
samen leren digitaliseren.

Jouw aanbod
Jouw leren

Jouw mensen
Onze zorg

Een eigen online academie opzetten?

Jouw leren digitaliseren?

ontzorgt



Fysieke bijeenkomsten zijn moeilijk nu.

Waarom geen online academie starten? 
Of je leertraject digitaal aanbieden?

Educademy.nl biedt hiervoor het platform, het
didactisch ontwerp en de begeleiding. 

We hebben het platform.
We hebben een bewezen didactisch model.
We begeleiden jouw eigen medewerkers met het
maken van het aanbod. Wil je dat wij jouw
leeraanbod digitaliseren? Ook dat kan!

Kortom: wij ontzorgen jou!

samen leren digitaliseren.

Jouw aanbod
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Onze zorg



samen leren digitaliseren.

Didactisch platform

Sociaal, interactief en onder
begeleiding van een ervaren

docent/trainer.

Didactisch ontwerpen

Wij hebben de kennis en
vaardigheden om jouw leren

digitaal te maken. 

Didactisch begeleiden

Wij ondersteunen jouw experts
 als docent/trainer in de digitale

leeromgeving. 



samen
 leren

 digitaliseren
.

Die ene collega die altijd lekkere en gezonde recepten weet,
deelt haar ervaringen in een module "Gezonde voeding 

Die andere collega die in zijn vrije tijd een verdienstelijk
amateur-fotograaf is, ontwerpt een traject Foto’s maken met

je mobiel.

Enzovoort en zo verder!

Wij helpen hen om een online leertraject te maken volgens
ons bewezen didactisch model. 

Dit leertraject bieden we aan via ons platform
educademy.procademy.nl

Wij bouwen samen jullie academie.

Heb je een leraar die expert
Schrijfonderwijs binnen je stichting is?
Laat die een leertraject rondom Schrijven
ontwerpen.

De Hoogbegaafdheid-specialist
ontwerpt een traject rondom haar
specialisme.

De ergotherapeut binnen je
zorginstelling deel zijn beste tips en leert
je alles over een gezonde houding..



Je bepaalt zelf het aanbod, vanuit de expertise
van je medewerkers.
Jouw mensen maken het aanbod; zij delen hun
expertise, tonen eigenaarschap en ontvangen
erkenning van hun collega’s.
Een digitale academie betekent dat iedereen
op zijn eigen tijd en plaats kan bijscholen.
Ideaal voor parttimers.
Een eigen academie vergroot het
“Stichtingsgevoel”; zeker als deze gevuld is met
een aanbod gemaakt voor en door eigen
mensen.
Kennis van buitenaf is nog steeds in te passen. 
Wil je dat wij een leertraject voor je ontwerpen?
Dat kan.
Ons platform is een sociaal platform, deel je
kennis met je collega’s in jullie eigen groep!
Echt leren middels interactieve werkvormen.
Wij regelen het voor je! Jij bespaart tijd. Je hebt
geen dure catering of locatie meer nodig....

It starts with
samen

 leren
 digitaliseren

.



Educademy.nl gaat samen met jou om de tafel
om de aanwezige expertise in kaart te brengen. 
Samen bepalen we het aanbod in jullie
academie. 
Wij trainen jouw medewerkers in het opzetten
van een e-learning module volgens ons
didactisch model, waarin we gebruik maken
van interactieve toepassingen (dus niet: kijk de
video en beantwoord de vraag, klaar…)
Wij richten de omgeving in met de leertrajecten
van je medewerkers.
 Zij worden getraind in hun rol als online
docent. 
Wij kunnen ook leertrajecten voor je
ontwerpen op gebieden waar je zelf geen
expertise van in huis hebt.
Wij zijn beschikbaar als technische helpdesk,
daar heb jij geen omkijken naar.
Wil je dat het aanbod alleen op specifieke data
beschikbaar is? Geen probleem dan zorgen we
dat het op dat tijdstip “Open” staat..

Then think about
samen

 leren
 digitaliseren

.



Wij trainen jouw experts: ze ontvangen een
sjabloon van ons didactisch model en vullen dit
in.

Hierbij geven ze aan welke H5P (interactieve)

werkvormen ze willen gebruiken en wat er door
de deelnemers aan het traject moet worden
opgeleverd. 

De Expert wordt in de digitale leeromgeving als
docent gekoppeld aan zijn eigen leertraject.

Wij trainen jouw experts om deze taken op een
goede manier te volbrengen. 

We begeleiden ze bij het ontwerpen en
begeleiden.

Zij zijn de experts, wij ontzorgen.

samen
 leren

 digitaliseren
.



samen
 leren

 digitaliseren
.

we ontwerpen certificaten op maat per leertraject 
we zijn digitaal altijd bereikbaar om je medewerkers te
ondersteunen.

De opening van de academie of juist de afsluiting online? Wij
hebben de TALK-show. In een professionele setting ontwerpen
we met bestuurder-voorzitter en aansprekende personen uit
de stichting een 1,5 uur durende online show.

Oh ja, voor we het vergeten:

Meer weten? Bel of mail ons:

Ivo Wouters
ivo@educademy.nl

06 41 253 196

Barry Kuijpers
barry@educademy.nl

06 15 347 535

Of kijk op:

www.educademy.nl

http://www.educademy.nl/

