Leerhuis Quickscan
Hoe organiseert u de leeractiviteiten van medewerkers? Heeft u enig idee wat de stand van zaken is? Doe onze Leerhuis
QuickScan. Daarmee weet u precies wat er nog moet gebeuren op het gebied van leren en ontwikkelen. Onze QuickScan
helpt u om uw Leerhuis zo optimaal mogelijk in te zetten. Lees hier meer over de QuickScan en wat die voor u kan betekenen.
Wat is een leerhuis?
De QuickScan is gebaseerd op ons Leerhuismodel. Dat model hebben we in samenwerking met de Universiteit Twente
ontwikkeld. Een leerhuis zorgt voor balans tussen de strategische, tactische en operationele bouwstenen van de opleidingsorganisatie.
Hoe werkt de QuickScan?
We starten de QuickScan met een analyse van relevante interne en externe ontwikkelingen voor uw organisatie. Dan nemen
we het beleid en de doelstellingen van de organisatie erbij. We bekijken de impact daarvan op leren en ontwikkelen.
Vervolgens analyseren we uw huidige leerhuis. Oftewel, de manier waarop leren en ontwikkelen momenteel is georganiseerd. We doen dit op basis van interviews en door beleidsstukken te bestuderen. Specifiek gaat het hier om:
•
competentie- en/of kwalificatieprofielen;
•
opleidingen;
•
leermiddelen;
•
bedrijfsvoering van de opleidingsorganisatie.
Tot slot kijken we naar de gewenste situatie. Hoe kan uw leerhuis beter ingericht worden? Wat kan daarbij helpen? En hoe
zorgen we voor inzicht in de ontwikkeling van medewerkers? Op basis van onze analyse en uw wensen maken we een plan
van aanpak. Daarin staat hoe uw organisatie van de huidige situatie naar de gewenste situatie komt.

Figuur 1. Het leerhuis model

Wat kunt u met de QuickScan?
Na de QuickScan ontvangt u van ons een rapportage. Daarin geven we u onze conclusies en aanbevelingen. Met deze
uitkomsten heeft u inzicht in de stand van zaken en weet u welke stappen u moet nemen om tot het gewenste resultaat te
komen. Zo kunt u uw leerhuis optimaal inrichten.
De rapportage komt op papier beschikbaar voor uw organisatie en we lichten het verder toe in een presentatie. Optioneel
kunnen we nog een tweede presentatie of workshop verzorgen om de eisen en wensen vanuit de organisatie verder te
inventariseren.
Waarom Atrivision?
Atrivision is gespecialiseerd in het organiseren van leren. We ondersteunen u graag bij het vormen van uw leerbeleid;
het implementeren van een leerportaal; met learning services en met e-learning. Natuurlijk mag u de uitkomsten van de
QuickScan ook gebruiken zonder dat wij de verdere implementatie begeleiden.
Wilt u weten wat de kosten zijn van onze QuickScan? Vraag een offerte aan!

