
         S.I.M.O.N.E. 
         T: 06 20 40 57 12 
         info@simonetraint.nl 
         www.simonetraint.nl 

 

Judith Leijsterweg 2 
1181 TC Amstelveen 
KvK 65744101 
IBAN NL45 INGB 0007 3450 20 
BTW-ID NL001742676B16 

 
 

 1 

S.I.M.O.N.E. is een CRKBO-geregistreerde instelling.  
Het CRKBO-keurmerk houdt in dat trainingen, workshops, webinars en cursussen van 
S.I.M.O.N.E. BTW-vrij uitgevoerd mogen worden. Op technische ondersteuning geldt dat 
21% BTW gerekend moet worden, zo zijn de belastingregels.  

        
Webinars 2020/2021  
 
De tarieven voor webinars gaan niet per uur maar per pakket.  
Er zijn vier pakketten: A) Webinar tot 50 deelnemers/ B) Webinar 50-100 deelnemers/  
C) Webinar 100-150 deelnemers en D) Webinar vanaf 150 deelnemers.  
 
Elk pakket is inclusief een op maat gemaakte uitnodiging aan de deelnemers en 
professionele, technische ondersteuning vanuit een studio. De uitzending van een webinar 
vanuit een professionele studio houdt in: voldoende streamingscapaciteit, goed geluid en 
haardscherp beeld. Ook de inschrijving van deelnemers wordt volledig voor u verzorgd. 
Deelnemers krijgen een deelnamelink in hun mailbox. 
 
Het is mogelijk om een opname van de webinar te ontvangen zodat u met uw collega’s 
delen uit de webinar kunt terugkijken, ter ondersteuning van de vertaalslag van de inhoud 
van de webinar naar de dagelijkse praktijk. De link is een beperkt aantal dagen geldig en 
strikt persoonlijk. De link van de opname en de handout-materialen mogen niet met 
anderen gedeeld worden. 
 
Inhoud en doelgroep 
Wij organiseren o.a. webinars voor leraren, tandems van directeuren en intern begeleiders, 
en voor schoolbegeleiders, zowel op maat ‘in company’ als op open inschrijving. 
 
Onderwerpen tot nu toe: 

 Handelingsgericht arrangeren en werken met OT’s: de methodiek.  
Voor directeuren, IB’rs, schoolbegeleiders en partners Jeugdhulp en kinderopvang 

 Handelingsgericht arrangeren: de leerkracht centraal.  
Voor leerkrachten, IB’rs en directies 

 Handelingsgericht arrangeren, vervolg 1 (‘Hoe betrekken we de stem van de 
leerling?’) 

 Handelingsgericht arrangeren, vervolg 2 (‘Hoe werken we beter samen met 
ouders? De stille ouder, de luidruchtige ouder, de ontkennende ouder, de 
weglachende ouder…’) 

 
Voor meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven van de pakketten kunt u 
contact opnemen via info@simonetraint.nl of telefonisch 06 204 05 712
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Uw eigen notities: 
Wat wil ik navragen, wat wil ik weten voor ik een webinar boek? 


