
Tot 31 maart 2017 staat bij Heutink trainingen  

”Onderzoekend en Ontwerpend leren” centraal!  

In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt  

TU Delft en Ontwerpbureau Meeple laten we u  

onderdompelen in wetenschap en techniek aan  

de hand van onze online leeroplossingen!

Leercampagne  
ONDERZOEKEND EN 

ONTWERPEND LEREN
E-LEARNINGMODULE VOOR HET  

PRIMAIR ONDERWIJS
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PROFESSIONALISERING 
Heutink Academie is ontwikkelaar van online leerop-
lossingen voor leerkrachten in het primair onderwijs. 
Daarnaast bieden wij onafhankelijk advies voor  
offline leren en verbinden we u graag met de juiste  
specialist! Wij informeren en inspireren met leren  
en nodigen u graag uit in ons Learn & Perform Lab!

E-learning plaatsonafhankelijk - tijdsonafhankelijk  
- gevalideerd door Registerleraar

Webinars verzorgd door specialist - kort, krachtig  
en specifiek - altijd terug te kijken

Essentials korte micromodules waarin één specifiek  
onderwerp centraal staat - binnen enkele minuten  
de essentie van een onderwerp - zelf ontwikkelen  
en delen binnen uw organisatie

ACTIE
           € 59,95 

 (excl. btw)

Een jaar lang toegang tot de 

map Primair Onderwijs én  

gratis toegang tot onze  

Essentials tot 31 maart 2017!

HEUTINK 
TRAININGEN

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN

 ONZE ONLINE
LEEROPLOSSINGEN

GRATIS
ONLINE 

MODULES 

AAN DE SLAG!
Start nu gratis met de e-learningmodule “Ontwerpend  
leren”. Bekijk ook elke maand een nieuwe Essential 
om kennis te maken met activiteiten voor in uw klas. 
Schrijf u daarna in voor de gratis e-learningmodule 
“Onderzoekend leren” en de webinar beide beschik-

baar in februari 2017, maak  
online kennis met de specialist van  
Onderzoekend en Ontwerpend leren! 

MEER WETEN? 
Bel of mail naar 0548 - 53 66 07 of training@heutink.nl
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