Voordelen e-Learning
1. Bepaal je eigen tempo
Waar de een iets heel snel oppikt, heeft de ander net wat meer moeite om de stof
eigen te maken. Het bekende dilemma bij het klassieke onderwijs; aanpassen aan de
langzaamste of het tempo van de snelste volgen? Of toch maar de middenweg? Met
e-learning doorloopt iedereen dezelfde lesstof, maar op eigen wijze. Geen
‘gemiddeld onderwijs’ meer, maar maatwerk voor iedere deelnemer!

2. Volg de training wanneer het jou het beste uitkomt
Leren gaat het best als je er én zin in hebt en er klaar voor bent. Je hebt inspiratie,
concentratie en motivatie nodig voor een goed leerresultaat. Klassikale trainingen
houden daar geen rekening mee. Er is een algemeen contactmoment, door anderen
bepaald. En dan moet je er maar net klaar voor zijn……Dit past niet meer in de
huidige tijdsgeest.

3. Bespaar kostbare tijd
De cursist heeft direct invloed op de lengte van de training. Door de individuele
invulling levert e-learning gemiddeld een tijdsbesparing van 30% op. Juist voor
organisaties is dit enorme winst ten opzichte van de traditionele manier van
opleiden.

4. Train met lagere kosten
De kosten van bedrijfstrainingen zijn vaak hoog. Het gaat niet alleen om de training
zelf, maar ook om de tijd die medewerkers een relatief niet productief zijn. Ook de
organisatie van trainingen kost capaciteit en dus geld.
Met e-learning valt een gedeelte van deze kosten af. De afwezigheid van uw
medewerkers is een stuk korter. De training kan zelfs buiten werktijd plaatsvinden.
Een docent is minder nodig, net als een klaslokaal. Met e-learning betaalt u alleen
de training.

5. Train consistent
Een e-Learning programma zorgt voor consistentie in het leerproces. Geen
afhankelijkheid meer van de omstandigheden (niet voorbereide docent, rumoerige
klas, stokpaardjes van de docent, verkeerde moment), maar telkens dezelfde lesstof
met dezelfde didactische werkvormen

6. Bespaar op reistijd
Een e-learning traject betekent ook een einde aan reistijd –en reiskosten. De cursist
volgt de training met e-learning gewoon vanaf een willekeurige computer met
internetverbinding!

7. Begin direct
Als u nú besluit om een training te volgen, wilt u daar nú mee kunnen starten. En
terecht! E-learning maakt dat mogelijk. U zoekt de cursus, schrijft zich in en
ontvangt direct per e-mail uw inloggegevens. Met deze gegevens logt u in en start u
met de training.

8. Verminder de administratie rond trainingen
Iedereen die wel eens een training heeft georganiseerd, is bekend met de
administratieve handelingen om het uitnodigen, zaaltje regelen, aanwezigheid,
toetsen, ziekte, beschikbaarheid cursisten en docenten etc etc te regelen.

9. Volg de training waar jij dat wilt
Met e-learning bepaalt u zelf waar u de training volgt. Zoek de meest geschikte plek
om aan de slag te gaan. Geen last van klasgenoten, die de training minder serieus
nemen of andere verstorende invloeden.

