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Klassikale-training
• Wij%doen%het%voor!



Delivery-modellen
• gefaciliteerd%<55>%zelfgestuurd
• veel%deelnemers%5%één%deelnemer
• geïntegreerd%in%werk%5%buiten%het%werk
• con@nue%5%begin%en%een%eind
• contentgericht%5%ac@viteitgericht

• 2tot%vijfde%macht=35



• zelfstudie%webbased%training%van%1%uur
• electronic%performance%support
• online%cursus%van%enkele%weken
• nieuwsbrief
• online%community%of%prac@ce
• lunch%&%learn
• open%leermaterialen
• interne%expert
• meester5gezel%rela@e
• trainee%model
• taxi%model
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OPDRACHT
• Kies%delivery%model%(1%van%6)%met%uw%

tafel
• Vul%learning%business%model%canvas%in
• Presenteer%aan%andere%tafel
• Geef%feedback%aan%andere%tafel
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Verkoop*cursus*als*product%(reguliere%wijze,%webwinkel)





Instapmodel/(gra4s/basis,/extra/diensten/kosten/geld)



AbonnementenJsysteem-(4jdelijk/lidmaatschap)
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Instapmodel/(gra4s/basis,/extra/diensten/kosten/geld)

Verkoop*cursus*als*product%(reguliere%wijze,%webwinkel)



Makelaar-model-(bemiddelen,/beurs/en/veiling)
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