WELKOM BIJ DE KENNISTUIN

Leren doen wij overal en doorlopend. Vooral van en met elkaar, dat weet jij ook. Jij merkt ook dat het leren
in jouw organisatie effectiever en efficiënter kan. Natuurlijk stel jij de lerenden centraal en doe je dit vanuit
de doelen van jouw organisatie. Je kent de dynamiek van de veranderende wereld en je merkt de nieuwe
mogelijkheden voor kennisdeling en (ondersteuning) van leren. Welke trends en tools doen er werkelijk
toe en welke kun je gerust aan je voorbij laten gaan? De Kennistuin is een onafhankelijk onderwijskundig
training & adviesbureau. De Kennistuin helpt je graag met het ontwikkelen van jouw en jullie visie op
(online) leren én het bepalen van de best passende strategie om deze visie te concretiseren.
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De Kennistuin werkt vanuit vijf elkaar versterkende thema’s en helpt je graag met al jouw vragen rondom
één of meerdere van deze thema’s. Vanuit de visie op online leren kan een Learning Management System
(LMS) ingezet worden om efficiënt te opleiden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van e-Learning modulen
vanuit het LMS. Functionaliteiten van het LMS kunnen trainingen of cursussen didactisch verrijken zeker
door de verbinding met face to face bijeenkomsten te versterken, een belangrijk aspect van Blended
Learning. Een effectieve inzet van Blended Learning vraagt om aandacht voor het faciliteren en
ondersteunen van Social Learning. Mensen delen meer kennis als zij elkaar kennen en vertrouwen, een
cruciaal aspect voor het optimaliseren van Kennismanagement gericht op leren op en rond de werkplek.
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JOUW VRAAG & DE DIENSTEN VAN DE KENNISTUIN
Thema

Jouw vraag over:

Learning Management

Implementeren, verbeteren van gebruik of vervangen van een LMS

e-Learning

Ontwerpen en/of ontwikkelen van e-Learning

Blended Learning

Ontwerpen en/of ontwikkelen van mix van online leren en face to face bijeenkomsten

Social Learning

Bevorderen van samenwerkend leren en/of Netwerkleren

Knowledge Management

Procesverbetering rondom Kennisdeling
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Ook als jouw vraag rondom één of meerdere van deze thema’s er niet tussen staat hoopt De Kennistuin je van dienst te mogen zijn …
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