
 

E-learning A- en B-cursus 

 

Waar voorheen de A- en B-cursus uit 4 dagen bestond zijn deze nu terug gebracht naar 3 dagen 

lestijd en een eerste dag die via een e-learning programma plaatsvindt.  

Dit e-learning deel heeft als voordeel dat de cursist op een voor hem of haar vrij moment de stof van 

de eerste dag kan verwerken in zijn geheel of in gedeeltes. Tevens ben je nog maar 3 dagen aan 

cursustijd kwijt en mis je minder werkdagen in de praktijk 

Het e-learning programma behelst de eerste 5 modules die in de oude opzet op dag 1 werden 

behandeld. Let op: het programma is totaal in het Engels! 

Iedere module wordt afgesloten met een aantal vragen en wordt meteen gecorrigeerd indien niet 

het juiste antwoord wordt gegeven. Er wordt terug gerefereerd naar waar het juiste antwoord te 

vinden is, om zo de stof optimaal te verwerken. 

Aan het einde van de 5 modules vindt er een test plaats waarna je te horen krijgt of je deze test wel 

of niet gehaald heeft. Bij een positief resultaat van de test kan je deelnemen aan de cursus. Het 

examen kan net zo vaak herhaald worden totdat je een positief resultaat behaalt en de verdere 

cursus kan volgen. 

Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus dien je een positief resultaat te hebben van de test om 

deel te kunnen nemen aan de cursus. Advies is dan ook tijdig te beginnen met het e-learning deel. 

Normaal gesproken zal je hier 5 á 6 studie-uren voor nodig hebben. 

Je krijgt ongeveer 4 weken voor aanvang van de cursus een inlogcode en een gebruiksaanwijzing om 

zo in alle rust te starten met het e-learning deel wanneer het je uitkomt. Op de homepage van onze 

website, www.mckenzie.nl, vind je een inlogbutton die door linkt naar de website van McKenzie 

Institute USA. Hierop klikken brengt je bij het inlogscherm.  

Wanneer verstrekken wij de inlogcodes niet? Als wij de betaling niet ontvangen hebben uiterlijk 3 

weken voor aanvang van de cursus, zijn we helaas genoodzaakt om je géén inlogcodes te geven. Je 

begint per slot van rekening al aan de cursus, dus logischerwijs zal de betaling in orde moeten zijn.  

Wat als je de test niet haalt? Dan kun je niet deelnemen aan de cursus waar je je nu voor opgegeven 

hebt. We zullen je dan plaatsen op de eerstvolgende A-cursus, natuurlijk in overleg met jou. Hier zijn 

wel kosten aan verbonden, namelijk €75 administratiekosten. Je zult hiervoor een aparte factuur 

ontvangen. 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kun je altijd contact opnemen met 

het cursussecretariaat via cursus@mckenzie.nl.  

http://www.mckenzie.nl/
mailto:cursus@mckenzie.nl

