Brochure
Coachview

Ontdek hoe we voor jou
vrijheid in opleiden realiseren

Basis

Efficiënt

Dit is de spil rondom jouw opleidingen. Plan en

Via efficiënt bespaar je nog meer tijd. Zeker met de

beheer ze met de belangrijkste tools. Het maken van

module verkoop en facturering. Of juist alleen inkoop,

templates van opleidingen, documenten en acties

als de rest op een andere afdeling wordt geregeld.

eenvoudig koppelen aan opleidingen en beheer

Via de module materiaal beheer je de aanwezigheid

bedrijven en personen waarmee je contact hebt.

van het juiste materiaal en met automatische acties

Via de mailingmaster zorg je dat in een paar klikken

verdampen vrijwel al je handmatige handelingen. Ook

uitnodigingen en herinneringen zijn verzonden.

de koppeling met je website is super efficiënt.

als je niet voor ons kiest. Want dat is ook vrijheid in

Inzicht

opleiden. We leggen eerst ons modulesysteem uit,

Optimaliseer je opleidingen en medewerkers met

Met ons opleidingsportaal heb
je de perfecte integratie met de
Coachview backoffice.

Even kennis maken
Hallo. Leuk dat je de tijd neemt voor onze brochure.
In de zoektocht naar het ideale administratiesysteem
voor je opleidingen, cursussen en trainingen komt
veel op je af. Jouw processen moeten passen en
onze details zijn cruciaal. Wij staan voor je klaar om
de zoektocht zo makkelijk mogelijk te maken. Ook

laten je tarieven zien, het implementatieproces en tot
slot wat achtergrond over ons als organisatie.

meer inzicht. Door het plannen van locaties en
docenten, het evalueren van specifieke opleidingen,
of onderdelen ervan. Of duik juist de cijfers in van je
opleidingen in de management informatie module.
Voor interne opleiders is competentie management

4 categorieën modules
Vrijheid is kunnen kiezen wat je nodig hebt. Daarom
hebben we diverse modules. Kiezen doe je door
goed te kijken naar het achterliggende doel van onze
modules: Basis, Efficiënt, Inzicht en Integraties. Basis
krijgt elke gebruiker standaard en is onmisbaar voor
een goed opleiders ecosysteem. De rest is aan jou.

vaak onmisbaar.

Integraties
We zijn zeker niet het enige systeem dat je
gebruikt. We koppelen daarom met systemen voor
je boekhouding, HRM, e-learning, betaalsystemen
en ons eigen opleidingsportaal. En dankzij Single
Sign On (SSO) zorgen we als je wilt dat je nergens
handmatig hoeft in te loggen. Je wisselt dan
naadloos tussen je schermen.

Een stevige basis waarmee je
vele uren, fouten en kosten
gaat besparen.

Opleidingen plannen

Bespaar uren tijd door templates van je opleidingen

Een opleiding plannen is onmisbaar. Koppel

te maken en nieuwe ermee aan te maken. Bepaal

docenten, locaties, en materiaal. Ook de

hoe en waar je ze wilt publiceren, bijvoorbeeld

herhalingsverplichting schakelen we in. We

op ons opleidingsportaal, Springest en je eigen

melden dubbelboekingen, niet beschikbaarheid

website. Verwerk (web)inschrijvingen en regel

en boekingen op feestdagen. Verstuur efficiënt

dat leidinggevende of contactpersonen een

uitnodigingen en bevestigingen naar de cursist,

opleidingsverzoek autoriseren.

docent of contactpersoon.

Documenten en acties

Opleiding registratie

Genereer verschillende acties zoals ‘uitnodiging

Houd de instroom van opleidingen snel bij. Beheer

versturen’ zodra iemand zich inschrijft. In ons

en bewaak wachtlijsten. Geef docenten toegang

dashboard zie je al je acties op een rij. Je weet

tot presentielijsten en laat ze meteen de presentie

zo direct na inloggen waar je aan toe bent. Het

registreren. Genereer binnen enkele klikken

document voor bijvoorbeeld een certificaat maak je

certificaten en cijferlijsten. Niet-beschikbaarheid

eenvoudig aan via templates. Ook het uploaden van

van docenten en locaties invoeren is minstens

eigen documenten is heel eenvoudig.

zo belangrijk. Net als mutaties van bijvoorbeeld
afzeggingen en verplaatsingen.

