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Het Novio concept  
De leer- en management oplossing van de toekomst 

Frank Klabbers, directeur 
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Introductie Infolearn 

¨  Infolearn bestaat uit een team van 20 medewerkers zoals 

onderwijskundigen, ontwikkelaars, vormgevers, trainers en 

consultants 

¨  Meer dan 14 jaar ervaring  

¨  Meer dan 100 implementaties 

binnen de gezondheidszorg, overheid,  

onderwijs en bedrijfsleven 

¨  Diverse partners op content, hrm, kwaliteits- en portfolio 

systemen 

Visie Infolearn 

¨  Infolearn werkt vanuit een onderwijskundig 
perspectief 

¨  De medewerker heeft eigen regie en 
verantwoordelijkheid voor ontwikkeling 

¨  Integratie van systemen voor efficiënt  
en effectief werken en leren 

¨  Toepasbaar in de praktijk conform het  
70 – 20 – 10 principe 

Aanbod 
¨  Digitale leer- en werkomgevingen 

¨  Moodle 
¨  Novio learn, Novio lms, Novio talent 
¨  Maatwerk (koppelingen, aanvullende modules) 

¨  Advies en trainingen 
¨  Moodle en Novio 
¨  Storyline, Captivate en Lectora 
¨  Werkplekleren en performance support 

¨  Content 
¨  Intermediair content (samenwerking met diverse uitgevers) 
¨  Ontwikkeling 

¨  Content 
¨  Multimedia (animaties, video, games, apps) 
¨  Simulaties 

¨  Wereldwijd de meest gebruikte open source leeromgeving 

¨  Open Source dus; 

¨  Flexibel, vrij van licentiekosten 

¨  Continue doorontwikkeling 

¨  Wereldwijde community met Nederlands gebruikersplatform 
Infolearn is sponsor van het gebruikersplatform 

¨  Volledige ondersteuning vanuit Infolearn als partner met inmiddels meer 
dan 12 jaar Moodle ervaring 

¨  Maatwerk mogelijk 

¨  Upgrade naar Novio 

 

 



21-‐04-‐16	  

2	  

Moodle -> Novio 

Novio - leren  

¨  Adaptieve leerpaden met interactieve leer-  
en werkvormen 

¨  Blended learning; combinatie van e-learning, 
praktijktraining en leren op de werkplek in één 
leerpad  

¨  Faciliteren van werkplekleren met behulp van 
observatie module / APP 

¨  Informeel en social learning door het opzetten 
van kenniscommunities met onder andere; een 
poll, forum, chat, wiki , etc. 

¨  Performance support mogelijkheden met o.a. 
koppelingen naar YouTube, Flickr, Picasa, etc. 

Novio - managen 

¨  Medewerkers of externen schrijven zich zelf in voor 
e-learning, trainingen en/of praktijktoetsing  

¨  Toekennen training middels: toestemming 
manager, toewijzen via profielen, zelf aanmelden 

¨  Automatische workflow voor inschrijven, 
bevestigen van trainingen en/of toetsing 

¨  Planning en registratie van lokalen, trainers en 
materialen 

¨  Portfolio met voortgang van trainingen, behaalde 
competenties, privé documenten, berichten, 
huiswerkopdrachten 

Novio – managen 

¨  Competenties koppelen aan: 

¨  E-learning en praktijktrainingen- en toetsing 

¨  Profielen 

¨  Toevoegen en bewerken van competenties 

¨  Schalen en niveaus: bv. bekwaam-onbekwaam 

¨  Houdbaarheid  

¨  Signaleringsfunctie  

¨  Competenties indelen in categorieën 

¨  Weergave in portfolio, rapportage en 
management dashboard 

¨  Resultaten worden weggeschreven in het 
kwaliteitspaspoort en/of  het kwaliteitsregister 
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Novio - ontwikkelen 

¨  POP - persoonlijk ontwikkelplan 

¨  PAP - persoonlijk activiteitenplan 

¨  360 graden feedback 

¨  Peer to peer feedback 

¨  Leertrajecten 

¨  Stagebegeleiding 

¨  Leren op de werkplek 

¨  Talentmanagement 

Novio - koppelen 

¨  PE-online, kwaliteitsregister  o.a.: V&VN, GAIA 

¨  Scorm cloud, LTI, TinCan 

¨  HRM o.a. Afas, Unit4, Beaufort, SDB etc.  
inclusief oplossing voor dubbele contracten 

¨  Single Sign On, o.a Oauth 2.0, ADFS/SAML 

¨  Infolearn community hub 

¨  ESB databus van Intersystems 

Demo 

¨  Enkele voorbeelden vanuit demo omgeving Infolearn 

¨  Voor een uitgebreide demo, aanvullende informatie bezoek de 
stand van Infolearn of vul de flyer in. 

f.klabbers@infolearn.nl 

www.infolearn.nl 

www.noviolms.nl 

Implementatie 

¨  Implementatie 

¨  Technisch 

¨  Onderwijskundig 

¨  Organisatorische  

 

¨  Implementatie draaiboek dat als uitgangspunt dient voor het project 

¨  Externe projectleider vanuit Infolearn 

¨  Desgewenst de inzet van een projectleider voor interne aansturing 
 

¨  Eerder behaalde resultaten (competenties) worden geïmporteerd in het 
portfolio van de medewerker 

¨  Doorlooptijd implementatie 12 – 16 weken 

Afronding 

¨  Infolearn staat voor: 
 

¨  Leren en ontwikkelen faciliteren staat centraal,  
brede expertise op onderwijskundig vlak 

¨  Brede klantenkring en ervaring,  
nauwe samenwerking met haar klanten 
 

¨  Aantrekkelijk prijsmodel 
 

¨  Flexibel en innovatief LMS dat afgestemd kan worden op uw 
organisatie of situatie 


