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Info en Tarieven RadarLAB 

Algemeen, in elke zaal staat: 
§ Flatscreen tv
§ Flipover met stiften in vier kleuren
§ Kistje met post its, sticky dots, schilderstape
§ Notitieboekjes en pennen
§ Tweede flipover indien nodig
§ Laptop of camera indien nodig

En: onbeperkt koffie, thee, water in de coffeecorners.  

Lokaal 1.1 (Middelgroot lokaal, eerste verdieping bij de kantoortuin): 
§ Theateropstelling: 20
§ Tafels in U-vorm: 12
§ Kring van stoelen: 16

Lokaal 1.2 en 1.3 (klein lokaal, eerste verdieping bij de kantoortuin) 
§ Theateropstelling: 12
§ Tafels in U-vorm: 10
§ Tafels examenopstelling: 12
§ Kring van stoelen: 12

Lokaal 1.5 – boven rechts (groot lokaal) 
§ Theateropstelling: 30
§ Tafels in U-vorm: 16
§ Kring van stoelen: 20
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Lokaal B.1 (beneden, groot lokaal) 
De hoek van het sociaal domein en controles achter de voordeur. Extra feature hier: TV 
verbinding met het woonhuis en met het UWV kantoor. Twee extra ‘keukentafels’ om in 
subgroepen te werken en een kleine pantry. 
§ Theateropstelling: 20
§ Tafels in U-vorm: 12
§ Kring van stoelen: 16

Lokaal B.2 Examenlokaal (beneden) 
§ 20 examenplekken, met elke plek een werkstation, toetsenbord, muis en monitor

Lokaal B.3 (beneden, klein lokaal) 
§ Theateropstelling: 12
§ Tafels in U-vorm: 10
§ Tafels examenopstelling: 12
§ Kring van stoelen: 12

Lokaal  B.5 (beneden, achter de kantine, groot lokaal) 
Extra feature in dit lokaal: een oefenhoekje in de vorm van een stuk straat. 

§ Theateropstelling: 20
§ Tafels in U-vorm: 12
§ Kring van stoelen: 16
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Lage hal 
§ Straat met auto
§ Steeg
§ Dojo
§ Woonhuis
§ UWV kantoor
§ Kleedruimtes met wc en douche.

De dojo kan los gebruikt worden, ook als er in het UWV kantoor of de hal geoefend wordt.  
Het Woonhuis en het UWV kantoor kunnen gebruikt worden in combinatie met lokaal 4. Dan 
is er een video verbinding en kunnen de deelnemers meekijken) Het woonhuis kan ook in 
combinatie met een ander lokaal. Het theorie gedeelte kan in een lokaal plaatsvinden. 
Oefenen in het woonhuis, met de overige deelnemers op de bank in de woonkamer 
meekijken.  

Grote hal linkerzijde 
§ Stoep en rijweg
§ Voetgangersoversteekplaats
§ Wijkkantoor
§ Winkel
§ Café met terras
§ Verhoogde platformen om mee te kijken

Grote hal rechterzijde 
§ Pleintje met stoep, openbaar groen, en rijweg
§ Cruijff court
§ Winkel
§ Woonhuis
§ Wijkkantoor
§ Verhoogd platform om mee te kijken
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Dagdeel Hele dag 

€ 350 € 600 

€ 250 € 400 

€ 150 € 250 

€ 350 € 600 

€ 450 € 750 

€ 450 € 800 

€ 250 € 450 

€ 350 € 600 

€ 250 € 450 

€ 550 € 1.000 

€ 550 € 1.000 

€ 350 € 600 

€ 500 € 900 

€ 850 € 1.500 

€ 2.000 € 3.000 

Tarieven en kosten 2022 

Onderdeel 

Groot lokaal - 1.5 en B.1 en B.5 

Middelgroot lokaal – 1.1 

Klein lokaal – 1.2 - 1.3 – 1.4 en B.3 

Lokaal B.2 (examenlokaal) 

Groot lokaal plus klein lokaal als subzaal 

Kleine hal geheel 

Dojo 

Woonhuis 

UWV kantoor 

Combinatie woonhuis met lokaal B.1 

Combinatie UWV kantoor met lokaal B.1 

Lokaal B.4 

Grote hal links of grote hal rechts

Grote hal volledig 

Hele benedenverdieping (3 lokalen, kantine en gehele hal)

Buiten kantooruren + 10 % ivm extra personeelskosten

 Dagdeel Tijden 

Ochtend 08.00 tot 12.30 

Middag 13.00 tot 17.30 

Avond 18.00 tot 22.30 

Koffie, thee is altijd gratis
Kosten voor de lunch zijn € 19,50 per persoon



RadarVertige, training & opleiding 

Weverij 9

1185ZE Amstelveen

020 643 38 13

www.radarvertige.nl

info@radarvertige.nl

Agressie & 
Weerbaarheid

Samenwerking & 
Leiderschap

Slim & 
Vitaal werken

Communicatie & 
Gespreksvoering

Vakmanschap & 
Professionele vaardigheden
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