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Efficiënt werken door de leerplek
als werkplek in te zetten

Altijd voorzien van de juiste informatie
Efficiënt werken is een belangrijk uitgangspunt

5

vandaag de dag. Medewerkers hebben regelmatig
de behoefte om snel informatie op te vragen over

Moments of Need

een protocol, handeling of een korte instructie,
zodat zij hun werk goed en snel uit kunnen voeren.
Het inzetten van Micro-learning biedt de

Nieuwe
leerstof

Verdieping
leerstof

Toepassen
leerstof

Veranderen
leerstof

Oplossen
probleem

medewerker de mogelijkheid om tijdens het werk
eenvoudig en efficiënt relevantie informatie op te
vragen. De term Micro-learning wordt tegenwoordig

Training

steeds meer gebruikt, maar is ook wel bekend als

Performance support /
Micro-learning

Performance support of Agile learning. Wat de term
ook is, het draait om efficiënt leren!
Zoals voor velen bekend, zijn er grofweg vijf

Leren

momenten te onderscheiden waarbij een
medewerker op zoek gaat naar kennis en
informatie. Het model ‘5 Moments of Need’ is het
ideale vertrekpunt om te kijken op welke wijze
leerstof wordt aangeboden. Het model geeft
een helder beeld wanneer training, Performance
support of Micro-learning interessant is.
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Macro-learning vs. Micro-learning

Voordelen Novio ‘On the job’

Daar waar Macro-learning bestaat uit uitgebreide

•

De werkplek direct omtoveren tot leerplek

trainingen, is Micro-learning een werkvorm waar

•

24/7 voorzien van digitale ondersteuning

men op een eenvoudige en snelle manier informatie

•

Perfecte invulling van het 70-20-10 principe

kan opvragen. Denk hierbij aan leeractiviteiten zoals

•

Informatie en leerstof eenvoudig aanroepen
middels trefwoord, pincode of QR-code

een korte video, relevante checklist, up-to-date
reference card, het laatste protocol of interessante

•

Ook beschikbaar op tablet en smartphone

leersnacks.

•

Organisatie kan zelf eenvoudig content
ontwikkelen, plaatsen en managen

Hoe werkt het?

•

Leercontent kan eenvoudig tussen organisaties
gedeeld worden; delen is vermenigvuldigen

•

De leerstof kan op verschillende manieren

Novio ‘On the job’ en Micro-learning is
geïntegreerd binnen het Novio Concept

opgevraagd en getoond worden. Door te zoeken
•

op een onderwerp, trefwoord, pincode of QR-code,

Tevens integratie met videoplatform Mediasite
mogelijk, hierdoor eenvoudig video’s toevoegen

kan de informatie eenvoudig geraadpleegd worden.
•

Hierdoor komt de medewerker direct bij de voor

Didactisch en onderwijskundig advies,
ondersteund vanuit Infolearn

haar relevante leerstof uit, zodat zij direct digitaal
ondersteund wordt op de werkplek.

Sparren of advies?
Het grote voordeel hierbij is dat de medewerker
haar werk niet hoeft te onderbreken, maar wel de

Benieuwd naar de mogelijkheden van Novio ‘On the

juiste informatie krijgt en daardoor zekerder is van

job’ binnen jullie organisatie? Graag komen wij dit

haar handeling. Een win-win situatie dus!

toelichten en laten zien!

24/7 beschikbaar op elk apparaat

Direct zien hoe het in zijn werk gaat met een QRcode? Scan de code met het uiltje hieronder en je
komt direct bij een leuke leerprikkel uit.

Omdat op de werkplek veelal met een tablet
of smartphone wordt gewerkt, is de leerstof
vanzelfsprekend ook op diverse mobiele devices

Contacteer ons gerust voor een afspraak of neem

beschikbaar. De leeromgeving waarin de content is

een kijkje op de website www.novioconcept.nl

geplaatst, schaalt uiteraard automatisch mee;
wel zo handig als je efficiënt wilt leren.

Zin in een korte leerprikkel?
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