itslearning voor de zakelijke markt
Anno 2013 groeit de vraag naar digitale trainingen of opleidingen. Mensen zijn,
met hun zogenoemde 21th century skills, immers gewend om online te
communiceren en informatie in te winnen. Het itslearning leerplatform sluit
aan bij deze behoefte. In itslearning kunt u uw cursusmateriaal altijd en overal
beschikbaar stellen, beter en sneller communiceren met uw deelnemers en
bovendien al uw documenten veilig online borgen.
Waarom het itslearning leerplatform?

Verzamel en hergebruik uw cursusmaterialen

-

De administratie rondom uw vakken houdt
u gemakkelijk bij met itslearning. U kunt
overzichtelijk al uw leermiddelen,
deelnemerslijsten en planningen bewaren,
waardoor alles gestructureerd blijft. Bovendien
kunt u alle cursusmaterialen hergebruiken
voor andere deelnemers, hetgeen u een enorme
tijdwinst oplevert.

Effectievere communicatie
Altijd en overal beschikbaar
Betere leerresultaten
Tijdwinst
Geldbesparing
Imagoboost

Eén centraal communicatie-instrument
itslearning vormt het centrale punt binnen uw
organisatie waar informatie, betrokkenen en
leeractiviteiten samenkomen. Bied bijvoorbeeld
online opdrachten aan, neem digitaal toetsen af,
of laat deelnemers hun portfolio samenstellen.
Doordat alle communicatie binnen één
omgeving plaatsvindt en wordt vastgelegd, wordt
het organiseren van lesgeven en leren voor u
vereenvoudigd.

Communiceren vrij van tijd en plaats

De prestaties van iedere deelnemer kunt u
volgen in één van de overzichtelijke rapportages
van itslearning. Door de onderlinge resultaten
te vergelijken, ziet u snel of iemand achterop
raakt. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen. Daarnaast
kunnen de resultaten worden bewaard in een
persoonlijk ePortfolio.

Duurzaam ondernemen
Doordat een groot deel van de communicatie
plaatsvindt via itslearning, heeft u minder
geprinte materialen nodig. Het lesmateriaal kan
worden geraadpleegd in het online leerplatform,
waardoor u bijvoorbeeld geen stencils, sheets en
opdrachtbeschrijvingen meer hoef te printen. Een
bijkomend voordeel hiervan is dat de printkosten
sterk afnemen.
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Door middel van e-learning kunt u,
onafhankelijk van tijd en plaats, communiceren
met uw deelnemers. Mocht het nodig zijn, kunt u
hierdoor eenvoudig het aantal contactmomenten
verhogen. De extra momenten van feedback
zullen er toe leiden dat de leerprestaties worden
verbeteren.

Grip op de leerresultaten
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Eigen accountbeheer
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Contractduur
Support
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Aantal deelnemers
Cursusomgevingen
Opzegtermijn
Uptimegarantie
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