
Curatr heeft al vele awards gewonnen en wordt wereldwijd door meer dan 300 organisaties 
ingezet (80 in Nederland). Met Curatr ben je in staat om online courses te ontwikkelen gebaseerd 

op social learning.

Met Curatr laat je deelnemers met elkaar, aan de hand van goede content (o.a. video, url, text, 
artikelen, afbeeldingen, LTI, xAPI) discussiëren. 

Ze delen hun kennis en ervaringen met elkaar en kunnen ook eigen content toevoegen (user 
generated content). Zelfs via live video.

Klanten die Curatr gebruiken staan versteld van de resultaten. Deelnemers delen enorm veel 
kennis en ervaringen en zijn betrokken. Lage kosten. Men krijgt erkenning vanuit de branche 

vanwege het succes.

SOCIAL LEARNING PLATFORM



Een Social Learning Platform is een manier om online cursussen aan 
te bieden die deelnemers uitnodigt om actief te participeren in de 
cursus omgeving.

Curatr is een uniek sociaal leerplatform dat organisaties in staat stelt om online cursussen en 
MOOCs (Massive Open Online Courses) aan te bieden.
Gebaseerd op social learning en ontwikkeld op elementen van gamification. Curatr faciliteert 
het delen van kennis en ervaringen door deelnemers in een community omgeving.

Hoe werkt Curatr?
Curatr is gebaseerd op social learning. Het geeft je handvatten om betrokken en inspirerende 
communities of practices te ontwikkelen voor jouw lerende organisatie.

Informeer
Verzamelen en “cureer” digitale bronnen vanuit jouw organisatie en vanuit het 
internet als basis voor jouw content / inhoud van de cursus.

Instrueer
Creëer een grote variëteit van cursussen. Blended, (in)formeel en Massive Open 
Online Courses. Het kan allemaal met Curatr. 

Inspireer
Zet gamification in om de deelnemers te “verleiden” om actief te zijn met elkaar; 
stimuleer peer-to-peer learning.

Het Curatr platform is ontwikkeld door HT2 Labs - The R&D Company for 
Learning and Performance. MOOCFactory is officieel partner, gelicenseerd 
om Curatr te implementeren in Nederland. Jullie eerste aanspreekpunt. 
FAQs en verdere informatie is te vinden op moocfactory.nl en curatr3.com

Social Learning
Samenwerking en leren 
met andere deelnemers 
is de basisgedachte van 

leren. Dit vindt niet vanzelf 
plaats in jouw Learning 
Management Systeem 

(LMS). Met Curatr is social 
learning geïntegreerd vanaf 

het begin.

Content Curation
Rijke content is er in 

overvloed, dus laten we het 
gebruiken. Curatr stelt jou 
in staat om content vanuit 
jouw organisatie en vanuit 
het internet te verzamelen 
en te filteren. Deze content 
kun je gebruiken als een 
basis voor discussie en 

kennisdeling: het creëren 
van een learning experience! 

Gamification
De betrokkenheid van 

deelnemers d.m.v. social 
learning is in Curatr hoog 

door o.a. elementen 
van gamification. Indien 
goed ingezet, leidt het 
tot verbazingwekkende 

resultaten; hoge
betrokkenheid, hoge 

activiteit, gezonde competitie 
en pure erkenning!


