Update Coronavirus – 16-03-2020
Beste relatie,
Als gevolg van de huidige omstandigheden met betrekking tot het Coronavirus (COVID19) ontvangen wij veel vragen over of onze geplande trainingen en workshops door kunnen
gaan. In dit bericht leest u wat voor uw situatie van toepassing is.
Open trainingen tot en met 6 april 2020
Al onze trainingen en workshop op basis van een “open inschrijving” die gepland staan in
de periode tot en met 6 april 2020 worden verplaatst naar nog nader vast te stellen data.
Heeft u zich voor een van onze “open inschrijvingen” tot aan 6 april 2020 ingeschreven?
Dan ontvangt u uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 van ons een voucher om de training of
workshop zonder bijkomende kosten op een andere moment in 2020 te volgen. Op onze
website treft u al enkele trainingsdata aan waarvoor u zich kunt inschrijven, op korte
termijn zullen hier nieuwe trainingsdata bij geplaatst worden.
Open trainingen na 6 april 2020
Al onze trainingen en workshop op basis van een “open inschrijving” die gepland staan in
de periode ná 6 april 2020 zullen doorgang vinden. Wij zien op basis van de huidige situatie
rondom het coronavirus (vooralsnog) geen reden om deze trainingen en workshops te
verplaatsen maar houden uiteraard de situatie nauwlettend in de gaten. Wij informeren u
zo spoedig mogelijk over uw training of workshop indien de situatie verandert.
In-company trainingen
Heeft u een in-company training of workshop bij ons ingepland? Dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op om de status van uw training of workshop met u te bespreken.
Wij denken graag met u mee over mogelijke oplossingen.
Mogelijkheid van webinars
Op basis van een steekproef die wij hebben gehouden onder onze cursisten hebben wij
besloten om onze huidige trainingen en workshops niet te vervangen door zogeheten
“webinars” (live online trainingen). Een van de redenen hiervoor is dat juist de
praktijkgerichtheid en bijbehorende klassikale ondersteuning erg door onze cursisten
gewaardeerd wordt. Uiteraard verkennen wij de mogelijkheden om ook “webinars” van een
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gelijkwaardig niveau als het niveau van onze klassikale trainingen en workshops aan te
bieden.
Training in de vorm van e-learning
Ons team is druk bezig met de ontwikkeling van een e-learning (een online leeromgeving)
waarmee wij alle “thuiswerkers” van dienst kunnen zijn. Meer informatie over de inhoud
en vorm van deze e-learning wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande berichtgeving vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Namens het team van Aware Online alle goeds gewenst.

Een vriendelijke groet,
Team Aware Online
E: info@aware-online.com
T: 0765329610
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