Mailingmaster

Bedrijven en personen

Benader je relaties actief via de mailingmaster.

Slim relatiebeheer is inclusief. Houd persoons- en

Stuur het per post of mail naar de hele cursusgroep,

bedrijfsgegevens van klanten eenvoudig up-to-date.

of juist aan een categorie bedrijven of personen.

Registreer contactmomenten, aandachtspunten

Heb je een maandelijkse nieuwsbrief, of verstuur je

en acties. Dankzij de historie bewaak je eenvoudig

acquisitie-mailings? Ook die stuur je precies aan de

leads en prospects. En inrichten kan via eigen

groep die jij voor ogen hebt.

categorieën. Een stevige basis dus.

BASIS

Opleidingen beheren

Verkoop & facturering

Automatische workflow

Betalen mensen voor jouw opleidingen, dan wil je deze module

Wil jij het liefst alles automatisch? Schakel dan de automatische

om de prijs in te stellen per opleiding. Met of zonder staffel, per

workflow in. Handwerk verdampt. Van e-mails versturen, accounts

groep of deelnemer. Regel offertes en facturen en verstuur ze

aanmaken tot evaluaties aanmaken en rapporteren. Deze handelingen

automatisch per post of email. Registreer en bewaak betalingen

kun je stuk voor stuk zelf inrichten en volgen. Je houdt dus heel veel

in een muisklik. Met onze factuur export ben je altijd in sync

tijd over om aan de inhoud te werken.

met je boekhoudprogramma.

EFFICIËNT
5 krachtige modules die je vleugels geven.

Inkoop

Website koppeling

Materieel

Heb je met je opleidingen te maken met

Via de website koppeling plaats jij het

Gebruik je veel materiaal bij je opleidingen?

veel leveranciers, dan wil je daar grip op.

opleidingsaanbod met één tik op je website.

Hiermee boek je gebruiksmaterialen als

Van docenttarief tot locatiekosten en van

Inschrijvingen regel je ook makkelijk en

lesboeken van de voorraad af en plan je ander

standaard inkoopkosten tot werkelijke kosten

matchen we direct aan de gegevens in de

materiaal zoals beamers en video apparatuur.

per opleiding. Bereken het door naar je

database. Met onze flexibele webservices

Bepaal per opleiding wat nodig is. Wij melden

klanten, als jij dat wil.

verbind je naar eigen inzicht met Coachview.

dubbelboekingen en tekorten.

Management informatie

Docenten & locaties plannen

Stuur bij op harde cijfers. Welke opleidingen presteren het best

Plan opleidingen, docenten en locaties en bewaak de goedkeuring

en welke kunnen wel een duw in de rug krijgen? Oordeel hierover

hiervan. In een grafisch overzicht zie je precies wie waar aan de slag

via de omzet, aantal deelnemers, uren, presentiepercentages

is. Filter per opleiding, docent, of locatie. Ook is het mogelijk om de

en slagingspercentages. Filter eenvoudig per opleiding, soort,

agenda’s van docenten te synchroniseren met Coachview.

opdrachtgever, leverancier en periode.

INZICHT
4 modules waarin je elk detail boven water krijgt

Evalueren

Competentie management

Evalueer je opleidingen, onderdelen, docenten of bedrijf om te horen

Bepaal de vereiste competenties voor een specifieke functie, afdeling

wat ze normaal niet snel zeggen. Vraag wat je wil in eigen huisstijl.

of combinatie en geef aan welke opleidingen hiervoor gevolgd

Resultaten verschijnen in een automatische analyse en kun je

moeten worden. Bewaak eenvoudig wat iemand nog moet halen en

downloaden als csv bestand. Coachview is ook handig voor CEDEO

ontwikkel je medewerkers gestructureerd en pro-actief.

certificering: in enkele klikken haal je je gemiddelde cijfers eruit.

