
Online learning vs. traditionele lesdagen
Natuurlijk komen de traditionele opleidin-
gen en masterclasses niet te vervallen. Wij 
merken sterker dan ooit dat er vraag is naar 
het bij elkaar komen van ondernemers om 
ideeën uit te wisselen en te leren van elkaar. 
De toegevoegde waarde van een live docent 
die zijn/haar ervaringen deelt en direct ant-
woord kan geven op jouw vragen is onmis-
baar. Tegelijkertijd groeit de vraag naar 
flexibiliteit, keuzemogelijkheden en online 
producten afnemen. Daarom lanceren wij 
naast de traditionele lessen ook een online 
platform. 

Flexibiliteit vormt misschien wel het groot-
ste voordeel voor de gebruiker. Je kunt de 
lessen afnemen waar en wanneer dat jou 
het beste uitkomt.

Door de huidige beperkingen waar iedereen 
mee te maken heeft als gevolg van de Co-
rona crisis, zijn bedrijven, maar ook particu-
lieren in een sneltreinvaart overgeschakeld 
op thuis werken en ook thuis leren. Het zal 
vast voor menigeen wennen zijn geweest, 
maar zo langzamerhand raak je er steeds 
meer in thuis en word je er steeds handiger 
in. 

Wat kun je verwachten?
September 2020 lanceren wij de volledige 
Master in Clubmanagement als online op-
leiding. Vanaf heden lanceren wij master-
classes over specifieke onderwerpen zoals 
‘Leiderschap’ en ‘Strategisch management’ 
Zodat jij als ondernemer, manager (in spe) 
of eigenaar specifiek aan de slag kunt met 
gerichte onderwerpen. 

Het team van BlackBoxAcademy heeft sa-
men met de docenten (waaronder Jan Mid-
delkamp en Jos Eemstra) de online oplei-
dingen samengesteld. Een opleiding is een 
mix van teksten, filmpjes waarin de docen-
ten een onderwerp onder de loep nemen en 
specifieke opdrachten waarmee je direct 
aan de slag kunt voor jouw onderneming.

Goed om te weten
Je kunt je op elk willekeurig moment in-
schrijven voor de opleiding en deze vanuit 
huis, op de club, studio of waar dan ook 
volgen. Je kunt de opleiding volgen op een 
computer, laptop, tablet of zelfs smartpho-
ne, want er is zelfs een app die je op je ta-
blet of smartphone kunt installeren. Als je 
even aan een pauze toe bent, onthoudt het 
systeem waar je bent gebleven en kun je de 
les op een later moment weer oppakken.

Meer weten over de opleidingen?
Bekijk de onderwerpen online op 
www.blackboxacademy.nl

Heb je vragen, twijfel je of het iets voor jou is?

Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs, te 

bereiken op 085 – 130 56 26 of info@blackboxacademy.nl 

BLACKBOXACADEMY 
LANCEERT ONLINE LEARNING 

In januari 2019 werd SL!M management opleidingen overgenomen door 
BlackBoxPublishers. Onder de naam BlackBoxAcademy, onderdeel 
van BlackBoxPublishers, werden diverse management opleidingen en 
masterclasses verzorgd. Met de voortschrijdende digitalisering van onze 
samenleving en vraag vanuit fitness ondernemers en managers naar online 
opleidingen, is het voor BlackBoxAcademy een logische stap om ook online 
opleidingen aan te gaan bieden. Het is daarom met trots dat BlackBoxAcademy 
online learning lanceert!
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lanceert online opleidingen,  
kijk voor meer informatie op 
www.blackboxacademy.nl 


