Geef uw team alle ruimte met
online leren
Ga verder dan het klassikale onderwijs van een traditioneel
Learning Management System en bied het soort interactieve
ontwikkelingscursussen dat mensen helpt hun dromen waar te
maken. Met de Learning Core-oplossing van Blackboard komt u in
contact met uw werknemers, klanten en partners, ongeacht waar ze
zich bevinden of welke apparaten ze gebruiken.

Onze aanbevolen
Adoption Services*
›› Training en
projectmanagementservices, inclusief
interactieve workshops voor
kennisuitbreiding en uitleg
over best practices.
›› Configuratieondersteuning
met handleidingen die uw
vaardigheden up-to-date
houden en u helpen anderen
te onderwijzen

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. Met deze oplossingen stimuleert
uw organisatie het leren en ontwikkelen, verbetert het de retentiewaarden, de beoordelingen
en het sociale leerproces dankzij een leeromgeving die voldoet aan de toenemende eisen van
de moderne student.

De Learning Core-oplossing biedt u de volgende voordelen:
›› Cursussen aanmaken, leveren en beheren, inclusief cursusbeoordelingen om
beoordelingen te lezen en cijfers te geven
›› Deel, gebruik en vind kwalitatief hoogwaardige leerobjecten waarmee u eenvoudiger
cursussen ontwikkelt in Blackboard, studenten enthousiast maakt en zakelijke
trainingsdoelen behaalt
›› Versnel het onboardingproces van nieuwe medewerkers, zet salestrainingen kracht bij,
bouw aan doorlopend mentorschap binnen uw leerprogramma's, en bied uw partners en
klanten complete trainingen.
›› 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 buiten het formele
onderwijs 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 organisatie acceptabele manier
introduceert. Met aandacht voor gebruiksgemak, holistisch verandermanagement, en
training en ondersteuning na de implementatie.

Leeroplossingen die passen bij de behoeften van uw organisatie, omdat één
standaardoplossing niet bestaat
Ga voor meer informatie naar blackboard.com of stuur een e-mail naar AskUs@blackboard.com.
* Inbegrepen tegen meerprijs. Adoption Services voor elke leeroplossing omvatten een werkbeschrijving waarin de omvang van de consultingservices
wordt beschreven.
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