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BV&T opleiding & advies 
Training Online E-Learning Programmeren 

Training Informatie
In de basistraining E-Learning leert u hoe effectief
online e-learning kan worden ingezet. BV&T beschikt
100% over zijn eigen software genaamd Question
Degree. U gaat in deze training aan de slag met de
software. Stap voor stap wordt u meegenomen in het
volledige proces.Learning Management SystemHet
LMS (Learning Management System) programma
vormt een platform dat ondersteuning biedt bij het
selecteren, volgen en geven van opleidingen. Een LMS
kan gebruikt worden binnen een bedrijf om bij te
houden welke werknemers welke scholing hebben
gevolgd, volgen, of gaan volgen. Bij Question Degree
kunt u door middel van toetsing zien welke
medewerkers bij u over welke vaardigheden
beschikken. Wanneer u een minimale standaard wilt
aanleggen kunt u hiervoor een toets maken/laten
maken. Nadat uw medewerkers deze toets hebben
ingevuld kunt u zien wie de minimale standaard
behalen, en voor welke medewerkers het misschien
handig zou zijn om een cursus te volgen. Bij Question
Degree ondersteunen wij verschillende leer
mogelijkheden. BZL (Begeleid Zelfstandig Leren) is een
onderwijsvorm waar je als lerende alleen een richtlijn
krijgt en zelfstandig bezig gaat met de het studeren
van de stof. Dit word vaak in samenwerking met
e-learning en m-learning gedaan. Dit komt omdat op
deze manier het leren bijna plaats onafhankelijk word,
en je overal zelfstandig bezig kan gaan. Met de hulp
van onze partners kunnen wij u een mix van deze
leerwijzen geven samen met het traditionele leren, dit
word ook wel blended learning genoemd.Blended
LearningBlended learning geeft door middel van zowel
e-learning als c-learning (classroom learning) les. Beide
worden gebruikt naast elkaar met oog op een
uitgebreide leerervaring te bieden. Bijvoorbeeld, kan
een trainer zijn leerlingen een lijst van online middelen
die zij kunnen gebruiken om hun begrip van het
onderwerp te verbreden. In het geval van blended
learning, hoeft online materiaal niet de plaats van
face-to-face instructie te nemen in plaats daarvan
vullen de twee elkaar aan. De blend in blended
learning staat dan ook voor het mixen van digitaal en
traditionele om een verrijkte online training omgeving
voor de leerling te creëren.

Programma
» Wat is een onderzoek
» Wat zijn mijn pedagogische skills
» Vragen bedenken van A naar Z
» De juiste effectieve stijl
» Didactisch verantwoord
» Validiteit van een onderzoek
» Het programmeren van een onderzoek
» Het verwerken in de software Question Degree
» Plan van aanpak (toekomst)
» Persoonlijke doelen

Resultaat
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Na de training kunt u volledig zelfstandig een
onderzoek opzetten. Deelnemers uitnodigen en
resultaten uitdraaien. Het doen van praktijkgericht
onderzoek en het verwerven van een onderzoekende
houding maken eventueel deel uit van de mentoren
training. Deze training kan ook voor docenten in het
voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs zijn. De cursus bestaat uit zes
bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst krijgen
de deelnemers een deelnamecertificaat.<a
href='https://www.questiondegree.nl'>Question
Degree</a>

Maximaal resultaat
In de training Online E-Learning Programmeren  vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training Online E-Learning
Programmeren  bepalen wij met u het startniveau
door middel van een doelstellings of intake gesprek.
Ook bespreken wij het beoogde eindniveau met u.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau van een
gehele afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
2099,-

178,-
2 / 6

2277,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de Online
E-Learning Programmeren  in te zetten hoe, wanneer
en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman
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