
Hét leerplatform 
voor al je fysieke 
en online scholing
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HI!
Beste lezer,
Met trots en ontzettend veel plezier laat ik je 
kennismaken met KlasMastr, hét platform voor 
professionalisering binnen de kinderopvang en 
het onderwijs. De gedachte achter KlasMastr 
is dat ieder mens wil groeien, zich verder wil 
ontwikkelen. Dat wil ik, dat wil jij en dat 
willen je collega’s. 

Wat ons onderscheidt, is dat we allemaal in ons eigen tempo en op onze eigen 
manier willen leren. En daarbij het liefst zelf onze keuzes maken. Dat is dan 
ook het grote voordeel van dit platform: je vindt hier trainingen over allerlei 
verschillende didactische-, pedagogische-, organisatorische- en (persoonlijke) 
ontwikkelingsonderwerpen in álle soorten en maten. Van microlearnings die 
je in een kwartiertje tussendoor doet tot fysieke cursussen die meerdere dag-
delen beslaan. De vele professionals die aan het woord komen leggen uit wat 
dit voor hen betekent. 

KlasMastr komt niet uit de lucht vallen, er was al een mooi scholingsaanbod 
op Mijn Academie. Door hier meer samenwerkingspartners en trainings-
aanbieders bij te betrekken, is dit aanbod verder uitgebreid en doorontwikkeld 
tot wat het nu is: een platform – powered by de Rolf groep - met meer dan 
duizend trainingen, waarbij allerlei extra functies zorgen voor overzicht, in-
zicht én inspiratie tot verder leren. Elke dag beter worden in de begeleiding 
van kinderen van nul tot en met twaalf jaar is hiermee voor iedereen in het 
werkveld haalbaar. 

Wil je als medewerker weten waar je staat met het oog op je eerstvolgende 
POP-gesprek, of wil je je werken aan ‘Effectief rekenonderwijs’? De knoppen 
op het platform wijzen je de weg. Wil je als bestuur aanvullende scholing op je 
eigen expertise of een assessment toevoegen aan je account? Alles is mogelijk. 
Wij adviseren je graag over een aanbod op maat dat in lijn is met de visie, 
de cultuur en het budget van je organisatie. Daarbij kun je erop rekenen dat 
KlasMastr het aanbod continu uitbreidt en vernieuwt. De opgedane kennis 
is dus altijd actueel. 

Ik wens je veel leesplezier!

Prince Heyliger
Directeur van de Rolf groep

Een leven lang leren? Doe het met KlasMastr

Kinderdagverblijf de 'B'engeltjes zegt "YES!"

Cursisten snakken naar meer kennis over het jonge kind

5 mastrs over waarom ze nooit meer stoppen met verder leren

Elke school verdient een rekencoördinator

3 leidinggevenden over waarom zij kozen voor KlasMastr

Geef leerkrachten de regie over hun eigen ontwikkeling

KlasMastr is er voor iedereen die vooruit wil
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Een leven 
lang leren?  
Doe het  
samen met

Wie in de kinderopvang of het onderwijs werkt, 
is elke werkdag bezig met de ontwikkeling van 
kinderen. Je bereidt ze voor op de toekomst, 
waarbij je niet weet hoe die toekomst er straks 
uit zal zien. De veranderingen gaan zo snel, dat 
het belangrijk is dat je je leerlingen vooral leert 
om steeds méér te willen leren.

→ Maar hoe zit het met jou?  
→ Kom jij nog wel toe aan je eigen ontwikkeling? 

4

Met KlasMastr is ‘een leven lang leren’ voor 
iedereen in de kinderopvang en het onderwijs 
haalbaar. Of je nu voor de klas, op de groep 
of op bestuurlijk niveau werkt, met ruim 1100 
trainingen is de keuze enorm. Je leert op het 
moment en op de manier die bij je past. En het 
mooie is: je kunt direct beginnen. Dit zijn de 
onderscheidende voordelen van een leven lang 
leren met KlasMastr:
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Meteen beginnen

Direct toegang tot 750+ online
trainingen, podcasts, kranten, 
microlearnings, audioboeken én 
350+ fysieke trainingen die door 
onze eigen experts en onderwijs 
adviseurs worden verzorgd.

Altijd inzicht  
en overzicht 

Je digitale bekwaamheidsdossier 
biedt een overzicht van al je gevolg-
de trainingen. Ook je leidinggevende 
kan hier zien hoe jij je ontwikkelt. 
Zo praat je makkelijker over nieuwe 
uitdagingen en stappen in je werk.

Passend advies en 
maatwerk 

Als organisatie wil je je visie laten 
doorklinken in al je activiteiten. 
Samen met een adviseur van 
KlasMastr stel je een aanbod op 
maat samen, zodat jij en je collega’s 
precies die trainingen krijgen die ze 
nodig hebben om hun werk nog 
beter te kunnen doen.
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Alles overzichtelijk 
op één plek

Uiteraard geniet je binnen KlasMastr 
van een uitgebreid aanbod trainingen. 
Heb je zelf mooie trainingen in huis of 
werk je naar tevredenheid samen met 
een ander trainingsbureau? Houden 
zo! Samen met jouw vaste adviseur 
van KlasMastr zorgen we dat deze 
trainingen centraal geplaatst worden 
binnen jullie omgeving. Zo vind je al 
het aanbod op één overzichtelijke plek! 
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