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Privé- en groepsopleidingen

Savaco kan instaan voor de opleiding van uw medewerkers. De opleiding kan gegeven worden in
groepsverband of in privé-verband.
Groepsopleidingen gaan altijd door in de kantoren van Savaco. Ze worden georganiseerd voor
deelnemers van verschillende bedrijven. Ze volgen een redelijk strikte agenda die niet specifiek
afgestemd is op de individuele verwachtingen van een bepaalde deelnemer.
Privé-opleidingen kunnen doorgaan in de kantoren van Savaco of bij de klant. In het laatste geval zorgt
de klant zelf voor de nodige infrastructuur (lokaal, computersystemen en software, projectiesysteem,
verfrissingen tijdens de onderbrekingen, lunch indien de opleiding langer dan een halve dag duurt,
etc). Privé-opleidingen worden georganiseerd voor deelnemers van één enkel bedrijf. Het programma
kan tijdens de opleiding flexibel inspelen op de verwachtingen van de deelnemers.
In functie van de specifieke behoeften en de voorkennis van de medewerkers van de klant kan ook een
privé-opleiding op maat uitgewerkt worden. Tijdens een voorbereidingsfase bespreekt de trainer het
opleidingsprogramma met de klant. Eventueel wordt ook een specifieke documentatieset aangemaakt
voor deze opleiding. Voor een opleiding op maat wordt zowel de voorbereidingstijd, de tijd die nodig
is om de specifieke documentatieset aan te maken, als de effectieve opleidingstijd in rekening
gebracht.
Savaco beschikt over 2 professioneel uitgeruste trainingslokalen die gebruikt worden voor groepsopleidingen en voor privé-opleidingen. Deze lokalen zijn geklimatiseerd en beschikken over een
professioneel projectiesysteem en maximaal 8 computersystemen.
Het maximum aantal deelnemers voor groepsopleidingen is 8. Voor privé-opleidingen bij Savaco is het
maximum aantal deelnemers 12, waarvan sommigen dan wel een computersysteem moeten delen
met een collega.
De opleidingen bij Savaco gaan door van 9u tot 17u. Tijdens de onderbrekingen wordt er voorzien in
verfrissingen, en ’s middags wordt er voorzien in een broodjeslunch. Deze zijn inbegrepen in de
tarieven van de opleiding.

2

Inschrijvingen

Inschrijven voor een opleiding kan via de website van Savaco, of via een klassieke bestelling, waarvoor
u terecht kan bij uw vertrouwde contactpersoon.
Het volledige inschrijvingsgeld voor een opleiding is verschuldigd voor de aanvang van de opleiding.
De factuur wordt toegestuurd na de inschrijving.
Een opleiding kan schriftelijk geannuleerd worden tot 5 werkdagen voor de aanvang van de opleiding.
Na deze termijn is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een deelnemer kan zich wel kosteloos
laten vervangen door een andere deelnemer van hetzelfde bedrijf.
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