E-learningsystemen

HR - systemen

In een digitale wereld is e-learning niet weg te denken. Wij

Als je intern opleidt vind je onze HR-koppeling waarschijnlijk een

koppelen naadloos met die van jou. We maken gebruikers aan

must. Om automatisch medewerkers gegevens in te lezen, inclusief

en autoriseren ze voor specifieke opleidingen. Starten kan vanuit

afdeling, functie en leidinggevende. Je wilt ook zien wanneer

ons portaal of via gemailde logingegevens. En resultaten nemen

opleidingsvragen zijn afgerond? Dit actualiseren we automatisch

we over. In combinatie met klassikaal gebruik je zo een complete

voor je. En gaat iemand uit dienst, dan schoont het automatisch op

blended learning oplossing. Heel fijn.

met behoud van historie.

INTEGRATIES
Naadloos samenwerken met deze 4 pijlers

Boekhoudsystemen

Betaalsystemen (PSP)

Een boekhoudsysteem heeft elke organisatie en vraagt om

Met een digitale wereld wil je betalingen vlot regelen, het liefst al

nauwkeurigheid. Wij koppelen met de belangrijkste systemen

online. Wij onderhouden een slimme koppeling met de 3 beste

en sturen debiteuren- en factuurgegevens automatisch door.

payment service providers van Nederland. Daarmee regel je

Afhankelijk van je koppeling handelen we ook de terugkoppeling

eenvoudig betalingen via het opleidingsportaal. De referentie komt

automatisch af. Staat jouw systeem er niet tussen? Vraag gerust

in de backoffice en de factuur sturen we automatisch op. Ook hier

naar een maatwerk koppeling.

geldt dat maatwerk mogelijk is.

Opleidingsportaal

Voortgang managen

Naast de backoffice is dit onze tweede trots. Zet ons opleidingsportaal in als je klanten meer

Geef je klanten inzicht in lopende, afgeronde en te volgen

inzicht en selfservice wilt bieden en jezelf extra efficiëntie gunt. Je deelt het in naar eigen

opleidingen. Maak gebruik van saldo beheer om ook te behalen

inzicht en huisstijl. Wij onderhouden het en zorgen voor een professionele eerste, tweede en

PE-punten of resterende budgetten te laten zien. Certificaten

derde indruk. Veel van onze klanten zouden er zelfs hun website mee willen vervangen!

downloaden en laten printen? Klik. Geregeld.

Bied selfservice in een professioneel portaal

Automatisch inschrijven
Bespaar jezelf vele handelingen doordat inschrijvingen
automatisch verwerkt worden. Van bevestiging, tot het plaatsen
in de backoffice. De inloggegevens voor het portaal sturen we
automatisch op. Kun jij mooi wat anders doen.

Toegang en autorisatie
Geef cursisten, leidinggevenden en contactpersonen precies de
toegang die ze nodig hebben. Cursisten starten vanuit het portaal
automatisch een e-learning zonder in te hoeven loggen. En via
SSO switch je zonder inloggen tussen de verschillende systemen.

Publiceren & inrichten
Een eigen gezicht is als opleider belangrijk. Ons portaal richt je
in naar eigen huisstijl. Het aanbod stuur je vanuit de backoffice
in één vinkje. Ook je kosten, het tijdstip, de locatie en het aantal
vrije plekken kun je tonen. Heb je specifieke wensen voor het
inschrijfformulier? Je kunt het er allemaal in opnemen.

