
Ga met de muis over de onderdelen om er meer over te lezen. 

E-learning is een containerbegrip, waar veel vormen van online leren onder worden geschaard. 
De e-learningmodules die Savant maakt, zijn gebruiksvriendelijk en ontwikkeld met de praktijk als uitgangspunt. 
Daarnaast is de opbouw logisch, de vormgeving prikkelend en de content interactief. 
Waar mogelijk zijn e-learningmodules adaptief, zodat de inhoud en het niveau passend zijn voor elke deelnemer.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 
Applicaties die 'leerpotentie' hebben, worden Learning Apps genoemd. 
Denk bijvoorbeeld aan Mentimeter, Kahoot, Ted of Explain Everything. 
Leren met een smartphone is gemakkelijk, persoonlijk en plaats- en tijdonafhankelijk. 

Een Learning Management Systeem is een platform dat organisaties in staat stelt 
om hun opleidingen, trainingen en scholing aan te bieden en te organiseren. 
De leeromgeving biedt de mogelijkheid om opdrachten, toetsen, e-learningmodules 
of andere informatie op gestructureerde wijze aan te bieden. Ook kan een individu 
zijn of haar voortgang bijhouden. Google Docs is een alternatief, 
dat ook gebruikt wordt voor het delen van leermiddelen. 

De afkortingen MOOC en SPOC staan voor 'Massive Open Online Course' en 
'Small Private Online Course'. Een MOOC of SPOC heeft begin- en einddata en 
bevat interactieve content. De leervorm daagt deelnemers uit om ideeën, 
vragen en informatie uit te wisselen. Het grootste verschil tussen beide is dat 
een MOOC toegankelijk is voor iedereen, terwijl een SPOC bijvoorbeeld door 
deelnemers van één organisatie gebruikt wordt.

Online Coaching is coaching op afstand, 
via email, Skype of telefoon. 

Onder Performance Support wordt 'real time ondersteuning op maat' verstaan, 
waarbij de informatie die een medewerker nodig heeft voor het uitvoeren van taken, 
snel, gemakkelijk en op elk moment te vinden is in een intuïtief systeem. 
In een Performance Support Systeem zijn bijvoorbeeld werkprocessen, instructievideo's 
en best practices opgeslagen. Op deze manier kan er geleerd worden op de werkplek.

Een Serious Digital Game is een online spel dat leuk is om te doen, 
ontworpen met een educatief doel. Op deze manier wordt leren een beleving. 
Onderzoek wijst uit dat een online spel intrinsiek motiveert, 
de mate van betrokkenheid verhoogt en een positieve invloed heeft op concentratie.

Savant gebruikt het begrip Social Media voor verschillende toepassingen, 
die het mogelijk maken om informatie met elkaar te delen. 
Deze platformen bieden doorlopend nieuwe informatie of oplossingen van 
anderen (o.a. Twitter/Pinterest) of fungeren als een verzamelplek - 
denk aan een 'online ko�etafel' (o.a. Ning/Yammer). 

Een Virtual Classroom brengt online een groep lerenden bij elkaar. 
Dit kan, bijvoorbeeld vanwege reistijd of kosten, een goed alternatief zijn 
voor een face-to-face bijeenkomst. 
De deelnemers praten daadwerkelijk met elkaar via de webcam. 
Daarnaast bekijken zij dezelfde �lmfragmenten, tekst of presentaties. 
Het is van belang dat een trainer of facilitator de Virtual Classroom begeleidt. 

Een Content Curator is een persoon die, 
binnen een online leervorm, 
discussies modereert, relevante informatie 
deelt en mensen motiveert. 
Hij of zij reageert, initieert onderwerpen 
en deelt zijn mening en perspectief.

Binnen sommige online leervormen draagt het 
toevoegen van elementen uit games bij aan de 
kwaliteit van de leervorm. 
Bijvoorbeeld omdat dit deelnemers motiveert, 
plezier geeft of uitdaagt. Denk hierbij aan 
elementen als: spanning, uitdagingen, doelen, 
feedback, competitie of verhalen. 
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