
Prijs per deelnemer per jaar

Bijbehorend cursuspakket

Betaling voor (extra) cursussen: direct door 

deelnemer via iDeal of via maandelijkse factuur

Onbeperkte toegang tot alle PO-cursussen 

van de Augeo Academy

Academie op eigen domeinnaam

Academie in eigen huisstijl incl. Kennisplein

(bibliotheekfunctie – chat – profiel)

Scholingsplein voor eigen scholingsbijeenkomsten

(prijs per deelnemer per jaar)

Catalogus in de huisstijl van de eigen academie

Managementdashboard

Functionaliteit om zelf e-learning te maken

Training om zelf e-learning te maken

Voucher per team voor workshop naar keuze

Keuze uit diverse workshops

Jaarlijkse introductie- of updatetraining 

voor elk team (ca. 1 uur)

Begeleiding werkgroep implementatie

Nieuwsbrieven 6 tot 8 per jaar

€ 150,-

Elke deelnemer heeft 

onbeperkt toegang tot alle 

beschikbare cursussen. 

Bekijk ons cursusoverzicht voor 

het actuele aanbod.

Zelf beheren: € 15,-

Laten beheren: € 45,-

Prijs op aanvraag

€ 99,-

Elke deelnemer heeft onbeperkt 

toegang tot het cursuspakket

Pedagogisch & Didactisch 

handelen + 21e-eeuwse 

vaardigheden en ICT.

Overige cursussen

per stuk afrekenen tot

een maximumtarief van

gem. € 195,- p.dlnr./jr.

Vanaf € 13,90 p.dlnr./jr.

€ 100,- per jaar excl. 21% btw

Eenmalig € 1.500,-

Zelf beheren: € 15,-

Laten beheren: € 45,-

Prijs op aanvraag

€ 500,- per jaar

Prijs op aanvraag

 € 75,-

Elke deelnemer heeft onbeperkt 

toegang tot het cursuspakket

Passend onderwijs & Verdieping 

+ Professionele ontwikkeling.

Overige cursussen

per stuk afrekenen tot

een maximumtarief van

gem. € 195,- p.dlnr./jr.

Vanaf € 13,90 p.dlnr./jr.

€ 100,- per jaar excl. 21% btw

Eenmalig € 1.500,-

Zelf beheren: € 15,-

Laten beheren: € 45,-

Prijs op aanvraag

€ 500,- per jaar

Prijs op aanvraag

€ 95,-

Elke deelnemer heeft een 

professionele bibliotheek en kan 

het complete aanbod bekijken. 

Gemiddeld mag elke deelnemer 

één cursus volgen en afronden.

Extra cursussen

per stuk afrekenen tot

een maximumtarief van

gem. € 195,- p.dlnr./jr.

Vanaf € 13,90 p.dlnr./jr.

€ 100,- per jaar excl. 21% btw

Eenmalig € 1.500,-

Zelf beheren: € 15,-

Laten beheren: € 45,-

Prijs op aanvraag

€ 500,- per jaar

Prijs op aanvraag

Betalen per aangeschafte cursus.

Elke deelnemer heeft toegang tot 

de persoonlijk aangeschafte 

cursussen.

Kosten per soort cursus:

Notendop: € 25,-

Leerkracht- en ib-cursussen: € 75,-

Schoolleiderscursussen: € 125,-

€ 100,- per jaar excl. 21% btw

€ 500,- per jaar

Prijs op aanvraag

All-in abonnement All-in abonnement
Van start-, naar basis-, naar 

vakbekwaam

All-in abonnement
Verdieping

Strippenkaart Basis

Deelpakketten op maat: prijs op aanvraag. Staffelkortingen vanaf 250 deelnemers.

Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw tenzij anders vermeld.

Alle genoemde prijzen en voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2020 

tot nader bericht en zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Stel uw eigen academie samen

Lerarenacademie
Blij in je vak!
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