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Je   Didactiek   Opgefrist   
Dit   is   wat   je   kunt   verwachten   in   deze   eerste   learning   track   van   de   Extreme   Learning   Makeover   tijdens   de   lente   van   2021.   

  

Live   Online   Learning:   Alles   Wat   Je   Moet   Weten   

aNewSpring     

Opleiders,   trainers   en   docenten   geven   vooral   les   online.   Ze   volgen   daarvoor   het   afgelopen   jaar   allemaal   een   spoedcursus   live   online   
leren.   Soms   formeel,   soms   door   het   gewoon   te   doen.   Soms   uit   noodzaak,   soms   vrijwillig.   De   makkelijkste   route   is   een   Zoom-sessie   
aanmaken,   maar   er   zijn   zoveel   alternatieven.   Hoe   maak   je   de   juiste   keuze   voor   welke   vorm   van   live   online   leren   je   in   gaat   zetten.   En   
dan,   ook   echt   pas   daarna,   welke   tool   zet   je   dan   in?   In   deze   longread   bespreken   we   de   vijf   belangrijkste   opties   en   geven   we   je   alle   
informatie   om   de   juiste   keuze   te   maken.   
Longread   -   Beschikbaar   vanaf   06   april   

  

Next   Gen   Blended   Learning   

LAS     

Blended   learning   bestaat   al   zolang   als   er   geleerd   wordt,   maar   het   probleem   is   dat   de   meeste   blends   niet   mensgericht   zijn.   Ze   
houden   te   weinig   rekening   met   de   behoeftes   van   de   gebruiker,   de   beperkte   aandachtsspanne   or   geheugencapaciteit   -   simpel   
gezegd,   ze   zijn   ontworpen   voor   het   gemak   van   de   maker   van   de   blend,   niet   de   cursist   of   lerende.   In   deze   video   neemt   LAS   je   mee   in   
hun   Next   Generation   Blended   methode,   die   al   deze   punten   aanpakt   en   gebruikt   wordt   door   organisaties   als   de   BBC,   Roche,   Diageo   
en   de   Learning   and   Performance   Institute.   
Video   -   Beschikbaar   vanaf   06   april   
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Wat   Werkt   Online   Beter?   

aNewSpring     

Welke   verrassingen   heeft   online   leren   afgelopen   jaar   gebracht?   In   een   jaar   waar   leren   vooral   online   moest   plaatsvinden,   ervaarden   
we   meer   dan   ooit   het   verschil   tussen   online   en   klassikaal   leren.   Laten   we   eens   kijken   naar   de   positieve   resultaten   daarvan;   de   online   
methodes   en   werkvormen   die   online   beter   werkten   dan   verwacht.   Onze   Customer   Success   Managers   delen   hun   praktijkervaringen   
van   het   werken   met   allerlei   opleiders   en   trainingsorganisaties.   

Blog   -   Beschikbaar   vanaf   12   april   

  

Hoe   Gebruik   Je   Kennisretentie?   

aNewSpring     

In   deze   blog   vertelt   learning   specialist   Roy   de   Vries   waarom   en   hoe   kennisretentie   ingezet   kan   worden   om   je   cursisten   te   helpen   
onthouden   wat   ze   geleerd   hebben.   Roy   gaat   kort   in   op   de   theorie   van   Ebbinghaus,   'retentie   door   repetitie'.   Hij   laat   dan   zien   hoe   je   
hiervoor   effectief   online   tools   gebruikt   in   jouw   training   of   cursus.     
Instructional   Blog   -   Beschikbaar   vanaf   12   april   
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Virtual   Classrooms   in   een   Blend   

HBtraining     

Alles   wijst   erop   dat   blended   leren   de   toekomst   heeft;   een   mix   die   verder   gaat   dan   een   combinatie   van   klassikaal   leren   en   e-learning.  
Het   afwisselen   van   asynchrone,   live   en   offline   leerervaringen   in   de   juiste   blend.   In   this   webinar,   HBtraining   neemt   je   mee   in   hoe   zij   
virtual   classrooms   integreren   in   een   breder   leerprogramma.   Dit   verbetert   de   effectiviteit   en   maakt   het   aantrekkelijker   voor   je   
deelnemers.   
Live   webinar   -   Donderdag   15   april   15:30u   
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