Wat kost dat?
Onze tarieven
Onze dienst richt je in op jouw situatie. Schat hier in
wat dat voor jouw kost. Bedragen op de linkerpagina

Modules per gebruiker

Kosten Koppeling

Basis (€80)

Koppelingen

€25 Opleidingen

€25 E-learning systemen

€25 Bedrijven en personen

€25 Boekhouding systemen

€15 Mailing Master

€25 Betalingsprovider

€15 Documenten en acties

€25 HR systemen
€25 PE online
€25 SSO (single sign on)

Efficiënt

zijn maandelijkse kosten en per maand opzegbaar.
Bedragen op de rechterpagina zijn eenmalige kosten.

€15 Materiaal

Opleidingsportaal

€25 Inkoop
€25 Verkoop en Facturering
€50 Automatische acties
€50 Webaanvraag + webpublicatie

€100 Portaal + inschrijven zonder autorisatie
€200 Portaal + inschrijven met autorisatie (100 inlogs)
€300 Portaal + inschrijven met autorisatie (500 inlogs)
€400 Portaal + inschrijven met autorisatie (oneindig inlogs)

Inzicht
€25 Evaluatie

Bijzondere gebruikers

€25 Docent en locatieplanning

1% maandbedrag gebruiker: Docent account

€50 Competentiemanagement
€50 Management Informatie

Alle bedragen zijn exclusief btw

Eenmalig

Training

Maatwerk

Sommige kosten zijn eenmalig. Bijvoorbeeld het

Voor vrijwel elke module hebben we een training. Een

Alles wat we ontwikkelen, ontwikkelen we voor elke

aansluiten van specifieke koppelingen. Daar komt nog

goede investering om het meest uit Coachview te

Coachview gebruiker. We doen dus geen maatwerk.

handwerk bij kijken. Ook voor het laten maken van

halen. De volgende trainingsvormen bieden we aan:

Wil je wel Coachview gebruiken, maar mis je

documenttemplates (als je dat liever niet zelf doet)

functionaliteit die nog niet vooraan op onze roadmap

betaal je eenmalige kosten. Deze varieren rond de

Gratis basisworkshop bij Coachview (incl lunch)

staat? Dan ontwikkelen we deze tegen de helft van ons

€400 en €1600 per aansluiting van een module of

Gratis inloopsessie (max 1.5 uur)

maatwerktarief, mits we de ontwikkeling nuttig vinden

koppeling. Omdat dit erg in detail gaat, rekenen we

€400 training op locatie (excl reiskosten)

voor onze huidige gebruikers. Anders concluderen we

dit graag persoonlijk uit.

€300 training bij Coachview (incl lunch)

liever dat we niet bij elkaar passen. Wel zo eerlijk.

Diverse workshops 100,- (incl lunch)

Koppelen zonder
koppeling
Niet alle systemen koppelen met Coachview, of
andersom. Vaak kun je de gegevens wel uitwisselen
via een export. Zo hou je toch de vrijheid van één
overzicht. We bieden hierin twee smaken:
€25 per maand. Automatisch periodiek uitvoeren
- Dagelijks
- Twee wekelijks
- Maandelijks
- Per kwartaal
€250 Eenmalig door een Coachview medewerker

Ga je rekenen? Vraag een demo
Uiteraard wil je precies weten wat Coachview kost voor jouw situatie. Voor elke
opleider is die uitkomst anders. Want welke modules heb je nu wel, en niet nodig? En
welke modules heb je nodig voor élke gebruiker, en welke voor slechts één? Hoeveel
trainingen wil je en wat zijn de overige kosten voor jouw koppelingen? Onze huidige
klanten waren erg blij om daarover live met iemand van Coachview te rekenen. In
onze demo zie je direct of je een module echt wil en wat het voor jou kost. Zo betaal
je alleen wat je nodig hebt. Slim! Een vrijblijvende demo leg je vast in één telefoontje
(088 44 88 550 ) of door ons formulier op de website in tevullen.

