit is zeker ook te danken aan de vele

en welke mogelijkheden er nog meer zijn, leest u op de

voorbeelden, video’s, checklists en stappenplannen die erin

achterzijde van deze flyer.

verwerkt zijn.

werk aan sterke scholen
samen met Cadenza

Hoe het werkt in de praktijk
teamscholing
U kunt bij Cadenza Onderwijsconsult aanvullende
teamscholing en coaching aanvragen die past bij
het e-learningaanbod van Cadenza Highschool.

ontwikkeld waarmee u flexibel en praktisch uw na-

catalogus

scholingsplan kunt invullen. Jaarlijks komen daar vele

Op www.cadenza-hs.nl vindt u onze catalogus met

cursussen bij. De cursussen worden aangeboden in de

een overzicht van alle cursussen en mogelijkheden.

Cadenza Highschool, die gebouwd is op het platform

abonnement

van onze partner de E-learning Wizard.

Wilt u met uw hele team gebruikmaken van ons

e-learning volgens een vast stramien

e-learningaanbod? Informeer dan eens naar de mogelijk
heden van een voordelig schoolabonnement.

Onze e-learningcursussen zijn opgezet volgens een

start uw eigen e-learningacademie

doordacht onderwijskundig concept. Na een korte intro-

We kunnen ook een academie maken in uw eigen huisstijl

ductie van de betreffende vaardigheid, volgt steevast de

met daarin ons complete cursusaanbod. U heeft dan een

duik in de praktijk. Een casus of een video-opname vormt

eigen e-learningacademie en kunt ook zelf e-learning

het vertrekpunt. Meteen daarop wordt informatie geboden:

maken. Uw eigen academie kost eenmalig e 1.500,- en

eerst basisstof en dan verdiepingsstof. Daarna volgen de

daarna hebben al uw medewerkers onbeperkt toegang

handvatten voor de praktijk. Elke e-learningcursus wordt

tot alle cursussen voor e 150,- per persoon per jaar.

afgesloten met een toets.

losse cursussen

meer weten?

U vindt onze cursussen op www.cadenza-hs.nl. Maak een

Voor vragen en suggesties over de inhoud van ons aanbod

account aan, reken af met iDeal en u heeft direct toegang

kunt u contact opnemen met Cadenza Onderwijsconsult.

tot de cursus. Losse cursussen zijn beschikbaar vanaf e 60,-

Voor informatie over schoolabonnementen of een eigen

en u koopt ze rechtstreeks van de Cadenza Highschool.

academie kunt u terecht bij de E-learning Wizard. Kijk

U kunt op de website ook een gratis democursus volgen.

op: www.e-learningwizard.nl of bel 055 -790 88 05.

Laat u informeren en verrassen!

Bel 0592 – 383 383
en lees de klantervaringen
op www.cadenza-oc.nl
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Er zijn inmiddels tientallen e-learningcursussen

