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Organiseer, beheer en volg al uw opleidingsactiviteiten Rol- en functieafhankelijk
aanbieden van opleidingen Inzicht in studievoortgang en resultaten Koppeling met uw
HRM-systeem

Digitaal
opleiden met
een leerportaal
Of het nu gaat om het aanbieden
van e-learning-modules, het
organiseren van klassikaal onderwijs,
praktijktoetsing, elders verkregen
competenties of de borging van
bekwaamheden: wij bieden u
meerdere, flexibele leerportalen om
van digitaal opleiden een daverend
succes te maken, passend binnen
elk organisatiebudget.

Inrichting leeromgeving
‘TCG Consulting heeft kennis en ervaring
met beroeps- en functiegericht opleiden.
U profiteert van deze ervaring bij de
inrichting van uw digitale leerportaal
voor uw organisatie. Zo help ik u graag
bij de vertaling van interne- en externe
verantwoordingsverplichtingen in de
inrichting van uw leeromgeving. Of bij
het in kaart brengen van uw opleidingsstructuren en -processen, om de
inrichting van uw leerportaal nog verder
te vereenvoudigen.’

OLIVIER HESSELS
Business consultant

TCG Academy Portal

SMART Learning

Met TCG Academy Portal heeft uw organisatie
een opleidingsportaal met een aantal flexibele
mogelijkheden voor het organiseren, beheren
en volgen van verschillende opleidingsactiviteiten,
zoals e-learning opleidingen, klassikale
trainingen en praktijktoetsen. Dit portaal maakt
het kennisniveau van uw organisatie meetbaar:
u krijgt via meerdere rapportagemogelijkheden
inzicht in de studievoortgang en resultaten van
uw medewerkers, waarop bijsturing mogelijk is.

SMART Learning is een voordelige oplossing
voor een eigen onderwijsportaal, zonder zorg
over het beheer: wij ontzorgen uw leerproces.
Wij maken het portaal gereed voor uw
organisatie, inclusief een koppeling voor de
automatische verwerking van accreditatiepunten. Optioneel verwerken wij uw huisstijl.

Rol- en functieafhankelijk onderwijs bieden
Voor digitale, klassikale én blended trajecten
Vormgeving conform uw eigen huisstijl
Direct een ruime keuze e-learning-modules
beschikbaar stellen, ook modules van derden
Borging van bevoegd- en bekwaamheden
Communicatie met medewerkers
Signalering van te verlopen opleidingresultaten
Koppeling met uw HRM-systeem (geen dubbele
administratie)
Met TCG Academy Portal biedt u uw medewerkers
een compleet en persoonlijk opleidingsportaal.
U presenteert uw opleidingen op een duidelijke,
overzichtelijke wijze waarbij de medewerker ook
elders verkregen competenties kan registreren.
Eventueel behaalde accreditatiepunten worden
zo meegenomen in het totaaloverzicht van de
medewerker. Heeft u ondersteuning nodig? Dan
mag u rekenen op eerste- en tweedelijnssupport
van behulpzame TCG-medewerkers.

Het SMART Learning portaal is zeer geschikt
voor organisaties die een pilot rond digitaal
opleiden willen starten en ervaring willen
opdoen. Een goede oplossing voor het introduceren van een ruim e-learning-aanbod.
Standaard profiteert u namelijk direct van het
meegeleverde e-learning-pakket Zorg Leren
Unlimited: dat maakt SMART Learning ideaal
voor een gerichte digitale medewerkersondersteuning rond onderwerpen als
algemene dagelijkse levensverrichtingen,
medische technologie en voorbehouden
handelingen. Heeft de medewerker na
afronding van zijn module ook de toets met
goed resultaat behaald? Met dit portaal
voorziet u tevens in de automatische
verstrekking van het bijbehorende certificaat.
‘Instapportaal’ zonder grote investeringen
Geen omkijken naar hosting en beheer (BPO)
Ruime keuze e-learning-modules aanbieden
Standaard set maandelijkse rapportages
Periodieke verzorging van mutaties door TCG
Eerstelijns helpdesk en support