ALS JE INTERN OPLEIDT

Basis €80

Een greep uit de meest voorkomende

Registreren in Coachview
onder andere

wensen van opleiders die werken voor de
interne organisatie. Inclusief kostenplaatje.
Meestal gaan de ontwikkelingen snel en wil
je geen tijd verliezen aan administratie. Onze

Budget

gebruikers kiezen dan ook om zelfservice te
stimuleren en inschrijvingen eenvoudig te

Datum in dienst

regelen via ons professionele portaal. Stuur
budgetten. En laat mensen naadloos inloggen

BSN

via Single Sign On. Ook leidinggevenden laten

jouw ideaalplaatje, maar het geeft wel een
goede indicatie. Wil je advies en kosten op
maat? Plan een demo op jouw opleidersituatie
en je favoriete modules.

“Het Opleidingsportaal heeft
zelfs beleidsveranderingen in
de academie gestart”
Eefke Stagge, Slachtofferhulp -

PE Uren

BIG nummer

Studentnummer

Leidinggevende

autoriseren is zo gefikst, net als het koppelen
met je HRM systeem. Uiteraard is dit niet

NIBHV

Personeelsnummer

bij op competentie management en beheer

Functie

FTE

VAR

Competenties

€135 - €155
Indicatie kosten gebruiker per maand

ALS JE EXTERN OPLEIDT

Basis €80

Wie extern opleidt herkent zich al snel in

Registreren in Coachview
onder andere

een groot gedeelte van het volgende. Je hebt
geen tijd te verliezen. Daarom wil je naast een
goede opleidersadministratie ook je facturen
automatiseren en inzicht in hoe opleidingen

Code 95

scoren via evaluaties. Relaties wil je kunnen
beheren in één systeem. Je klanten volgen

VAR

BIG nummer

NIBHV

EHBO
Korting

Diplomanummer

zich vaak in rap tempo op, of komen juist met
Studentnummer

grote groepen tegelijk. Hen zelfservice bieden
en inschrijvingen eenvoudig laten regelen via

PE Uren

een professioneel portaal is belangrijk. Net als

jouw ideaalplaatje. Wil je advies en kosten op
maat? Plan een demo op jouw opleidersituatie
en je favoriete modules.

VCA

Facturatie

een koppeling met jouw website en het maken
van maatwerk offertes. Uiteraard is dit niet

Rendement

“Coachview bespaart ons 1fte
en mijzelf nog een halve dag
werk per week”
Marja Cousijnse, Opleidingscentrum Haaglanden

Offerte

KVK Nummer

Klantnummer
FTE

€115 - €135
Indicatie kosten gebruiker per maand

Bedrijfsacademies
Intern opleiden betekent autorisatieprocedures,
opleidingsbudgetten en soms competenties
managen. Dankzij een selfservice portaal staat
met Coachview snel een professionele academie.

Financieel
Economisch
Turbulente tijden stellen hoge eisen aan de actuele
kennis van medewerkers. Het registreren van PEpunten is het harde bewijs en een overzichtelijk
opleidingsaanbod is ook essentieel.

BRANCHES
Zorg

Automatiseren, vrijheid in de inrichting,
gebruiksvriendelijkheid en goede support is voor

Branche
organisaties

iedereen belangrijk. Er zijn ook verschillen. Zo werkt
Goede zorg vereist permanente educatie.

de een met BIG en de ander met studentnummers, of

Gezamenlijke opleidingen voor leden organiseren

Zorgaanbieders gebruiken nu registratie van

zelfs allebei. Op deze pagina zie je wat jouw branche

is het belangrijkste. Het opleidingsportaal is hier

BIG-nummers, een koppeling met PE-Online en

nu al voor elkaar krijgt met Coachview.

een tool voor inschrijvingen en biedt selfservice in

bewaking van de geldigheid van handelingen.

Coaching
en mediation

voortgang, budget- puntenbewaking.

Cultuur

De cursist staat centraal in de Coaching en

Veel cursisten en activiteiten, termijnfacturatie,

mediation business. Een opleidingsdossier is

gezinnen, korte en langlopende trajecten. Een

onmisbaar. Cursussen zijn vaak blended: een

automatische workflow is in de cultuursector met

combinatie van e-learning en individuele sessies.

complexe administraties een must.

