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‘Online Studio: voor het laagdrempelig ontwikkelen van interactieve e-learning!’
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Online Studio: samen
e-learning ontwikkelen
Online Studio is ontwikkeld vanuit het beroepsveld ‘What You See Is What You Get’ Via internet
kennis delen en beschikbaar stellen Onafhankelijk van welk besturingssysteem dan ook
Geen omkijken naar installatie, updates en onderhoud (dat doet TCG)
Online Studio is hét gereedschap voor het zelfstandig
produceren van e-learning. Ontwikkeld door en voor
de praktijk, zodanig dat iedere medewerker zijn kennis
kan delen. Dit dankzij de laagdrempelige werkomgeving,
talrijke praktische templates en gebruiksvriendelijke
gereedschappen. Van starter tot expert: e-learning
ontwikkelen was nog nooit zo eenvoudig!
Steeds meer medewerkers willen hun kennis delen en via internet
beschikbaar stellen. Online Studio maakt dat mogelijk. Het enige dat uw
medewerkers nodig hebben, is toegang tot internet. Dan kunnen zij direct
aan de slag. Omdat TCG 24 uur per dag het onderhoud voor Online Studio
verzorgt, beschikken uw medewerkers continu over de allernieuwste
functionaliteiten.

Kwaliteit in kwantiteit, gegarandeerd
Hoe meer medewerkers bij de productie van digitaal lesmateriaal betrokken
zijn, hoe meer kennis en kwaliteit wordt verwerkt. Daarom is Online Studio
voor iedere geautoriseerde toegankelijk, met een persoonlijke login.
Online Studio is eenvoudig genoeg voor niet-onderwijskundigen, en krachtig
genoeg voor professionals en experts. Niet-onderwijskundigen kunnen snel
content bouwen dankzij de beschikbaarheid van templates. Deze dragen bij
aan een consistente vormgeving van de content. Professionals kunnen aan de
slag met het ontwikkelen van adaptieve leerpaden en previews van e-learning.
Voor het behoud van de kwaliteit van het materiaal is Online Studio uitgerust
met workflows en reviewslagen. Experts kunnen zich via overzichtelijke reviewslagen een grondig oordeel vormen over de onderwijskundige kwaliteit van
lopende producties. Online Studio maakt alle processen inzichtelijk en
resultaten transparant. Zo blijft de kwaliteit van uw digitale lesmateriaal
volledig onder controle!

Frans Klomp (Onderwijskundige), werkzaam bij het St. Antonius Ziekenhuis:
‘De Antonius Academie krijgt vanuit de praktijk steeds vaker de vraag snel
nieuwe e-content te ontwikkelen. Die vraag zal explosief toenemen door
intensivering van kenniscreatie en kennisdeling én het toenemende belang
van informele leervormen in de praktijk. Hieruit is bij ons de behoefte
ontstaan naar een gebruiksvriendelijke en intuïtieve ontwikkelomgeving
voor e-content, waarmee ook niet-opleiders e-modules kunnen ontwikkelen.
Denk aan inwerkprogramma’s, instructies, gebruiksaanwijzingen en
(PowerPoint) presentaties van klinische lessen.’

‘Internet maakt steeds meer manieren van delen, ruilen
en samenwerken mogelijk. Online Studio speelt hierop
in. Daarmee houden professionals zich bezig met het
maken van deelbare content, die anderen uitnodigt om
deze te remixen en e-learning-modules te creëren die
relevant voor henzelf en de eigen organisatie zijn.’
Frans Klomp
Onderwijskundige

‘Onze Academie maakt onderscheid in twee soorten modules,’ vervolgt Frans.
‘Academiemodules en ziekenhuismodules. De eerste soort wordt ontwikkeld
door opleiders en onderwijskundigen van de St. Antonius Academie.
De ziekenhuismodules worden door ziekenhuismedewerkers zélf ontwikkeld.
De templates in Online Studio zijn didactisch van opzet en leiden onze
professionals door het ontwikkelproces. De kwaliteit wordt getoetst en
geborgd door de reviews van inhoudsexperts en opleiders. De ziekenhuismodules worden vooral ingezet om kennis te delen en de deskundigheid
van de medewerkers op de eigen afdeling te bevorderen.’

