Learning Core-oplossing
Onze oplossing Learning Core, gebaseerd op ons krachtige
leerbeheersysteem, is een goed uitgangspunt om studenten een betere
leerervaring te bieden, zowel in het klaslokaal als daarbuiten.

Onze aanbevolen
Adoption Services*
›› Training en
projectmanagementservices, inclusief
interactieve workshops
voor kennisuitbreiding en
uitleg over best practices

Het LMS ontwikkelt zich – in rap tempo – voorbij zijn oorspronkelijke betekenis. Bent u
er klaar voor? Studenten verwachten vandaag de dag meer van hun leerplatformen: meer
flexibiliteit, meer personalisatie, meer inhoud, en uiteraard gebruiksgemak.
Blackboard leidt deze verandering door de meest erkende en schaalbare technologieën
en services te integreren in volledig functionele leeroplossingen voor het hoger onderwijs.
Met deze oplossingen kunt u een leeromgeving bieden die voldoet aan de toenemende
vereisten van vandaag, en die geschikt is voor de studenten van de toekomst.

De Learning Core-oplossing biedt u de volgende voordelen:

met handleidingen die

›› Cursussen aanmaken, leveren en beheren, inclusief cursusbeoordelingen, cijfers
geven en plagiaatpreventie via SafeAssign

uw vaardigheden up-to-

›› Bedrijfsenquêtes

date houden en u helpen

›› Portfolio's

anderen te onderwijzen

›› Deel, gebruik en vind kwalitatief hoogwaardige leerobjecten waarmee u
eenvoudiger cursussen ontwikkelt in Blackboard, studenten enthousiast maakt en
pedagogische trainingsdoelen behaalt

›› Configuratieondersteuning

›› Voldoe aan de verwachtingen van studenten en beheer elk aspect van hun leven
online, verbeter hun studentervaring en uiteindelijk ook de studentbetrokkenheid
›› Mobiele toegang tot cursussen en organisaties, inclusief opdrachten, cijfers,
meldingen en samenwerkingstools
›› Gebruik sociale leerfuncties voor het creëren van groepen en praktijkcommunity's met
op maat gemaakte activiteiten en rollen die de betrokkenheid van studenten stimuleren
›› Flexibele leveringsmogelijkheden: eigen hosting of hosting door Blackboard

Naast de leertools raden wij u aan te profiteren van onze Adoption Services. Wij
beschikken over de expertise waarmee u de technologie op een voor uw academici
acceptabele manier introduceert. Met aandacht voor gebruiksgemak, holistisch
verandermanagement, en training en ondersteuning na de implementatie.

Leeroplossingen die passen bij de behoeften van uw instelling, omdat één
standaardoplossing niet bestaat
Stuur voor meer informatie een e-mail naar AskUs@blackboard.com of neem contact op met uw Account Manager.
* Inbegrepen tegen meerprijs. Adoption Services voor elke leeroplossing omvatten een werkbeschrijving waarin de omvang van de consultingservices wordt
beschreven.
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