Van 35911 opleidingen per
jaar, verwerkt Coachview de
organisatie en administratie
Bron: Coachview SLA rapportage 2016

Onderwijs
Nascholingsactiviteiten passen in het onderwijs
niet in de systemen voor regulier onderwijs.
De wens is hier maatwerktrajecten en offertes,

Bespaar 24 éxtra werkdagen
met de automatische
workflow module
Bron: Coachview SLA rapportage 2016

modulair aanbod en veel automatiseren.

ICT

Vastgoed
wonen en bouw

Transport

Automatiseerders pur sang, de ICT branche.

De vastgoed business heeft vaak een divers

De transportsector heeft permanente educatie.

Ook kiezen ze voor flexibiliteit en benutten

productgamma, overzicht in een planning is de

Code 95, ADR, VCA, vorkheftruck. Herhaling en

alle koppelingen van website, e-learning en

grote vraag. Door permanente educatie zijn PE-

urenbewaking is belangrijk. En dat vraagt vaak

boekhouding, tot Springest en Edubookers.

punten, evaluaties en CRM belangrijk.

een slim portaal met automatische facturering.

Arbo en veiligheid
BHV, steigerbouw en VCA kortom kortlopende
cursussen met scherpe marges. Ze vragen om
Automatische workflow en soms het overnemen
van herhalingsadministratie via ons portaal.

Overig
Laat jouw bedrijf zich niet in een hokje laat plaatsen?
Je bent niet alleen. 10% van ons klantenbestand
denkt er ook zo over. En veel hieruit zijn zelfs het
meest tevreden over de Coachview dienstverlening.
Ook voor uitzonderingen als jij wacht dus veel
vrijheidt in hoe je opleidt.

Service en
implementatie

Implementatie traject

Training

Als je voor ons kiest, heb je waarschijnlijk al goed je

Als Coachview is ingericht is het tijd om aan de

processen in kaart. Vanaf het implementeren kijken

slag te gaan. Meteen, of laat je op weg helpen via

we samen hoe we deze het beste kunnen invoeren.

een online of klassikale training. Per module kun

Samen doen we een check en dubbelcheck om niks

je workshops boeken. Liever een terugkomdag

aan het toeval over te laten. We denken mee over

of inloopsessie op jouw situatie? Boeken en het

gevolgen van sommige keuzes en zorgen dat alles

is geregeld. Kies de gratis basisworkshop als

perfect werkt.

opfriscursus, of leer ons hiermee kennen als je onze
software overweegt.

Een pakket kiezen is één, maar dan begint het harde
werk pas. Nadenken over processen. De leercurve
van een nieuwe dienst. Met onze implementatie,
trainingen en helpdesk zorgen we dat je erdoorheen
vliegt. Op jouw tempo natuurlijk.

Helpdesk

Succesmanagers

Eenmaal onderweg kan er wat misgaan, je vergeet

Zelfs als je zonder ons kunt, denken wij met je mee.

iets, maakt een foutje, of spot een fout van ons.

Want wij willen dat je met Coachview elke dag meer

Onze geroemde helpdesk staat gratis voor je klaar.

succes boekt. Daar hebben we succesmanagers

We nemen uitgebreid de tijd voor je, denken mee

voor. Zij leggen kansen voor die je door drukte snel

en rusten pas als het is opgelost.

over het hoofd ziet.

Om flexibel in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen brengen we maar liefst
7 versies per jaar uit.

Vrijheid in opleiden

Historie

Wij beloven je vrijheid in opleiden. Dat bereiken we

Coachview.net is gestart in 2007 als eerste cloud

door jouw administratieve rompslomp via software

oplossing voor opleidersadministratie in Nederland.

continu uit handen te nemen. Hoogstpersoonlijk.

Vandaag is cloud de normaalste zaak van de wereld.

