Borg kennis.
Maak leren leuk.

LEREN & TOETSEN
Stimuleer microlearning; leren in minder dan vijf minuten!
Lange leertrajecten in klassikaal verband behoren tot het verleden. Adaptief leren (afgestemd op het individu) is
nu de trend. Mensen willen leren waar en wanneer het hen het beste uitkomt. Aanleiding voor het starten van een
leerproces is het overdragen van kennis, de behoefte om slimmer en efficiënter te werken of het vergroten van het
bewustzijn. Doordat medewerkers de geleerde lesstof direct kunnen toepassen in de praktijk, blijft het veel beter
in het geheugen hangen. Interactieve elementen, zoals feedback en toetsing in de leeromgeving, maken leren leuk
en zorgen voor een positieve stimulans. Hierdoor ontstaat er veel meer dan alleen kennisoverdracht; het volledige
spectrum van informeren tot activeren wordt hiermee omarmd.

Met de softwaremodule Leren & Toetsen van Infoland krijgt een organisatie de
beschikking over een krachtig instrument om trainingen en toetsen samen te
stellen en aan te bieden. Hiermee kan je, op een gebruiksvriendelijke manier,
verschillende effectieve leermogelijkheden aanbieden richting het personeel.
Dit aanbod kan variëren van ultrakorte vragen, instructies tot uitgebreide trainingen. In alle gevallen is dit leeraanbod altijd en overal beschikbaar. De module
speelt bovendien in op actuele trends zoals het delen van lesstof met andere
organisaties en het aanbieden van digitale leermogelijkheden in het onboarding
proces.
Ervaar het zelf!
Vraag nu een gratis online demo

Continu leren voorkomt kennishiaten.
Organisaties die bereid zijn om continu te leren, verkeren in een uitstekende
uitgangspositie om zich te verbeteren. Daarbij is het zaak om het kennisaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Of het nu om kennisoverdracht,
permanente educatie of verplichte bijscholing gaat; de e-learning oplossing
van Infoland kan met elk type content overweg. Daarnaast blijkt in de praktijk
dat het toetselement ook heel waardevol is bij het identificeren van verbetermogelijkheden. Met een korte toets is na te gaan of medewerkers hun
werkinstructies voldoende begrijpen. Ook wordt het inzichtelijk hoe zij in houding en gedrag omgaan met bepaalde thema’s. De uitkomsten van dergelijke
toetsen kunnen een aanleiding zijn om direct maatregelen te treffen of extra
aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen.

aan via www.infoland.nl.

