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Gerelateerde producten
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Onder de naam KOACademy verzorgt Kiwa KOAC al jaren cursussen over allerlei onderwerpen in
de wegenbouw. Want ook al is de wegenbouw zo oud als de weg naar Rome, de ontwikkelingen
staan nooit stil. Er blijft dan ook altijd iets te leren. Maar hoeveel cursussen we ook geven, dat
wat u wilde weten, zit daar soms net niet bij. In dat geval kunnen we een cursus op maat geven.

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp?
Dan kunnen wij ze beantwoorden! Zolang het over de wegenbouw gaat tenminste, want dat is ons
specialisme. In principe kunnen we over alle onderwerpen waarover wij adviseren, ook een cursus
geven. Wilt u net iets meer weten over een bepaald onderwerp dat al in een van onze cursussen
voorkomt, of een combinatie van onderwerpen uit verschillende cursussen, dan is dat redelijk
eenvoudig te realiseren. Maar ook een cursus over een specifiek onderwerp is mogelijk.
Bijvoorbeeld over een bepaalde methodiek waarover u alle projectleiders wilt informeren. Of een
project waarbij u een nieuw product gaat gebruiken en ervoor wilt zorgen dat alle uitvoerders en
toezichthouders op de hoogte zijn van alle eigenschappen, zodat ze weten waar ze rekening mee
moeten houden.

Presentatie, workshop of digitaal?
De vorm waarin we de cursus geven, is natuurlijk ook aan te passen. Dit kan een presentatie zijn,
maar ook een workshop, waarbij de deelnemers actiever mee moeten doen. En nieuw in ons
programma zijn de e-learning cursussen. Het op maat maken hiervan vergt wel een bepaalde
investering, maar als u voldoende deelnemers heeft, kan dit lonend zijn. Het voordeel hiervan is
dat iedereen op een ander tijdstip de cursus kan doen en dat toch iedereen dezelfde informatie
krijgt.

Waarom Kiwa KOAC?
Onze docenten zijn vakmensen uit de praktijk met elk hun eigen specialisme. Veel van onze
docenten zitten ook in landelijke of internationale werkgroepen. Daarnaast worden ze regelmatig
gevraagd voor lezingen op congressen of bijdragen aan de diverse vakbladen. Kortom, toppers op
hun vakgebied.
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