Door naar je te luisteren, met je te testen en met

Reden genoeg om in 2016 .net uit onze naam te

je mee te denken. Alleen zo kunnen we de vele

halen. Coachview is bedacht en ontwikkeld door

opleidersprocessen van jou en andere opleiders

de ontwikkelaars van InnoPhase. Onder deze

omarmen. Jij bent dus onze expert in opleiden en

naam ontwikkelden we sinds 2000 al een stevig

wij ontwikkelen op

maatwerkpakket voor

jouw inzichten de

opleiders en deden

beste software. Die
extra stap vooruit,
dat is wat we
delen. Bij ons koop

Experimenteren met 10% van de opleiders
zorgt al dat 90% continu klaar is voor de
volgende stap

we veel ervaring
op met software
systemen. Maar
maatwerk vonden

je dan ook geen

we niet de toekomst.

softwarepakket,

We wilden beter

maar een dienstverlening die met jouw processen

onderhoudbare systemen zodat onze gebruikers

meegroeit. Daarin draait het naast functies, om

continu de volgende stap kunnen zetten zonder dat

hoe je samenwerkt met andere software systemen.

grote investeringen nodig zijn. Vrijheid bieden stond

Nu en in de toekomst. Maar het echte geheime

voorop en het antwoord is Coachview. Inmiddels

ingrediënt van vrijheid in opleiden? De klik. Zonder

bestaan we 10 jaar en zijn we nog steeds uniek

klik geen goede software, letterlijk en vooral

in de hoeveelheid vrijheid die wij je als opleider

figuurlijk. Coachview. Vrijheid in hoe je opleidt.

kunnen bieden.

Voordelen
Coachview
»»

Meer efficiëntie

»»

Minder fouten

»»

Meer tijd voor de inhoud

»»

Per maand opzegbaar

»»

Gratis helpdesk

»»

Samen doorontwikkelen

»»

Vrijheid in opleiden

Al 130+ grote en kleine opleiders
kiezen voor vrijheid in opleiden

AAS Veiligheid, Academie voor Ambulancezorg, Academie voor Medisch Specialisten, ACTA Dental Education, Beeckestijn Business School, BON-Holding, Bruseco, Centrum voor
uisbeademing, Ceva Logistics, Coöperatie The Law Firm School, Ctac, DAS, De Nestor, Edin, Expertisecentrum William Schrikker, GGD Hollands Noorden, Gemeente Hollands Kroon,
vernance University, Facta, HabiTask, Hamilton Bright Training, Happy Mondays, Hogeschool Utrecht, IDEWE, Inspearit, Jonkman opleidingen, KPE Opleidingen, Kuehne + Nagel,
rosel, MK24, Movisie, Mutsaersstichting, NVPH, Opleidingscentrum Gelderpoort, Opleidingscentrum Haaglanden, OSG-VvAA, Pantar, Pink Elephant Nederland, PinkRoccade Healthcare,
oenix Cultuur, Prana Training & coaching, Publiek Domein, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, SCFB, SIOS Group, Soba Security Opleidingen, SSC/PSA/
leidingen, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, Technische Universiteit Eindhoven, THINQ Training & Opleiding, Uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue, Univé Academie, Vakwijs,
nderlande Industries, Vastgoed Business School, Veiliginheidsinstituut, VluchtelingenWerk Nederland, VolkerWessels, Welten, Woonbond Kennis- en Adviescentrum, WOZL, WSD Groep

Welkom bij
Coachview
Geschikt voor

Locatie

Trainingen
Cursussen
Seminars
Opleidingen
Leren via e-learning
Klassikaal leren
Blended learning
Leerlingvolgsysteem
Cursusregistratie
Cursusplanning
Roostering
CEDEO certificering
PE certificering
LMS
CRM
ELO

Poort van
Veghel 4939
5460 AC Veghel
088 44 88 550

Helpdesk
088 44 88 555
helpdesk@
coachview.net

Postadres
Postbus 135
5460 AC Veghel

