
Utrecht Business School
SoolCoaching
Online Executive Learning

“Wilt u uw medewerkers de komende tijd vaker gaan trainen en opleiden via digitale kanalen zoals e-learning? En wilt
u hiervoor ontzorgd worden door middel van een totaalpakket op het gebied van cursusontwikkeling, contentproductie

en het toegankelijk maken via een LMS? Dan heeft Utrecht Business School de juiste oplossing voor u’.
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Introductie

Wilt u uw medewerkers de komende tijd vaker gaan trainen en opleiden via digitale kanalen

zoals e-learning? En wilt u hiervoor ontzorgd worden door middel van een totaalpakket op het

gebied van cursusontwikkeling, contentproductie en het toegankelijk maken via een LMS? Dan

heeft Utrecht Business School de juiste oplossing voor u. Wij werken veelal op co-creatiebasis

samen met het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van nieuwe managementcursussen en maken

deze via onze e-learningmodules toegankelijk voor uw medewerkers.

Voordelen van e-learning

Opleiden via e-learning leidt in de eerste plaats tot een reductie van opleidingskosten. Daarnaast

biedt e-learning de mogelijkheid dat leren een vast onderdeel wordt van het takenpakket van de

medewerker. Waar traditioneel opleiden zich vaak richt op enkele contactmomenten per jaar, kan

e-learning frequenter worden aangeboden door bijvoorbeeld gebruik te maken van

groepsdiscussies, polls, quizzen, etc. Deze kleine leerobjecten kenmerken zich door een korte

ontwikkeltijd en renderen sneller. Door medewerkers meer opleidingen aan te bieden kunnen zij

zich sneller bekwamen en kan de continuïteit en kwaliteit binnen de organisatie stijgen.

Ontzorging

Utrecht Business School biedt zoals gezegd drie duidelijke voordelen op het gebied van e-

learning. Allereerst creëren we (indien nodig) samen met u de cursussen die nodig zijn voor uw

personeel. Hiervoor hebben wij de nodige kennis en kunde in huis. Vervolgens wordt het

cursusmateriaal opgenomen en geproduceerd tot een volwaardige online cursus in onze eigen

studio. Na oplevering krijgen uw medewerkers toegang tot een eigen LMS-omgeving van waaruit

de cursus(sen) gevolgd kunnen worden. Binnen deze omgeving heeft u als admin ook de

mogelijkheid om de resultaten in te zien. Ook zijn er opties om uw medewerkers online samen te

laten werken.
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DAG 1

DAG 2

DAG 3

Single versus multiple entry courses

Voor medewerkers die op individuele basis cursussen willen/ mogen volgen, heeft UBS een aantal

Udemy-cursussen samengesteld. Klik hier voor een aantal voorbeelden. De Udemy-cursussen gelden als

blauwdruk voor onze werkwijze, kwaliteit, invulling en te verwachten eindresultaat. Het grote voordeel

van een eigen LMS is echter dat er direct met grote aantallen medewerkers tegelijk cursussen gevolgd

kunnen worden en samengewerkt kan worden. Voor meer informatie; neem contact op met UBS

Business School: 030-2270497.

Uw Investering

Het overgaan van fysieke trainingen naar online learning bespaart u uiteraard fiks in de kosten. Wat we

echter wel altijd aanraden, is om niet per definitie te sturen op kosten maar op gewenst eindresultaat.

Goedkoop kan immers duurkoop zijn als de leerdoelen niet worden behaald en uw organisatie hierdoor

de juiste competenties mist. In sommige gevallen blijft fysieke training hiervoor nodig, in andere gevallen

is online learning erg geschikt en soms is een 'blended' vorm de beste oplossing. Qua investering kunt u

rekening houden met het volgende: gebruik LMS (zonder community): 250 euro per maand; met

interactiemogelijkheden (750 euro).
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Cursuscreatie

We starten het online learning traject doorgaans (indien gewenst) met een stuk co-creatie op

het gebied van opleiding en ontwikkeling. Op welke gebieden dienen uw medewerkers

ontwikkeld te worden? Welke leerbehoeftes zijn er? En op welke manieren wilt u hier invulling

aan geven (geheel online of bijv via een blended traject)? Zodra dit helder is, bekijken we of er

nieuwe cursussen gecreëerd moeten worden of dat er geput kan worden uit het bestaande

aanbod. De ervaring leert ons dat er vaak maatwerk vereist is waarna we samen met u een

(inhoudelijk en didactisch) cursusontwikkeltraject aangaan en samen tot een optimale

samenstelling en invulling komen. Tijdens dit traject zullen onze specialisten al in een

vroegtijdige stadium aanschuiven zodat technische issues snel op kunnen worden gepakt.

Videoproductie

Zodra de thematiek, didactiek en leerdoelen van de cursus bekend zijn, wordt gestart met de

creatie van de online cursus. Het cursusmateriaal wordt vervaardigd, scripts worden

geschreven en docenten worden gebriefd op houding, presentatie en intonatie. Vervolgens

worden zij uitgenodigd in onze studio voor de video-opnames. Nadat het gehele opnameproces

is afgerond wordt de cursus vakkundig bewerkt en gemonteerd door onze specialisten tot een

inspirerende cursus. Afhankelijk van uw voorkeuren wordt de cursus in het LMS geplaatst en

geprepareerd voor een bepaald gebruik.

Learning Management Systeem (LMS)

De UBS leeromgeving kent een aantal varianten. Allereerst is er de single entry cursus. Via het

Udemy-platform kunnen single entry cursisten specifieke UBS cursussen volgen waarbij het niet

noodzakelijk is om te interacteren met andere medewerkers. De cursus wordt per gebruiker

aangevraagd, aangeboden en afgerekend. Wilt u echter meerdere medewerkers aan willen

sluiten op online learning, dan raden we aan om een LMS voor multiple users in te zetten. Via

deze leeromgeving kan uw personeel een of meerdere cursussen volgen en indien gewenst met

elkaar interacteren, samenwerken aan opdrachten en eventueel communiceren met de docent.

Via het LMS wordt uiteraard de voortgang van uw medewerkers in de gaten gehouden en kunt

u op elk gewenst moment inzage krijgen in de resultaten.
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Studeren met een helder doel

 Hoogwaardige kennis en inzichten

 Unieke combinatie wetenschap en praktijk

 Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal

 Beste prijs-kwaliteitverhouding

 Financieel aantrekkelijk voor werkgever

en werknemer

Wilt u verder met executive online learning?
Neem dan contact op met een vande adviseurs van UBS via: www.ubsbusiness.nl

Contactinformatie
UBS / Utrecht Business School

T: 030- 227 04 97

W: www.ubsbusiness.nl

E: info@ubsbusiness.nl

UBS op social media

Utrecht Business School
www.ubsbusiness.nl


