Wat je moet weten bij deelname aan een Pilot.
Bedankt voor je interesse in de gratis pilot. Het is bij uitstek een unieke kans om
gratis onze methodes samen met je leerlingen uit te proberen. Een ideale manier
om ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk.
Om de pilot goed te laten verlopen hebben we een aantal zaken op een rijtje
gezet. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met onze binnendienst
073-628 7555 of sales.vo@malmberg.nl.
1. Kosten pilot
Deelname aan de pilot is kosteloos.
2. Looptijd van de pilot
De pilot is flexibel inzetbaar, jij bepaalt wanneer je wilt starten met de pilot. In
afstemming met onze accountmanager kun je de pilot desgewenst verlengen.
3. Begeleiding & ondersteuning
Je ontvangt tijdens de pilot van ons begeleiding. In de vorm van persoonlijke
ondersteuning, maar ook in de vorm van handige documenten die je op elk
gewenst moment kunt raadplegen. Het uitgangspunt is dat het je zo weinig
mogelijk tijd kost, zodat je je kan focussen op de pilot en niet op de randzaken.
4. Materiaal
Bij deelname aan de pilot ontvang je het volgende:
Docenten: per docent ontvang je één docentenlicentie per methode, inclusief
docentenhandleiding en antwoordboeken.
Leerlingen: per deelnemende leerling ontvang je één leerlingenlicentie. Indien
gewenst ontvang je ook de bijbehorende werkboeken of leerwerkboeken voor je
leerlingen.
5. Functionaliteiten en inhoud
Zowel jij en de leerlingen hebben toegang tot alle beschikbare inhoud. Indien er in
de pilot periode nieuwe inhoud of functionaliteiten gepubliceerd worden, krijg je
daar ook automatisch toegang tot.

6. Systeemvereisten
Om aan de pilot mee te kunnen doen, zijn er een aantal systeemvereisten
waaraan je school moet voldoen. Deze kun je raadplegen op onze website . Onze
methodespecialist controleert voorafgaand aan de pilot of je hieraan voldoet.
7. Inrichting en uitvoering
Samen richten we de pilot voor je school in. Om je tijdens de pilot verder te
begeleiden staat onze accountmanager voor je klaar. De frequentie en vorm van
begeleiding is naar behoefte af te stemmen.
8. Feedback
Vragen of opmerkingen over de pilot kunnen altijd belegd worden bij de
accountmanager van Malmberg. Wij stellen het zeer op prijs als je gedurende de
pilot periode kritisch kijkt naar ons product, zowel inhoudelijk als functioneel. Je
feedback nemen we graag mee om ons product verder te verbeteren.
9. Evaluatie
Tijdens de pilot vinden er drie standaard evaluatie/contactmomenten plaats.
Aan het begin van de pilot spreken we graag de verwachtingen met je door en
helpen we je met de start. Daarnaast evalueren we tijdens en aan het einde van
de pilot en meten we of de pilot aan je verwachtingen voldoet. Uiteraard horen wij
dan ook graag wat je van de methode vindt. Indien je tijdens de pilotperiode ook
zelf een evaluatie maakt van de methode, dan zouden we daar graag inzage in
hebben. Met jouw input kunnen we onze methodes nog beter maken.
10. Algemene voorwaarden Malmberg
Voor de Algemene Voorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V. verwijzen we je naar
onze website.

