
Flexibiliteit en vrijheid: E-learning 



E-learning 
De samenleving verandert snel. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen, is 
innoveren belangrijk. Ook in opleidingenland veranderen de leervormen en worden 
vernieuwende vormen van opleiden geïntroduceerd. Klassikale trainingen worden 
vervangen door of aangevuld met diverse oplossingen. E-learning is een voorbeeld van 
zo’n oplossing. Dit is een plaatsonafhankelijke training die je zelfstandig kunt uitvoeren.

Gun je medewerkers flexibiliteit en vrijheid 
E-learning heeft vele voordelen. De cursisten kunnen zelf bepalen waar en 
wanneer ze een e-learning volgen en binnen de e-learning zelf het tempo 
bepalen. De inhoud van de training staat vast, waardoor elke cursist dezelfde 
informatie aangeboden krijgt en je dus heel efficiënt een grote groep 
medewerkers in één keer kan trainen. Doordat er voor e-learning geen klaslokaal 
en trainer gehuurd hoeven worden, kunnen er kosten bespaard worden. 

Wat bieden wij?
E-learning is een breed begrip. Het varieert van een simpele module met tekst en 
plaatjes tot een uitgebreide module met daarin diverse leermogelijkheden, zoals 
scenario’s en uitgebreidere vormen van interactiviteit. Capgemini Academy heeft 
de leermogelijkheden gegroepeerd in drie levels om structuur aan te brengen in de 
functionele mogelijkheden. Hierdoor kunt u een weloverwogen keuze maken.
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Hoe kunnen wij u helpen?
Capgemini Academy heeft ruime ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van 
e-learning modules. Dit doen we op basis van het ADDIE-model, waarin we onze eigen 
stappen en oplevermomenten hebben gedefinieerd. Binnen dit model is er sprake van een 
intensieve samenwerking tussen u als klant en Capgemini Academy. In elke fase hebben 
beide partijen een rol te vervullen om te zorgen dat het proces soepel verloopt en de 
kwaliteit gewaarborgd wordt. 

Capgemini Academy biedt u de expertise op het gebied van digitaal leren, grafisch 
vormgeven en ontwikkelen van e-learning. Vanuit uw eigen organisatie is een Subject 
Matter Expert nodig, om ervoor te zorgen dat uw inhoud op een correcte manier in de 
e-learning aan bod komt.  

Onze experts bevinden zich zowel onshore (in Nederland) als offshore (in India). Tijdens 
het ontwikkelproces wordt er nauw samengewerkt tussen u, het onshore en het offshore 
team. 

Meer weten?
Heeft u interesse in het opleiden van uw medewerkers door middel van e-learning?  
Neem dan contact op met onze Digital Learning Office.
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Voor meer informatie:
Capgemini Academy

Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht 

Tel. 030 689 66 00

academy@capgemini.com

academy.capgemini.nl 

Over Capgemini Academy
Capgemini Academy is onderdeel van Capgemini. We steunen op de ervaring van meer dan 180.000 professionals 
wereldwijd:

•	 Capgemini	Academy	is	een	van	de	grootste	IT-opleiders	van	de	Benelux	en	is	wereldwijd	actief.

•	 We	helpen	ruim	12.000	cursisten	per	jaar	bij	hun	professionele	groei.

•	 Het	opleidingsportfolio	beweegt	mee	met	de	vraag	van	onze	klanten,	inhoudelijk	en	qua	werkvormen.

•	 Onze	trainers	komen	uit	de	praktijk.	Ze	zijn	vakmensen	en	daarnaast	didactisch	gecertificeerd.

•	 We	streven	naar	het	minimaliseren	van	papiergebruik.	Onze	opleidingsmaterialen	zijn	grotendeels	digitaal.

Ontwikkeling	is	voor	IT	en	business	professionals	cruciaal.	Capgemini	Academy	helpt	u	en	uw	medewerkers	met	het	
duurzaam	ontwikkelen	van	vakmanschap.	Wij	kijken	scherp	naar	wat	een	professional	van	morgen	nodig	heeft	en	wat	
hem	flexibel	inzetbaar	maakt.	Daarnaast	ontwikkelen	we	de	opleidingen	en	leermiddelen	om	die	behoefte	in	te	vullen.

Meer informatie over ons vindt u op

www.academy.capgemini.nl 3A
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