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Levenslang leren, een uitdrukking die 
al een tijdje gekend is. Maar wat houdt 
dit precies in? Op het internet kunt u de 
volgende verklaring terugvinden: “alge-
meen educatief principe dat stelt dat een 
mens gedurende het gehele leven in staat 
en gemotiveerd is tot studeren en leren en 
dat de maatschappij daartoe de mogeli-
jkheden moet bieden”. Dat is natuurlijk de 
definitie, maar hoe kunnen we ervoor zor-
gen dat de motivatie voor het leren blijft? 
Het antwoord ligt bij diversifiëring en onze 
‘size-fits-one/many’-aanpak. Veel te vaak 
wordt ervan uitgegaan dat een klassikale 
opleiding het enige antwoord is op een 
opleidingsbehoefte. Dit is dikwijls toe te 
schrijven aan het gebrek aan kennis over 
andere leervormen.

Realdolmen Education legt samen met u 
de puzzel dankzij het Learning as a Ser-
vice-aanbod.

Learning a as Service – LaaS – bestaat uit verschillende componenten. 
Een aantal van deze componenten zijn misschien reeds aanwezig of 
ingevuld door interne krachten binnen uw bedrijf. Realdolmen kan voor de 
aanvulling van de ontbrekende puzzelstukken zorgen. Hieronder worden de 
verschillende componenten in detail toegelicht. 

PRE- & POST-TEST 
Het is vrij frustrerend om opleidingen te volgen waar je achteraf gezien niet 
veel aan hebt. Vaak is de oorzaak een gebrek aan voorkennis van de deelne-
mers. Via een aantal pre-testen wordt het niveau van iedere deelnemer op 
voorhand getest, zodat een beredeneerde keuze gemaakt kan worden om 
iemand al dan niet naar een opleiding te sturen. 
Wat is de impact van een opleiding? Deze vraag kunnen we beantwoorden 
via post-testen. Deze testen staan niet gelijk aan het behalen van een offi-
cieel certificaat, maar ze geven wel de mate van kennisevolutie en groei aan. 

INSTRUCTOR-LED 
TRAINING 
Deze vorm van kennisverwerving is nog steeds veruit de meest populaire. 
Vele studies geven echter aan dat dit het komende decennium wel eens zou 
kunnen veranderen. Realdolmen biedt verschillende vormen van klassikale 
opleidingen aan:  Open kalender: op onze website vindt u een overzicht van 
alle reeds geplande opleidingen. Iedere door ons geplande opleiding gaat 
gegarandeerd door vanaf de eerste inschrijving.  Bedrijfsopleiding: indien 
u als organisatie speciale wensen hebt (planning, inhoud, locatie, taal, …), 
is een bedrijfsopleiding de meest aangewezen optie. Samen met u bepalen 
we alle parameters van de cursus, zodat deze volledig afgestemd is op uw 
vraag.

E-LEARNING
Voor sommige doelgroepen of voor een specifieke materie (zoals maat-
software) is ‘instructor-led training’ niet meteen de meest aangewezen 
optie. Realdolmen ontwikkelt hiervoor e-learning op maat van product en 
doelpubliek. Voor het Microsoft Office-gamma verdeelt Realdolmen een 
aantal standaard e-learning-oplossingen. Deze kunnen geïntegreerd worden 
met pre- en posttesten.

Wisdom.... 
COMES NOT FROM AGE, 
BUT FROM EDUCATION AND 
LEARNING.
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DOCUMENTATION
Documentatie schrijven en onderhouden is een speciali-
satie op zich. De meeste technisch aangelegde personen 
voelen zich niet geroepen of vinden het moeilijk om bruik-
bare documentatie te schrijven. De uitdaging ligt vooral 
in het “vertalen” van technische informatie in heldere en 
eenvoudige taal. 
Via het team van Technical Writers hebt u toegang tot een 
groep mensen die zowel de nodige technische achtergrond 
hebben, als over een vloeiende pen beschikken. 

LEARNING PATHS 
Het aanleren van competenties is vaak een proces in plaats 
van een eenmalige opleiding. Realdolmen kan een aange-
past traject samenstellen om uw medewerkers nieuwe 
IT-competenties aan te leren of om te scholen naar nieuwe 
technologieën (bv. van Cobol naar Java).  
Een learning path bestaat uit een combinatie van Instruc-
tor-led training, e-learning en ondersteunende documen-
tatie. 

PLANNING, ADMINIS-
TRATION AND 
CERTIFICATION
 Realdolmen heeft de kennis, ervaring en tools in huis om 
de planning en administratie van opleidingen te beheren. 
Voor elke opleiding maken wij een apart dossier aan met 
deelnemerslijsten en (online) evaluaties voor deelnemers 
en docent. 
Om uw medewerkers in staat te stellen om hun kennis te 
officialiseren, is Realdolmen erkend examencentrum voor 
zowel Pearson Vue, Prometric, AutoDesk als Certiport. Zo 
kunt u bij ons de meest gangbare examens die op de markt 
beschikbaar zijn, afleggen.

LEARNING MANAGE-
MENT SYSTEM (LMS)
 Via een LMS kunt u zelf de administratie van opleidingen 
en leerpaden binnen uw bedrijf definiëren en beheren. Het 
is tevens een bibliotheek met alle handleidingen, e-learning 
en testen die relevant zijn voor uw medewerkers. Een LMS 
zorgt ervoor dat de weg naar een competentie al voor 
een groot stuk gedefinieerd is, zodat het wiel niet telkens 
opnieuw uitgevonden moet worden. 
Optioneel kunt u via een LMS ook de competentieontwik-
keling (IT en niet-IT gebonden) bijhouden en evalueren. 

EDUCATION EXPERTS 
DESK 
Indien u na een opleiding op een structurele manier 
beroep wilt doen op onze trainers, dan is het Education 
Experts Desk-contract een ideale oplossing. U kunt via een 
vastgelegde weg allerlei vragen stellen aan de trainers. 
De activiteiten op dit contract worden met een ticketing 
systeem (van uzelf of Realdolmen) opgevolgd. Korte vragen 
worden vanzelfsprekend ad hoc beantwoord.

Realdolmen onderzoekt graag, samen met u, hoe Learning as a Service in uw omgeving toegepast kan worden. Voor uitgebreide informatie kunt u 

terecht bij uw Realdolmen-contactpersoon of via education@Realdolmen.com.
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