onze oplossing voor

Opleidingen

Specialistische oplossingen voor het onderwijs
The eTraining Company levert al jaren elearning oplossingen en
portals aan meer dan 30 opleidingen zowel in Nederland als in
België. En dat heeft alles te maken dat wij inclusief in de elearning
tool meer dan 200 waardevolle kennis modules leveren zowel
voor studenten als voor docenten als lesstof beschikbaar zijn.
Om een goede indruk te krijgen hoe een portal werkt en hoe de
trainingsmethodiek eruit zien, kunt u inloggen op de volgende
portal:
www.demo.kenniscentrum.net

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

Voorbeeldschool!
Voorbeeldschool!

Sterke oplossing
Voor opleiders in het algemeen maar ook voor basisscholen, het
voorgezet onderwijs, MBO’s, HBO’s en trainingsbureaus bieden
wij een unieke oplossing. Naast een gebruiksvriendelijke portal,
het gebruiksvriendelijk CMS (waarmee u zelf content kunt
omzetten naar gestructureerde online modules) en gebruiksvriendelijke visueel aantrekkelijke trainingen, bieden wij het onderwijs
een aantal unieke extra’s
Inclusief een voor de student herkenbare leeromgeving, compleet in
kleuren, look & feel en uitstraling van uw opleiding
Inclusief de mogelijkheid voor studenten zich bij registratie direct in
te schrijven in de juiste klas en het juiste leerjaar. Per klas modules
toe te wijzen
Inclusief meer dan 185 gratis toeristische modules over landen,
regio’s en steden
Inclusief diverse gratis skills modules voor studenten zoals ‘veilig
online’, ‘social media wijsheid’ , ‘verkopen doe je zo’, ‘solliciteren doe
je zo’, ‘cyberpesten’ en verschillende hospitality trainingen zoals ‘gastvrijheid’ en ‘hoe ontvang je internationale gasten’
Inclusief diverse gratis informatieve modules voor de docent zoals ‘
het puberbrein’, ‘veilig online’, ‘sociale media wijsheid’, ‘digitaal
onderwijs’ en ‘luisteren doe je zo’.
Inclusief een quiz-module waarmee aantrekkelijke kennis-quizzen
samengesteld kunnen worden. Op basis van deelnemersnaam en
emailadres wordt een motiverende ranglijst bijgehouden

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

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.

