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whitepaper

Welke leervorm
past bij mij?
Leren op afstand met Virtual Classroom
of blended training.
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Wil jij een training gaan volgen?
Kies de juiste leervorm!
Misschien heb je een training op het oog of wil je in de toekomst een training gaan volgen? Naast
de keuze voor de training zelf, is het vooraf ook goed om te bedenken in welke vorm je deze training
wilt gaan volgen. Er zijn verschillende leervormen, zowel klassikaal als op afstand. Op afstand leren
wordt in deze tijd steeds populairder. Maar ook een combinatievorm zoals blended training wordt
steeds aantrekkelijker. Wij helpen jou graag op weg met het kiezen van de juiste leervorm!
Waarom verschillende leervormen?
Iedereen heeft zijn eigen leerbehoefte. Om aan de verschillende leerbehoeftes te voldoen, bieden
wij bij Itannex verschillende leervormen aan. Op basis van jouw leerbehoefte en tijdsindeling kun je
bepalen wat het beste bij jou past! Meerdere vormen van opleiden kunnen goed aansluiten, anders
gezegd: het één hoeft het ander niet uit te sluiten. De keuze voor een bepaalde leervorm is bovendien
afhankelijk van de ervaring die je al hebt en de mate van begeleiding je nodig hebt.
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Overzicht leervormen
In dit overzicht hebben we de voordelen per leervorm op een rij gezet. We maken onderscheid tussen
Virtual Classroom en blended training. Ontdek wat jij belangrijk vindt in een leervorm en maak op basis
daarvan jouw keuze. Verderop in deze whitepaper vind je de volledige uitleg per leervorm.
Bij iedere training van Itannex kun je na de training nog 3 maanden gebruik maken van
onze supportdesk. Met deze extra service kun je ook na afloop van je training nog bij ons
terecht met je vragen.

BELANGRIJK OM
TE WETEN

DE VOORDELEN

Bij alle trainingen is
3 maanden supportdesk
inbegrepen
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Virtual Classroom
Een Virtual Classroom training kun je op afstand
volgen, maar toch profiteer je van de voordelen van
een klassikale training. Door middel van een online
videoverbinding is de trainer in contact met de cursisten. De trainers van Itannex zijn ervaren in het
geven van online trainingen via Virtual Classroom,
waardoor ze op een interactieve manier de kennis
kunnen overbrengen.
We stellen een Itannex omgeving beschikbaar
waarmee je op onze server kunt werken en toegang
hebt tot alle benodigde software voor de betreffende training. De communicatie met je trainer en
medecursisten gaat via Microsoft Teams, via een
videoverbinding en chatfunctie.

Kortom, bij de Virtual Classroom leervorm vind je
de 3 ingrediënten voor een interactieve training:
•

Interactieve whiteboard tool

•

Videoverbinding en chat met trainer en medecursisten

•

Toegang tot alle benodigde software via Itannex
omgeving

Om de training nog interactiever te maken, naast de
bovengenoemde tools, maken wij gebruik van een
interactieve whiteboard tool. Dit whiteboard wordt
door de trainer gebruikt als rode draad gedurende
de training, hierin worden de onderdelen uitgelegd
en kun je samenwerken op een visueel scherm.

*

Virtual Classroom kan vanaf elke locatie gevolgd worden,
zolang je beschikt over een computer of laptop met 2e
beeldscherm en een goede werkplek zonder omgevingsgeluiden. Houd er rekening mee dat je niet gestoord wordt en
je goed voorbereid bent om deel te kunnen nemen.
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Blended training
Een blended training kun je op afstand volgen,
maar toch profiteer je van de voordelen van een
training in groepsverband. Blended bestaat uit
een combinatie van zelfstudie via e-learning op
de Itannex academy en les in groepsverband via
Virtual Classroom.
De e-learning volg je op ons eigen platform online
via de Itannex academy, waarbij je op een door
jou gekozen moment en op je eigen tempo met de

Kortom, in de blended leervorm vind je de drie

leerstof aan de slag kunt gaan. Tijdens de zelfstudie

ingedriënten voor een flexibele training:

kun je met je vragen terecht bij onze Supportdesk,

•

Leeromgeving voor zelfstudie

zodat je niet hoeft te wachten tot de les om jouw

•

Toegang tot Supportdesk bij vragen

vragen te stellen.

•

Virtual Classroom voor online les in
groepsverband

Naast het e-learning deel volg je één of meerdere
lessen in groepsverband via Virtual Classroom,
waarbij de trainer in contact is met de cursisten. De
trainers van Itannex zijn ervaren in het geven van
online trainingen via Virtual Classroom, waardoor
ze op een interactieve manier de kennis kunnen
overbrengen.

*

E-learning kost minder tijd, maar vergeet niet dat je ook
bij e-learning voldoende tijd moet hebben om daadwerkelijk met de training bezig te zijn. Zorg dus dat je de tijd en
ruimte krijgt hiervoor. Blended training vergt meer discipline en zelfstandigheid.
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Groei verder met Itannex
en kies de juiste training en leervorm.
Itannex is partner in digitale transitie. Wij ondersteunen bedrijven om zich door middel van
onze software, trainingen en dienstverlening verder te ontwikkelen in BIM. Daarbij lijnen we
mens, proces en tecniek optimaal op elkaar uit. Wij helpen jou graag verder groeien.
Een training volgen bij Itannex is een leerzame ervaring. Bij onze trainingen staan interactie en het delen
van ervaringen centraal. Onze trainers beschikken over praktijkervaring en de juiste vaardigheden. Binnen
de trainingen wordt zo gedifferentieerd mogelijk lesgegeven, zodat de inhoud aansluit bij ieder kennisniveau. Zo kunnen we inspelen op jouw behoefte en jou met de juiste kennis vooruit helpen.
Binnen de trainingen ga je zelf aan de slag met opdrachten om de koppeling met de praktijk te maken.
Alles met als doel de kennis op de juiste manier over te dragen! Zo komen leren, inspireren en verbinden
samen. Na de training kun je nog 3 maanden gebruik maken van onze supportdesk.

We bieden een compleet aanbod aan trainingen op gebied van CAD en BIM, om jouw organisatie verder te
helpen in de digitale transitie!
Meer weten? Neem eens een kijkje op onze website: itannex.com/opleidingen

groei verder
met itannex

