concept

Leren en ontwikkelen centraal en professioneel
aanpakken in één integraal platform

Uitgebreid en gepersonaliseerd
leer- en ontwikkelplatform
Het Novio Concept is het platform voor organisaties
die leren en ontwikkelen centraal en geïntegreerd
willen aanpakken. Het Novio Concept is ontstaan uit
de populaire leeromgeving ‘Moodle’ die wereldwijd
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ONTWIKKELEN
LEREN

in meer dan 200 landen wordt gebruikt met ruim 80
miljoen gebruikers.

KOPPELEN

PORTFOLIO

Novio Concept

Het Novio Concept is een praktische en modulaire
uitbreiding van Moodle die samen met de praktijk
ontwikkeld wordt.
Met dit leer- en ontwikkelplatform is het niet alleen

VISIE

zo dat de verantwoordelijkheid meer bij de
medewerker ligt, maar wordt deze daarnaast ook
gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen en
heeft de organisatie inzicht in de competenties en
de vorderingen van de medewerkers.
Met het Novio Concept monitort de organisatie elke
leer- en ontwikkelbeweging die de medewerkers
maken. Dit allen komt ten goede van de kwaliteit en
deskundigheid op de werkvloer.
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Een goede visie is het fundament dat essentieel is voor een
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professionele invulling van de leer- en ontwikkelbehoeften.
Dit vormt de basis en uitgangspunten van de leeromgeving.
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Concept

Leren kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denk
hierbij aan e-learning, blended learning, leren op de werkplek

ONTWIKKELEN
LEREN
VISIE

MANAGEN

Ontwikkelen
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of performance support; alles afgestemd op het individu.

Om de talenten van de medewerkers optimaal te benutten, is
het stimuleren en ontwikkelen van competenties en daarmee

ONTWIKKELEN

de persoonlijke groei uitermate belangrijk.

Managen

LEREN

De organisatie heeft te allen tijde inzage in de leer- en
ontwikkelresultaten van de medewerker. Administratieve
processen worden geoptimaliseerd en effectief gemanaged.

VISIE
Koppelen
Voor het creëren van een zo optimaal mogelijk leerklimaat, is
de integratie van het platform noodzakelijk. Koppelingen met
HRM, CRM, register en SSO, dragen bij aan efficiënt leren.

Portfolio
Het portfolio biedt de medewerker inzage in de voortgang
van zijn ontwikkeling, of dit nu een training, praktijkopdracht,
beoordeling of de ontwikkeling van een competentie betreft.
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