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Het online, effectief, flexibel en eenvoudig 
herhaalbaar trainen van zorgverleners in 
het gebruik van de CLB-zorgoplossing, is 
essentieel voor een optimale ondersteuning 
van het zorgproces. Zo wordt de 
zorgoplossing maximaal benut en zijn de 
positieve effecten overal duidelijk merk- 
en voelbaar. De gebruikerservaring met en 
het vertrouwen in onze zorgoplossing zijn 
hierbij twee belangrijke pijlers. Daarnaast 
voorkomt adequate training voorkombare  
onnodige (gebruikers)fouten en biedt 
online training dé uitkomst bij een (tijdelijk) 
hoger verloop. Uw medewerkers volgen de 
training waar en wanneer het hun uitkomt. 
Ook tijdens hun dienst, ‘s nachts of in het 
weekend. Dit laatste is, net als herhaald 
trainen, bij klassikale trainingen niet altijd 
mogelijk. Agenda’s zijn op grotere schaal 
lastig te verenigen en het bijwonen van een 
bijeenkomst kost extra tijd. Daarom... 

Presenteren wij met trots de CLB 
Academy: Hét online trainingsplatform 
met interactieve e-learnings over onze 
zorgoplossing op gebruikersniveau. Een 
flexibele, altijd beschikbare en herhaalbare 
wijze van leren. Wat houdt dit precies 
in? Met name dat de e-learnings de 
zorgverlener trainen vanuit een zorgproces 
en niet vanuit de technologie. Oftewel: hoe 
gebruikt u de zorgoplossing het beste?
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Door de eindgebruikers te helpen de 
zorgoplossing optimaal te gebruiken, 
wordt de gebruikerservaring verhoogd 
en het zorgproces verder verbeterd, 
waardoor er meer rust ontstaat en uw 
cliënten en/of patiënten nóg betere 
zorg zullen ervaren en ontvangen. 

Betere zorg
door innovatie

Betere(re) zorgbeleving
Door u te voorzien van beter en slimmer 
trainingsmateriaal wordt het gebruik in de 
CLB-zorgoplossing geoptimaliseerd. 

Verhoogde en vaste kwaliteit
Door e-learning is het trainingsmateriaal 
altijd uniform. Dit zorgt ervoor dat iedere 
zorgverlener dezelfde stof tot zich neemt.

Actuele kennis
De modules worden in het online platform 
up-to-date gehouden. Hierdoor hebben uw 
medewerkers toegang tot de meest actuele 
kennis over de nieuwste functionaliteiten 
binnen de CLB-zorgoplossing. 

Sneller en beter trainen
Met e-learning is het mogelijk om meer 
zorgveleners in een korte tijd te trainen.  
Ook trainingen herhalen, is eenvoudig 
mogelijk en belangrijk in het geval van 
verloop van zorgpersoneel.

Overzicht in prestaties medewerkers
Raadpleeg eenvoudig alle resultaten 
dankzij rapportages, toetsmomenten en 
cijferlijsten.

Kosten- en tijdsbesparing
E-learning kan op grote schaal gebruikt 
worden. Daarnaast wordt het overbodig 
om trainers fysiek in te zetten, worden de 
toetsen automatisch nagekeken en krijgt 
u direct de uitslag. Dat scheelt een hoop 
administratief werk!

Positieve(re) gebruikerservaring
Beter begrip en kennis van de CLB- 
zorgoplossing verbetert het gebruik ervan 
en verhoogt het vertrouwen. 

Altijd en overal leren
Iedereen heeft 24/7 toegang tot de 
leeromgeving. Dus of een zorgverlener 
nou liever overdag of in de nacht, thuis of 
op het werk een e-learning willen volgen: 
het kan!

Leren op eigen tempo
Iedereen kan leren op eigen tempo en 
waar gewenst een pauze nemen om weer 
productief verder te gaan. Dit zorgt voor 
een leerversnelling. 

Altijd (opnieuw) raadplegen
Ook trainingen herhalen, is eenvoudig 
mogelijk om zo opgedane kennis op te 
frissen!

Leuker leren
Geen stoffig lesmateriaal of uren 
luisteren, maar interactieve e-learnings 
vol  opdrachten en quizzen. Dit maakt het 
leren leuk en zorgt ervoor dat je beter bij 
de (online) les blijft.  

Overzicht in eigen prestaties
E-learning maakt vooruitgang inzichtelijk. 
Zo is precies duidelijk wat goed gaat, en 
waar extra aandacht aan besteed moet 
worden.

De online trainingsomgeving van de CLB 
Academy wordt speciaal voor u ingericht. 
Zo ziet u alleen de lesmodules die voor u 
van toepassing zijn. Ofwel, de oplossingen 
en functionaliteiten van CLB die in uw 
zorgorganisatie gebruikt worden.

De CLB Academy wordt in de toekomst 
steeds verder uitgebreid. Zijn er nieuwe 
lesmodules ontwikkeld over oplossingen 
waar u gebruik van maakt? Dan worden 
deze meteen voor u beschikbaar gesteld!

Al uw medewerkers krijgen toegang 
tot een persoonlijk account op de CLB 
Academy.

Op het platform vindt u de diverse 
e-learningmodules. Deze staan vol met 
praktijkgerichte casussen, testvragen 
en interactieve opdrachten zodat de 
geleerde stof direct is toe te passen in 
de praktijk. 

De e-learningmodules wordt afgesloten 
met een toetsmoment. Een quiz bomvol 
prikkelende vragen, waarmee de reeds 
opgedane kennis wordt getoetst.

E-learning
modules

Klantspecifiek

Wat betekent 
dit voor uw 
zorgorganisatie?

Wat betekent 
dit voor uw 
zorgverleners?


