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Sinds 2013 brengt HelloProf cursisten en docenten samen. Meer dan 14 000
cursisten in België en Nederland vonden via HelloProf reeds een coach of docent.

Het netwerk van HelloProf telt meer dan 1700 gescreende docenten en coaches
die particuliere of zakel�ke begeleidingen geven. Onze zakel�ke klanten worden
geholpen door onze professionele docenten. HelloProf is erkend dienstverlener
voor de kmo-portefeuille, waardoor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen
genieten van een subsidie wanneer je een opleiding volgt die voldoet aan de criteria.

Over ons

Onze klanten

Het leukste aan docent z�n, vind ik zelf de vooruitgang van de
klant zien. Dingen die vroeger moeil�k waren, hebben ze nu onder
de knie en dat geeft hen ook meer zelfvertrouwen.

Sandra
Docente b� HelloProf

Onze docenten

Alle medewerkers hebben veel
opgestoken van de lessen qua
klantcommunicatie. We hebben de
voorgestelde docent Silke ook
ervaren als een competente lesgever.
Bedankt voor het vlotte regelen!

Astrid S., secretaris Faculteit 
Letteren & W�sbegeerte, UGent

HelloProf werkt met hooggeschoolde, professionele docenten met de juiste
ervaring. Elke lesgever b� HelloProf werd zorgvuldig gescreend en onderworpen
aan een persoonl�k intakegesprek waarin we hun competenties en vakkennis
evalueren. De beste match voor jou, daar kan je op rekenen!

Is er toch geen persoonl�ke klik met de lesgever? Dat kan gebeuren. HelloProf zorgt
dan kosteloos voor een oplossing tot je tevreden bent!

W� z�n zeer tevreden over de
begeleiding via HelloProf. Deze was
100% afgestemd op onze specifieke
vraag. Het contact met HelloProf was
steeds duidel�k, klantvriendel�k en
efficiënt. Zeker voor herhaling
vatbaar!

Elise F., Leading team Gent,
Decathlon Belgium NV



"Ik wil m�n Franstalige klanten op een
professionele manier te woord staan"

"W� zoeken een docent Excel/Spaans/...
voor enkele van onze medewerkers"

"Ik ben beginnend zelfstandige op zoek
naar een begeleiding boekhouden"

Waarom HelloProf?
1
.

2. 3.

Vraaggestuurd,
prakt�kgericht en

toepasbaar op elke sector

Begeleiding op kantoor, 
online of zelfs aan huis

Maatwerk door
vakkundige

en ervaren lesgevers

Start een taalbegeleiding
 op jouw niveau

Train jouw digitale skills 
op een gerichte manier

Boost jouw
boekhoudkundige

vaardigheden

Kies zelf het t�dstip: t�dens
of na de werkuren

Gebruik onze unieke,
interactieve omgeving 

voor online lessen

Maximum flexibiliteit:  wissel
online en offline lessen af

Professionals met ervaring 
in volwassenonderw�s

Persoonl�k gescreend en
opgevolgd door HelloProf

Stellen een
 aangepast traject en 
plan van aanpak op

HelloProf staat voor je klaar!



Oriëntatiegesprek

Jouw persoonl�ke accountmanager neemt contact met je op om de context van
jouw educatieve vraag te bespreken. T�dens dit oriëntatiegesprek wordt steeds
de beginsituatie geconcretiseerd: we bespreken samen met de cursist(en) of
de verantwoordel�ke hoe de begeleiding inhoudel�k en praktisch moet verlopen.
Op basis van dit gesprek stelt de accountmanager een lessenpakket voor dat
voldoet aan de educatieve noden.

Opstart

Op basis van de beginsituatie selecteert jouw accountmanager de geschikte
docent. Vanaf dat moment staat/staan de cursist(en) rechtstreeks in contact met
de docent. T�dens de eerste les stellen cursist en docent samen een plan van
aanpak op.

Focus op individuele vooruitgang

Door in te zetten op een persoonl�ke aanpak wil HelloProf de aandacht vestigen
op de individuele vooruitgang van elke cursist. W� geloven hierb� sterk in een
nauwe samenwerking tussen cursist en docent.

De inhoud van de lessen is dus nooit voorgekauwde materie, maar is steeds het
resultaat van een goede wisselwerking tussen beide part�en. Om die reden kan
een groepsbegeleiding maximum uit 5 personen bestaan. Alleen personen met
een gel�kaardige voorkennis kunnen samen een groep vormen.

Opvolging

Cursist en docent hebben toegang tot het online platform van HelloProf. Beide
part�en vinden hier elkaars contactgegevens terug. Dit is ook de plaats waar
feedback kan uitgewisseld worden. Er is een gedeelde agenda waarin de docent
alle geplande sessies noteert. Zo heeft iedereen een mooi overzicht van de data,
uren en onderwerpen van alle lessen.

Jouw toegewezen accountmanager volgt het verdere verloop op. Op
regelmatige t�dstippen neemt de accountmanager poolshoogte van de
vooruitgang van en tevredenheid over de begeleiding. Jouw accountmanager is
tevens het centrale aanspreekpunt voor alle praktische vragen rond de
begeleiding.

Hoe gaan we te werk?



Volledig aangepast aan jouw educatieve vraag

Les wanneer je wil, zonder extra kosten

Gediplomeerde en ervaren docenten

Keuze tussen online en offline les

Prioritaire behandeling door jouw accountmanager

Gecentraliseerde facturatie

HelloProf, de juiste keuze!

Ga snel aan de slag met dé geknipte docent

Onder meer deze bedr�ven vertrouwen al op HelloProf:



Neem nu contact op met HelloProf

marie@helloprof.com                     (+32) 011 98 83 85

Of vraag een gratis offerte aan via helloprof.com

Wat ik leuk vind aan de lessen met docente Françoise is dat we
echte conversaties oefenen. Dat wilden we ook, dus de begeleiding
is echt op maat. We praten dan over onderwerpen van toepassing
op ons werk. Z� stelt vragen en verbetert onze antwoorden steeds.
Als we veel dezelfde fouten maken, bek�ken we natuurl�k ook de
grammatica.

A Mad Production
Gents productiehuis


