Flow in g Pr ogr ess -OPLEIDINGSREVISIEOpleidingsmateriaal aanpassen, daar waar dat nodig is.

Wat doe je als opleidingen en trainingen niet
goed werken? Opleidingsrevisie kan de oplossing
zijn.
Opleidingsrevisie is de EHBO (Eerste Hulp Bij
Opleidingsproblemen) voor opleidingsmateriaal.
Aan de hand van een check die gedaan wordt
door een ervaren opleidingskundige, krijgt u
inzicht in wat er aangepast moet worden. Het
leermateriaal krijgt handen en voeten. Door te
kijken wat goed is en wat aangepast moet
worden, ontstaat een sprankelende leermix.

Door een grondig vooronderzoek wordt naast

Flowing progress doet deze check aan de hand

kwaliteit een leerinterventie ontwikkeld met

van DE ZES WINGS VAN SUCCES

draagvlak binnen uw organisatie.

LET'S GET IN CONTACT

Kant orengebouw Zuidpoort
Wassenaarweg 40
6843 NW Arnhem

www.flowingprogress.com
Info@flowingprogress.com
Tel: 06-51573912

Wij betrekken altijd zowel management als medewerkers
bij een opleidingsadvies. Hierdoor zorgen wij dat het
advies gedragen wordt door de totale organisatie.

Een passend opleidingsadvies maken wij samen!
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EFFECTIEF

SPANNEND

Wordt het juiste geleerd? Geeft de opleiding richting
aan de doelen van de organisatie (missie, visie,
passie)? In hoeverre is de opleiding geëvalueerd?

Door rekening te houden met meerdere leerstijlen
wordt een leermix gemaakt die spannend blijft.
Daarbij moet het opleidingsmateriaal aansluiten bij
het niveau van de deelnemers.

HAALBAAR

ACTUEEL

Past het bij de cultuur, het budget en geeft het
voldoende rendement? Sluit het aan bij de
mogelijkheden van de deelnemers? Is het SMART-I?

Leermateriaal moet vanzelfsprekend actueel
zijn. Wat er geleerd wordt, moet juist en
bijgewerkt zijn.

CREATIEF

GEACCEPTEERD

Een leermix moet een bepaalde creativiteit in zich
hebben. Dit is vaak een mix van oude en nieuwe
werkvormen. Door werkplekleren te integreren in
het leren, ontstaat een betere samenhang.

Zijn voldoende motivatoren ingezet om
medewerkers intrinsiek te motiveren? Zijn
medewerkers betrokken in wat ze willen leren en wat
ze als zinvol ervaren?

