
ENKELE REFERENTIES

EVEN VOORSTELLEN 

Met nieuwe media en technolo-
gieën volop in opmars, groeien 
de mogelijkheden om kennis en 
vaardigheden over te brengen 
voortdurend. De verwachtingen 
tegenover leeroplossingen evolu-
eren dan ook mee. Het vereist 
zowel didactische als techno-
logische expertise om in te spelen 
op deze verwachtingen. Wij 
zijn het competence center van 
Cronos Public services dat deze 
twee expertises combineert.

ONZE AANPAK 

We werken projecten uit op basis 
van een grondige analyse van de 
situatie AS IS versus TO BE, en 
doen dit in de vorm van workshops 
en/of interviews met alle relevante 
stakeholders. In het uittekenen 
van de oplossing werken we 
steeds op basis van service 
design en UX design-principes. 
Elke opleidingsinterventie wordt 
uitgewerkt als een dienst aan 
onze eindklant, met oog voor de 
concrete verwachtingen van de 
eindgebruiker in het werkveld. 

Bij het ontwerpen en implemente-
ren van een leeroplossing blijven 
we continu in interactie met de 
stakeholders, bij voorkeur door 
het toepassen van een agile werk-
wijze. We hebben oog voor de 
trends en verwachtingen op de 
opleidingsmarkt en gaan bij voor-
keur voor oplossingen die korte, 
contextgerelateerde opleidings-
interventies faciliteren.

POOLSTOK-PITCH
springt hoger voor jouw ontwikkeling

BEGELEIDEN 
VAN UW L&D-STRATEGIE  

 Prioriteiten en quick wins 
defi niëren 

 Business cases uitwerken
 Actieplan opstellen 

…

BEGELEIDING BIJ KEUZE 
LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEEM (LMS) 

 Vergaren van verwachting 
en eisen die gesteld worden

 Gefundeerde keuze van 
LMS o.b.v. RFI/RFP

 Organisatie van demo’s 
en fi nale offertes en 
onderhandeling
…

We werken toekomstgerichte leeroplossingen uit voor en met onze 
klanten, en dit dankzij een team van experten die een sterke affi niteit 
hebben met digitaal leren.

THE LEARNING HUB ONZE DIENSTVERLENING

ONS TEAM 

CREATIE VAN 
LEERMATERIAAL  

 Nieuw materiaal aanmaken
 Bestaande content 

omzetten naar digitaal 
leermateriaal

 …

BEGELEIDING BIJ DE 
IMPLEMENTATIE VAN EEN LMS

GEEN TIJD?  

 Implementatie van 
standaardoplossing Totara 
in 8 werkdagen
…


