TCG

Academy

Hét leerplatform dat organisaties in staat
stelt onderwijs digitaal aan te bieden.

TCG Academy =
Studio + Portal

Beheer van uw
leercontent

TCG Academy is een leerplatform dat organisaties
in staat stelt onderwijs digitaal aan te bieden.
Met TCG Academy kunnen medewerkers zichzelf
tijd- en plaatsonafhankelijk scholen, naar behoefte.
TCG Academy bestaat uit twee delen: Portal en Studio.
Studio is de toolbox waarmee u, als opleider,
het digitale onderwijs op het TCG Academy Portal
vormgeeft.

Als opleider weet u dat het organiseren van
onderwijs verder gaat dan de initiële ontwikkeling
ervan. Nadat u een opleiding heeft ontwikkeld,
wilt u probleemloos delen ervan kunnen updaten.
Uit uw bibliotheek van lesonderdelen wilt u snel
nieuwe opleidingen kunnen samenstellen.
TCG Academy Studio maakt het u makkelijk:
door het ingebouwde versiemanagement houdt u
overzicht op uw aanpassingen. Door de
mogelijkheden voor hergebruik is die ene
aanpassing in uw leercontent meteen doorgevoerd
in al uw opleidingen.

Leren als een
intelligent proces
TCG Academy sluit in de basis aan op de notie dat
leren een proces is. TCG Academy stelt u in staat
om bij elk soort leerdoel díe soort leercontent aan
te bieden die dat leerdoel het best ondersteunt.
Met objecten uit uw leercontent stelt u ‘leerplannen’
samen waarin de cursist naar het gewenste
kennisniveau wordt geleid.
U bepaalt in hoeverre de cursist zijn eigen route
door het lesmateriaal volgt. Leent het materiaal
zich voor vrije exploratie? Met TCG Academy Studio
maakt u leerplannen die de cursist in alle vrijheid
het lesmateriaal laat verkennen. Past een meer
gestuurde aanpak beter bij het lesmateriaal en de
doelgroep? Dan leidt u met TCG Academy Studio
uw cursisten gericht naar het einddoel.

TCG Academy Studio:
Objecten uit uw leercontent
samenstellen tot leerplannen.

Een volwassen pakket
TCG Academy Studio is een bewezen oplossing,
mede ontwikkeld door onderwijskundigen.
Het pakket is al jaren in gebruik voor de
ontwikkeling van een breed scala aan e-learningproducten. TCG Academy Studio biedt onder andere:
● Publicatie naar én import van SCORM-content
● Aanbod van alle soorten e-learning-content
● Samenhang in al uw leercontent
● Ontwikkeling van toetsen en toetsenbanken
● Uniforme e-learning ontwikkeling

TCG Academy Portal
TCG Academy Portal is het platform waarop u
de content vanuit TCG Academy Studio aanbiedt.
Voor elke soort gebruiker is er een specifiek
perspectief: TCG Academy Portal toont gebruikers
namelijk rol- en functieafhankelijke informatie.

Een persoonlijke
leeromgeving voor
cursisten
Voor de cursist is TCG Academy Portal een
persoonlijk platform waarop hij zelfstandig aan
zijn ontwikkeling werkt. In een herkenbare
interface volgt de cursist opleidingen, registreert
hij verworven competenties en houdt hij zijn
eigen voortgang bij. Gestarte e-learning-trainingen
staan prominent in beeld, terwijl afgeronde
modules als naslagwerk beschikbaar blijven.
TCG Academy Portal werkt intuïtief en vanaf elke
computer met een internetaansluiting – dus zowel
op de werkplek als vanuit huis. Voor cursisten is de
leeromgeving hét middel om de verantwoordelijkheid
voor de eigen ontwikkeling zélf in handen te nemen.

Voor de leidinggevende

TCG Academy Portal:
Platform waarop cursisten zelfstandig hun eigen
opleidingen doorlopen.

Daarnaast maakt TCG Academy Portal het
kennisniveau van organisaties meetbaar. Dit betekent
dat direct duidelijk wordt op welke fronten het
kennisniveau in de organisatie voldoende actueel is én
waar verdere ontwikkeling wenselijk of zelfs vereist is.
Met TCG Academy Portal kunnen nieuwe opleidingen
vervolgens per omgaande worden aangeboden.

TCG Academy
gaan gebruiken

Voor de leidinggevende is TCG Academy Portal
– naast een persoonlijke leeromgeving – een
instrument dat ‘realtime’ inzicht geeft in de
leerresultaten en studievoortgang van individuele
medewerkers en teams. Het bijsturen van het
leerproces hoeft daardoor niet meer beperkt te
blijven tot het jaargesprek: medewerkers die moeite
hebben zichzelf blijvend te ontwikkelen, kunnen
direct worden aangemoedigd. Voor de leergierige
medewerker kan het aanbod aan opleidingen
continu uitdagend worden gehouden.

TCG Academy Portal wordt succesvol gebruikt in
een groot aantal kennisintensieve leeromgevingen,
zoals die van zorg- en welzijnsorganisaties, het
onderwijs, de retail, finance, transport en industrie.

Zijn wij goed opgeleid?

● TCG Academy Portal is ontwikkeld om naadloos
aan te sluiten op bestaande systemen: zo hebben wij
de koppeling beschikbaar voor een groot aantal
HRM-systemen. De koppeling naar uw HRM-systeem
voegen wij graag toe, zodat u snel kunt starten
en geen aanvullende investeringen nodig zijn.

Opleiders hebben met TCG Academy Portal één
tool in handen voor het heel gericht rol- en
functieafhankelijk aanbieden van opleidingen.

● Webbased oplossing: werkt met vrijwel elke browser
op elk besturingssysteem. Dit betekent: geen installatie
van software. Organisaties kunnen direct aan de slag.
● TCG Academy Portal is gebaseerd op open standaarden
als SCORM, SCORM 2004 en geschikt voor content van
alle bekende leveranciers.

The Competence Group (TCG) adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties
bij de doorvoer van rendementsverbeteringen. Wij doen dat door het vastleggen
en inzichtelijk maken van processen, het invoeren van kwaliteitssystemen,
het opleiden van medewerkers en het implementeren van kennis- en
documentmanagement.

"Doen, Organiseren, Leren, Weten": deze termen zijn onderdeel van onze visie,
verwerkt in ons unieke TCG Gebruikersmodel. Dit model functioneert als een
raamwerk voor het vinden van concrete, praktische oplossingen voor het
verbeteren van het rendement van organisaties. Inmiddels hebben wij dit model
voor tientallen organisaties succesvol in de praktijk mogen brengen.
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