
OVERSTAPSERVICE 
SENECA BURGERSCHAP

‘Hoe stap ik over naar een andere methode zonder dat het me te veel 
tijd kost?’ Voor docenten met die vraag biedt Seneca Burgerschap een 
kosteloze overstapservice aan. Als collega-docenten willen we het je zo 
makkelijk mogelijk maken om onze methoden snel in de les te kunnen 
gebruiken. 

Seneca is van en voor docenten. Daarom vinden we contact tussen auteur 
en docent heel normaal. En het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om 
je te helpen, zodat jij je kunt focussen op de lessen. 

Als je je aanmeldt, neemt een docent die met Seneca werkt contact 
met je op voor een soepele overstap. Juist met onze ervaring in de 
lespraktijk begrijpen we hoe prettig het is om snel de voordelen van 
het werken met Seneca te ervaren en inzicht te krijgen in de methode.

Neem contact op met ons Servicehuis via 
servicehuis@senecaburgerschap.nl en geef je 
telefoonnummer aan ons door. Dan bellen wij je terug. 
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Op de website van Seneca staan regelmatig berichten die nuttig
zijn voor jou. Denk aan actuele lesplannen, regiobijeenkomsten en
studiedagen met praktische workshops en interessante sprekers. 
Via het nieuws op de site houden we je daarvan op de hoogte. Ook vind 
je daar de laatste info over vakvernieuwingen en nieuwe methoden. 

KIJK OP: WWW.SENECABURGERSCHAP.NL

Seneca is van en voor docenten. Daarom vinden we het normaal dat we 
feedback en tips krijgen van collega’s. Dit verspreiden we graag weer 
verder zodat iedereen er mee geholpen is. Heb je daarom wensen, tips, 
feedback of vragen? Mail ons via servicehuis@senecaburgerschap.nl 

Op de website vind je ook de webshop met al onze leermiddelen. Er is 
ook een aparte catalogus met een helder overzicht. De Toetsenbank 
is een belangrijk hulpmiddel voor ons als docenten. Niet alleen vind je 
daar voorbeeldtoetsen maar ook powerpoints, praktische opdrachten 
en actieve werkvormen zoals simulatiespelen. 

Mis je iets? 
Mail ons via servicehuis@senecaburgerschap.nl 

NIEUWS


