
onze oplossing voor 

Overheidsinstanties 
en trainingsbureaus 



Specialistische oplossing voor leertrajecten 

The eTraining Company levert al jaren gespecialiseerde 
elearning oplossingen waarbij het mogelijk is deelnemers een 
compleet leertraject aan te bieden. Hierbij worden online 
trainingen afgewisseld met live presentaties, webinar sessies en 
kennisquizzen. 

Om een goede indruk te krijgen hoe een dergelijk leerwebsite 
eruit ziet en hoe de trainingsmethodiek werkt, kunt u inloggen op 
de volgende portal 

www.etp.experttraining.eu

U kunt de volgende logincodes gebruiken om als gebruiker te 
ervaren hoe de techniek werkt 

Gebruikersnaam:   Voorbeeldbureau!
Wachtwoord:   Voorbeeldbureau!



Sterke oplossing

Voor HR afdelingen, opleiders bij trainingsbureaus maar ook voor 
overheidsinstanties in het algemeen bieden wij een unieke 
oplossing. Naast een gebruiksvriendelijke leerportal, een 
gebruiksvriendelijk CMS (waarmee u uw eigen modules op 
eenvoudige wijze kunt samenstellen) en de gebruiksvriendelijke, 
visueel aantrekkelijke trainingen bieden wij een aantal unieke 
extra’s 

Meer weten over ons product, de mogelijkheden en de extra’s? 
Download dan onze whitepaper met alle voordelen van het 
ETraining Dashboard.

Inclusief een voor uw deelnemers herkenbare leeromgeving, 
welke volledig in uw kleuren, look & feel en uitstraling voor u 
wordt verzorgd  

Inclusief geautomatiseerde en gepersonaliseerde deel-
certificaten die deelnemers na afronding van ieder onder-
deel van het leertraject via de portal kunnen downloaden 

Inclusief een geïntegreerde communicatie tool om vragen 
van deelnemers te beantwoorden 

Inclusief diverse motivatietools waaronder een 
kennisquiz-module en een level systeem 

Inclusief een geautomatiseerde aanmeldfunctie voor extra 
leeractiviteiten die te koppelen zijn aan een minimaal te 
behalen resultaat voor de online trainingen 

Inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 
green-screenroom (Zoetermeer) om een semi live training op 
te nemen



Creatief, Effectief, Interactief 

Met het ETraining Dashboard zijn wij in staat u een doordachte en 
gebruiksvriendelijke e-learningportal te bieden. Met behulp van 
creatieve tools richten wij voor uw opleiding of school een geheel 
gepersonaliseerde leerwebsite in waarbij u precies kunt aangeven 
in welke huisstijl u dat wenst. 

Door eenvoudige en overzichtelijke navigatie is de aanleertijd 
voor uw studenten slechts 2 minuten. Want u wilt tenslotte uw 
gebruikers informeren niet irriteren. Bovendien beschikt u met 
onze techniek over een methode die niet alleen efficiënt is maar 
ook bewezen effectief. Gebruikers worden actief bij de modules 
betrokken. Niet alleen door af en toe een simpele multiple choice 
vraag te beantwoorden maar door ze te laten aanklikken, slepen, 
nadenken over stellingen en door ze te vragen (leuke!) 
vraagstukken op te lossen. 

De modules hebben bovendien een sterke visuele uitstraling. 
Geen boeken online, geen overkill aan informatie maar leren op 
een wijze die aanspreekt en doeltreffend is. 


