
GEEF NIEUWE ENERGIE AAN LEREN



Wat willen we tonen vandaag?

• Waarom continue leren?

• Wat kun je doen in een modern 

leerplatform om leren te stimuleren?

• Hoe ziet dat er uit?

GEEF NIEUWE ENERGIE AAN LEREN
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Geef nieuwe energie aan leren
met een moderne digitale leeromgeving
1. Lever een duidelijk en goed aanbod

2. Stimuleer het gebruik

3. Faciliteer interactie

4. Maak gebruik van expertise



Learn Amp
Een intuïtieve en eigentijdse 

leeromgeving 

Combineert LMS en LXP 

functionaliteit op een 

effectieve wijze



Lever een duidelijk 
en goed aanbod 1



Publiceer eigen content 1
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Publiceer eigen content 1



Integreer externe content 1
…



Content labelen 1



Zoeken, ontdekken en aanbevelingen 1
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Zoeken, ontdekken en aanbevelingen 1



Vasthouden als bookmark 1



Lever een duidelijk en goed aanbod
Publiceer eigen content

Integreer externe content

Content labelen

Ontdekken, zoeken en aanbevelingen

Vasthouden als bookmark of favoriet

1



Stimuleer het gebruik 2



Aantrekkelijk & gepersonaliseerd 2



Aantrekkelijk & gepersonaliseerd 2



Push wanneer het interessant is 2



Aanbevelingen op diverse plaatsen 2



Aanbevelingen op diverse plaatsen 2
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Gebruik skills/vaardigheden 2



Stimuleer het gebruik
Maak het aantrekkelijk

Gepersonaliseerde leeromgeving

Push wanneer er iets interessants is

Aanbevelingen in het algemeen en in de content

Gebruik skills/vaardigheden

2



Faciliteer interactie 3



Deel content met anderen 3



Sta in contact met anderen 3



Vraag & Antwoord met experts 3



Discussie bij de content 3



Reviews 3



Faciliteer interactie
Deel content met anderen

Sta in contact met anderen

Vraag en antwoord

Discussie bij de content

Reviews

3



Maak gebruik van 
expertise 4



Vinden van experts 4



Inzicht in expertise & contact leggen 4



Zelf content maken en toevoegen 4



Waardeer de expertise 4
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Vraag en antwoord 4



Maak gebruik van expertise
Vinden van experts

Inzicht in hun expertise

Contact leggen

Zelf content maken en toevoegen

Waardeer de expertise

Vraag en antwoord

4



Geef nieuwe energie aan leren
met een moderne digitale leeromgeving
1. Lever een duidelijk en goed aanbod

2. Stimuleer het gebruik

3. Faciliteer interactie

4. Maak gebruik van expertise



Doorpraten over dit onderwerp 
of meer weten over Learn Amp?

of kom straks langs bij    S06

Neem contact op met Tijs:

+316 25 21 00 54

holkenborg@courseware.nl

Onze collega Melle:
Breng je e-learning tot leven 
met Articulate & Vyond
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