
Altijd beschikbaar, leren wanneer jij wilt en wat je wilt met een gigantische selectie 
waarmee je online direct kan starten. Ideaal voor de leraar die altijd het beste uit 
zichzelf wilt halen.

Toegang tot 130+ online trainingen van GoodHabbitz.

Bij aanschaf  van 2 a 3  losse e-learnings heb je het er al uit 

Toegang tot alle online trainingen van Augeo.

Toegang tot de groeiende bibliotheek e-learnings, 
e-colleges en e-tips van de Rolf groep.

Deze uitbreiding is 
beschikbaar voor € ??.??
*Alle prijzen is per gebruiker per jaar / maand? ??, excl. btw.
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De voordelen op rij 

Altijd Online

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel ill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidun

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet  
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KlasMastr Altijd leren

Naast het op maat gesneden trainingsaanbod van KlasMastr dat geheel aansluit 

op de visie van jouw onderwijsorganisatie, heeft KlasMastr nu ook het Altijd Leren 

pakket. Een zeer uitgebreid aanbod van e-learnings en masterclasses. Trainingen 

die je op ieder gewenst moment kunt starten en volgen. En die perfect aansluiten 

op jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen en wensen. Jij bent de mastr van je eigen 

professionele ontwikkeling.

Het Altijd Leren pakket
Het uitgebreide KlasMastr Altijd Leren pakket biedt een enorme selectie trainingen 

die 24/7 beschikbaar zijn. Tientallen onderwerpen en vakgebieden komen aan bod 

op verschillende niveaus. Ideaal voor de onderwijsprofessional die altijd het beste uit 

zichzelf wil halen op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt.

Waarom Altijd Leren? 
Wist je dat mensen die zichzelf blijven ontwikkelen daar gelukkiger en gemotiveerder 

van worden? Niet alleen in hun werk, maar ook in hun privéleven. Daarom kent het 

Altijd Leren pakket een grote variatie aan trainingen. Van mindfulness tot werkplezier. 

Van talentontwikkeling tot sociale intelligentie. Van communicatie tot effectief 

samenwerken en vergaderen. En van coachend leidinggeven tot NLP. Altijd passend bij 

jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen en direct praktisch inzetbaar.

Druk, druk, druk, te weinig tijd?
Geen probleem. KlasMastr Altijd Leren kent een passende vorm voor ieder moment.  

Zo kan je al iets leren in een paar minuten tijd. Tijdens je pauze of onderweg in trein. 

Bijvoorbeeld met de korte online tips, een artikel in een magazine of door het bekijken 

van een minidocumentaire. Jij bent de mastr over hoe lang, wat, waar en wanneer. 

Een jaar lang onbeperkt:

- Toegang tot 130+ online trainingen van GoodHabbitz.

- Toegang tot alle online trainingen van Augeo.

- Toegang tot de snel groeiende bibliotheek van  

 de Rolf groep. Vol met e-tips en e-colleges, specifiek gericht op  

 jouw onderwijspraktijk, ontwikkeld door de beste adviseurs. 

Deze uitbreiding is nu  
beschikbaar voor slechts € 100,-* 

*Prijs is per gebruiker per jaar

Starten met Altijd Leren? 

Ben jij super gemotiveerd en kun je niet wachten om te  

starten? Stuur dan een e-mail naar klasmastr@derolfgroep.nl 

o.v.v. Altijd leren en de naam van jouw school(bestuur).  

Wij gaan dan meteen voor je aan de slag!

KlasMastr. Jij hebt het in je, wij helpen je het eruit te halen! 
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