Routeplanner
In 7 stappen een nieuwe
lesmethode kiezen
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Huidige methode
evalueren
Beoordeel je huidige methode met
het evaluatieformulier op
www.malmberg.nl/mbo/keuzehulp;
wat vind je goed of kan er beter?
Op deze manier bepaal je de
selectiecriteria waar de nieuwe
methode aan moet voldoen.
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Meer weten over onze methodes? Wij helpen je graag!
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Selectie
maken
Bekijk welke methodes er worden
aangeboden. Op de websites van
de uitgevers is veel inhoudelijke
informatie te vinden over de
methodes. Neem bijvoorbeeld een
kijkje in een bladerboek of bekijk
een introductievideo op
www.malmberg.nl om een eerste
indruk te krijgen. Selecteer de
methode(s) die je in overweging wil
nemen.

De keuze voor een nieuwe lesmethode start met een
goede voorbereiding. Volg deze route en kom tot
de juiste keuze voor jou, de school en natuurlijk de
studenten. Veel succes en plezier!
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Beoordelingsmateriaal aanvragen
Vraag beoordelingsexemplaren en
proeflicenties aan van de methodes
die je geselecteerd hebt. Zo kun
je op je gemak de materialen
bekijken, thuis of op school.
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Voor al je inhoudelijke vragen over
onze methodes of het gebruik van
de online leeromgeving kun je
terecht bij onze accountmanagers
en methodespecialist of bel naar
073 628 8788.

Nader
kennismaken
Enthousiast over een methode?
Maak dan een afspraak met een
methodespecialist of bekijk een
kennismakingswebinar voor meer
informatie.

5

Methodes
beoordelen
Je hebt nu een complete indruk van
een aantal methodes.
Download de checklist op
www.malmberg.nl/mbo/checklist
en vergelijk maximaal drie
methodes. Informeer ook bij
andere scholen die deze methodes
gebruiken en vraag naar hun
ervaring.
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Definitieve keuze
maken
Neem contact op met de uitgeverij
voor de laatste vragen en maak je
definitieve keuze. Leg eventueel je
methodekeuze voor bij de directie.

7 Methode
bestellen
Bestel de benodigde materialen en
plan een methodestarttraining in
met de uitgever. Nodig indien nodig
collega’s uit die met de methode
gaan werken. Gefeliciteerd met je
keuze en veel succes!

