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Toelichting op onze nieuwe TopSport Trainingen.
Tijdens speciale TopSport Weekenden leer je in kortere tijd meer over het onderwerp
van uw professionele training dan in welke andere training dan ook. Bovendien zijn de
prijzen van de TopSport Trainingen lager dan andere trainingen – die veel langer
duren.
Een TopSport Training is zeer intensief, zodat je vaak na één weekend al helemaal
klaar bent met een volledige cursus, die anders 6 weken duurt – wat de normale
doorlooptijd is om de vaardigheden van een van onze trainingen te leren.
Bovendien kost het je slechts één dag productietijd (één vrijdag in plaats van 6 (hele
of halve) werkdagen (afhankelijk van indeling van de cursustijden, die soms lopen van
13.00 uur tot 21.30 uur).
De cursusdagen tijdens een TopSport Weekend zijn lang (van 9.00 uur tot 21.30 uur) maar door de intensieve oefeningen blijf je fris en gaat de dag snel voorbij! Het blijkt dat
deelnemers gedurende dit intensieve programma met meer dan 25% hogere
efficiency de basis vaardigheden van de cursus leren. Er is namelijk niet dagelijks een
opstart nodig om er na een week weer in te komen. Verder bereiken de deelnemers
meer diepgang door de oefeningen zo intensief en kort op elkaar te doen.
De effectieve cursustijd van een TopSport Weekend bedraagt 30 uren (in vergelijking
met 42 uren bij de 6-daagse training).
Voor mensen die in het kader van permanente educatie (pe) jaarlijks studiepunten
willen verkrijgen - zoals advocaten en notarissen - betekent 30 uren studie bij 100%
accreditatie 30 pe-punten! (Voor sommige beroepen geldt slechts 50% accreditatie voor
het trainen van managementvaardigheden tegenover zuiver vaktechnische vaardigheden, maar zelfs dan krijg je nog meer pe-punten dan je elders in zo'n korte tijd kunt
behalen.)
Er is slechts één nadeel aan een TopSport Training: je moet er een weekend privétijd
voor opofferen.
Slechts enkele keren per jaar wordt een TopSport Training gegeven. Kijk wanneer de
volgende keer is. De Communicatie TopSport training bijvoorbeeld is belangrijk voor
iedereen in de organisatie die met andere mensen omgaat - of het nu is in de
aansturing van medewerkers, in de verkoop, bij het afspraken maken met leveranciers,
of privé. In slechts één weekeend ontstaat op al deze gebieden Beter Zakendoen door
Communicatie.
Kijk of je je agenda kunt omzetten en de tijd vrijmaken om naar het volgende TopSport
Weekend te komen. Je training zal een wereld van verschil maken. Kijk verder naar de
informatiebladen over de verschillende trainingen van Oxford Bedrijfssucces.

e-mail:
ABN AMRO:
KvK:

info@oxfordtraining.nl
62.78.59.720
171 43 748

