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Toekomstbestendig   door   innovatie   
Dit   is   wat   je   kunt   verwachten   in   deze   tweede   learning   track   van   de   Extreme   Learning   Makeover   tijdens   de   lente   van   2021.   

  

Wetenschappelijk   bewijs   voor   het   beste   trainingsontwerp   

Stellar   Labs     

Je   wilt   de   meest   effectieve   training   voor   je   cursisten   creëren,   toch?   In   deze   korte   podcast   praten   we   met   Stella   Collins   over   hoe   je   dit   
kunt   doen.   Stella   is   medeoprichter   en   Chief   Learning   Officer   van   Stellar   Labs,   waar   ze   een   model   creëerde   om   learning   designers   (en   
de   lerenden)   te   helpen   trainingen   te   creëren   op   basis   van   wetenschappelijk   bewijs.   Lees   meer   over   de   achtergrond   van   hun   
methode   en   hoe   het   wordt   gebruikt   in   leerdesign.   Er   zit   zelfs   een   leuke   verrassing   in   voor   de   luisteraars.     
Podcast   -   Beschikbaar   vanaf   19   april   

  

Improve   training   courses   and   virtual   classrooms   with   a   lightboard   

Learning   Glass     

Learning   Glass   Europe   laat   zien   hoe   opleiders   een   Lightboard   kunnen   gebruiken   om   inspirerende   inhoud   voor   opleidingen   te   
creëren   en   hoe   je   je   virtual   classrooms   ermee   verrijkt.   
Live   webinar   -   Donderdag   22   april   10:00u   
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Online   soft   skill   trainen   op   basis   van   breinleren   

The   Tipping   Point     

In   samenwerking   met   Katelijne   Nijsmans   van   The   Tipping   Point   nemen   we   een   kijkje   in   hoe   online   leren   werkt   voor   soft   skills   
training.   We   bespreken   de   principes   van   breinleren,   om   zo   te   analyseren   waarom   klassikaal   trainen   zo   gewenst   is   bij   soft   skills   
opleidingen.   Ook   ontdekken   we   de   onderbelichte   mogelijkheden   van   online   leren   en   hoe   krachtig   het   kan   zijn.   

Blog   -   Beschikbaar   vanaf   26   april   

  

Successful   course   development   insights-   based   on   onboarding   100+   customers   

aNewSpring     

Wat   hebben   we   geleerd   van   100+   succesvolle   klantimplementaties?   Roy   de   Vries,   Customer   Success   Manager   bij   aNewSpring   kijkt   
terug   op   talloze   implementaties   van   aNewSpring   en   deelt   de   belangrijkste   lessen.   Hij   gebruikt   daarvoor   het   Success   Framework,   
een   blended   manier   voor   implementaties,   dat   je   zelf   ook   kan   gebruiken.   In   zeven   stappen   geeft   hij   advies   over   hoe   je   in   korte   tijd   
een   leerplatform   aan   de   gang   krijgt.   
Live   webinar   -   Donderdag   29   april   10:00u   
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Learning   analytics   voor   beginners   

Tele'Train     

Data   is   hot.   Ook   in   de   leerwereld,   maar   data   voor   leren   klinkt   vaak   als   'ver   van   je   bed'.   Er   kan   steeds   meer   informatie   over   
leerprocessen   worden   opgeslagen.   Het   verzamelen,   analyseren   en   interpreteren   van   data   uit   leeromgevingen   om   het   leerproces   van   
deelnemers   te   verbeteren,   noemen   we   ‘learning   analytics’.   Dan   klinkt   heel   complex,   maar   ook   in   simpele   vorm   kan   het   heel   nuttig   
zijn.   Dat   gaan   we   je   laten   zien.   
Blog   +   Video   -   Beschikbaar   vanaf   26   april   
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