Voor organisaties die
ambitieuze mensen laten excelleren
U zoekt naar mensen die zich voortdurend
willen bekwamen op hun vakgebied.
Mensen die willen excelleren. De naam
Excellent.Me is dan ook zeer bewust
gekozen. Excellent.Me is een online
opleidingsplatform voor organisaties die
willen investeren in de kwaliteit van hun
medewerkers. Om daarmee mensen uit te
dagen en te laten excelleren.

De markt vraagt om goed gekwalificeerde mensen
Kwalificaties moeten aantoonbaar zijn. Maar hoe?
Bijvoorbeeld door inhoudelijke opleidingen die
worden afgesloten met algemeen erkende en
onafhankelijk afgenomen examens. Via Excellent.Me
kunt u uw mensen optimaal voorbereiden op toetsen
en examens en het behalen van hun certificaten of
diploma’s voor de online aangeboden opleidingen.
Excellent.Me: moderne online leeromgeving
Excellent.Me biedt u een leeromgeving waar uw
opleiding 24x7 beschikbaar is voor uw mensen. Uw
cursisten kiezen zelf de plek en het moment dat zij
het studiemateriaal willen doornemen, vragen willen
beantwoorden en eventueel proefexamens willen
doen. De inhoud houdt u zelf actueel. Het aantal
deelnemers is ongelimiteerd.

Hoe werkt het?
Binnen Excellent.Me richten wij uw eigen online
omgeving in. U levert uw studiemateriaal aan
en na een kwaliteitstoetsing plaatsen wij uw
opleidingsmateriaal in uw online leeromgeving.
Dit gebeurt in uw huisstijl. U voegt via uw account
cursisten toe en beheert hun gegevens. Uw
studiemateriaal kunt u op ieder moment zelf
aanpassen.
Elke cursist krijgt een eigen account en heeft daarmee
toegang tot een of meerdere van uw opleidingen. De
periode dat iemand toegang heeft, bepaalt u zelf.
Via overzichtelijke dashboards heeft u zicht op de
activiteiten van uw mensen. U kunt ook zien hoeveel
tijd iemand daadwerkelijk aan de opleiding heeft
besteed.

De markt
vraagt om goed
gekwalificeerde
mensen
Proefexamens
Indien gewenst kunt u in Excellent.Me een
proefexamen inrichten en cursisten onbeperkt vragen
laten oefenen. Daarmee kunnen ze zich optimaal
voorbereiden op een toets of examen.
Moeten uw cursisten via Excellent.Me een toets
doen om hun opleiding af te ronden en doen ze dit
met succes, dan kunnen zij hiervan een certificaat
ontvangen in de vorm van een PDF. U kunt hiervoor
ook eigen certificaten uitgeven.
Meerdere opleidingen via Excellent.Me aanbieden
U kunt meerdere opleidingen, masterclasses of
workshops onderbrengen in Excellent.Me. Ons
systeem is gemakkelijk uit te breiden. Uiteraard
schermen we uw gegevens af en is de beveiliging
gewaarborgd.
Uw cursisten op de hoogte houden
Hoe houdt u cursisten na het afronden van
hun opleiding via Excellent.Me betrokken bij
uw organisatie en informeert u ze over nieuwe
trainingen? In Excellent.Me werken we aan de
inrichting van een eigen ‘community’ voor uw
organisatie, waarin u (oud)cursisten nieuws,
informatie, wetenswaardigheden en andere zaken
kunt aanbieden. En waarin ze worden uitgedaagd
eventueel zelf content toe te voegen. Ook kunt
u cursisten of specifieke groepen via mailings
attenderen op interessante nieuwtjes of aanbiedingen
voor nieuwe/aanvullende cursussen.

Wat mag u van ons verwachten?
Uiteraard is Excellent.Me permanent bereikbaar en
is goed onderhoud en beheer gewaarborgd. Mocht
u extra redactionele bijstand, video´s of foto´s
nodig hebben? Dan stellen we graag ons team van
redacteuren, cameramensen en fotografen aan u
voor. Alles in één hand. Wilt u uw training in het
Engels of in een andere taal aanbieden? Geen punt.
Ook dit regelen wij.
Excellent.Me ontzorgt
• Spreekt Excellent.Me u aan?
• Welke mogelijkheden en voordelen biedt
Excellent.Me u en uw cursisten?
• Wat kost Excellent.Me?
Neem contact op
Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de
mogelijkheden die Excellent.Me u, uw onderneming
en uw cursisten biedt. We vinden een goede
kennismaking van groot belang. Daarin investeren wij
graag onze tijd.
Onze gegevens:
Excellent.Me is gevestigd op Landgoed
Dijnselburg in Zeist.
Adres: Amersfoortseweg 10,
3705 GJ Zeist
Tel. 088 - 278 73 77
E-mail: office@excellent.me
www.excellent.me

