VOV lerend netwerk

Wat als… e-Learning maken eenvoudig was?
e-Learning maken is gewoonlijk een heel karwei, waarin je als Learning & Development
professional, coach, trainer… veel tijd steekt. Hoewel de inhoudelijke kennis niet bij jou
ligt, ben je toch vooral de content creator. Met FLOWSPARKS pakte e-Learning
ontwikkelaar UNI-Learning de uitdaging aan om een digitale oplossing te creëren waarbij
inhoudelijk experten zelf aan de slag kunnen met het maken van leermodules en de L&D-er
kan optreden als facilitator in plaats van creator.

Partnerartikel i.s.m. UNI-Learning

Als Learning & Development professional weet je als geen ander dat er heel wat komt kijken bij het
maken van digitale (leer)materiaal. Je moet niet alleen informatie inwinnen bij de inhoudelijke
experten. Omdat er vaak heel wat grafische en technische kennis vereist is, moet je ook daarvoor een
beroep doen op anderen. Dat is vaak een lang en complex proces. En het heeft als gevolg dat
uitgerekend jij als Learning & Development professional ongewild de bottleneck wordt bij de
ontwikkeling van nieuwe e-Learning.
Dat kan niet de bedoeling zijn, vinden ze bij UNI-Learning. Christophe Jacobs, Chief Standards &
Innovation Officer: ‘Met FLOWSPARKS bieden wij u een digitale oplossing die het maken van digitale
(leer)materialen sneller en eenvoudiger doet verlopen. FLOWSPARKS werd ontwikkeld door ervaren
didactische experten en vereist geen installatie van speciale software. De user interface is heel
intuïtief, zodat iedereen die met een smartphone of Facebook kan werken, ook e-Learning kan maken.’
Een nieuwe rol voor de L&D-afdeling
‘Het maken van leermodules kan je nu overlaten aan elke inhoudelijke expert in je organisatie. En met
de vele Learning Formats en Templates die FLOWSPARKS biedt, is het grafische en didactische aspect
bij het ontwikkelen van een e-Learning kinderspel geworden.’

Dankzij FLOWSPARKS verandert de rol van de Learning & Development professional. ‘Je bent niet
langer een content creator, maar een content facilitator. Je biedt je collega’s als het ware een platform
aan waarop zij hun expertise delen in digitale leermodules. Jij krijgt de content in een onmiddellijk
bruikbaar formaat aangeleverd en je brengt alles samen tot een elegante, gebruiksvriendelijke
e-Learning.’
‘Op die manier beantwoord je gemakkelijk de vraag naar meer digitale leercontent en ben je niet
langer de bottleneck bij de ontwikkeling van nieuwe digitale (leer)materialen.’

UNI-Learning is ontwikkelaar van efficiënte en gebruiksvriendelijke digitale (leer)materialen. Naast
FLOWSPARKS levert UNI-Learning – marktleider in de sector van digitale leeroplossingen – ook
maatwerk aan gerenommeerde klanten in binnen- en buitenland.
Meer informatie via www.uni-learning.com – www.flowsparks.com

