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Om het eenvoudig te maken hebben wij deze
mogelijkheden voor jou in kaart gebracht.

Onlinetrainingen
Klanten kunnen onbeperkt gebruik maken van alle huidige en toekomstige
trainingen van SafetyHero. Elke maand worden er nieuwe trainingen
toegevoegd, terwijl jij als organisatie altijd een vaste prijs blijft betalen.
Goede deal, toch?
Alle trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met experts uit de bouw en infra.
Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd en voldoen onze trainingen
altijd aan de laatste wet- en regelgeving en opleidingseisen.

De vrijheid om te “shoppen”
Zowel de leeromgeving als de trainingen van SafetyHero zijn ontwikkeld met
een open standaard. Dit wil zeggen dat onze trainingen in bijna elk software
systeem worden ondersteund. Het is ook mogelijk opleidingen en trainingen van
derden toe te voegen aan je leeromgeving. Denk hierbij aan trainingen van
leveranciers of overige externe partijen.

Met deze mogelijkheid kun je voortaan de volledige
trainings- en opleidingsbehoefte van je organisatie implementeren in één
leerplatform. Je bent dus vrij om te shoppen naar leeroplossingen die het best
aansluiten bij de behoeften en wensen van jouw organisatie.

Leerpad aanmaken
Elke opleiding of training start in onze leeromgeving vanuit een leerpad.
Je bepaalt zelf waar de inhoud van een leerpad uit bestaat. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om volledige onboarding programma’s of opleidingstrajecten op maat
te maken en te koppelen aan diverse functies of afdelingen.
Zo krijgt elke medewerker de juiste trainingen en opleidingen toegewezen die
voor hem of haar van belang zijn.

Wanneer?

Waar?

Klassikale sessies

Hoeveel plekken?

Klassikale sessieIn de leeromgeving kan je eenvoudig een klassikale sessie
organiseren en plannen.
Je bepaalt wanneer er een klassikale sessie plaatsvindt, waar deze wordt
gegeven, hoelang de sessie duurt en hoeveel plekken er beschikbaar zijn.
De trainer of opleider kan zelfs tijdens de sessie op zijn mobiel de presentielijst
verwerken, handig toch?

Externe website
De naam zegt het al, binnen de leeromgeving is het mogelijk externe weblinks
toe te voegen aan een leerpad. Zo kun je alle medewerkers eenvoudig
doorverwijzen naar externe content op het internet of intranet.
Denk hierbij aan een verwijzing naar een videofragment of document.

SCORM
SCORM is de standaard waarmee je
eenvoudig e-learning modules en content
kunt uitwisselen en afspelen binnen elke
elektronische leeromgeving. Alle onze
trainingen zijn voorzien van deze
standaard.
Met behulp van SCORM worden alle
resultaten van onze trainingen tevens ook
meetbaar gemaakt. De voortgang wordt
automatisch geregistreerd enhet
uiteindelijk resultaat van de trainingen
wordt bijgehouden in de leeromgeving. Je
hoeft hier dus helemaal niets voor te doen.

Aftekenen
Test de praktijkvaardigheden van je medewerkers door deze te toetsen op de
werkvloer. Met behulp van een aftekensessie kun je eenvoudig een manager
of leidinggevende koppelen aan deze toetsingen.
Deze persoon heeft hiermee automatisch en enkel het recht om de
praktijkvaardigheden van de desbetreffende medewerker te beoordelen.
Denk hierbij aan een proefdag, functioneringsgesprek of praktijkonderdeel.

‘’Je complete opleidings- en trainingsaanbod
voortaan centraal geregeld’’

LTI
Met behulp van LTI is het nu nog eenvoudiger om het leeraanbod af te spelen in
een elektronische leeromgeving.
Het voordeel van LTI is dat updates van het leermateriaal in de aanbiedende
omgeving ook direct in de elektronische leeromgeving beschikbaar worden
gesteld.

Extern resultaat
Met deze functionaliteit geef je medewerkers de mogelijkheid om zelf
certificaten en opleidingen toe te voegen aan hun eigen portfolio. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat je iemand in dienst neemt met een geldige BHV
diploma.
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Deze persoon kan eenvoudig zijn diploma uploaden zodat hijof zij vrijgesteld
wordt van deze leeractiviteit. Hierdoor heb je direct inzichtin de persoonlijke
ontwikkeling van al je medewerkers.
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