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                                        INLEIDING 
 

 

 
 

WHAT’S IN A NAME? 
 
E-learning, blended learning, mixed learning, 
waar hebben we het nou eigenlijk over? Bij 
volledige e-learning hebben we het over plaats- 
en tijdonafhankelijk leren. 
 
Blended learning of mixed learning 
is een combinatie van e-learning en 
de traditionele training. Blended 
learning levert, indien goed 
gebruikt, een aantal voordelen op. 
Door online theorie aan te bieden, 
is er tijdens de bijeenkomsten meer 
ruimte voor het oefenen van vaardigheden. Door 
de training in modules met casussen aan te 
bieden, kunnen deelnemers kiezen waar ze 
aandacht aan besteden. Kortom, blended 
learning geeft meer ruimte voor oefening, biedt 
nog meer maatwerk en zorgt voor een betere 
borging.  
 

IK DENK, DUS… 
 

De dialoog was in het begin van de vorige eeuw 
de beste onderwijsvorm voor laaggeletterden, 
vooral op het land waar 80% werkzaam was. De 
praktijk werd gekoppeld aan de theorie door het 
spel van vraag en aanbod. 
 
Blended learning is in het begin van deze eeuw 
de beste onderwijsvorm voor hoogopgeleiden, 
vooral op kantoor waar 80% werkzaam is. Nu 
wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld door 
hetzelfde spel van vraag en aanbod. 
 
 

 

PRAKTIJKVOORBEELD: BLENDED LEARNING  
PERSOONLIJKE PRESENTATIE & SPREEKVAARDIGHEID 

 

De open training Persoonlijke presentatie & 
Spreekvaardigheid bestaat uit zeven online 
modules:  

 Lichaamstaal 

 Een verhaal duidelijk structureren 

 Een presentatie geven 

 Gesprekstechnieken 

 Assertiviteit  

 Overtuigen 

 Spreekangst 
 

In deze modules vinden deelnemers bijvoorbeeld 
de volgende vier elementen: 

 Theorie 

 
 Extra oefeningen 
 Artikelen 
 Interessante filmpjes  

 
 
De deelnemers nemen voor elke bijeenkomst 
twee online modules naar keuze door. Dit als 
aanloop naar de bijeenkomst.  
 
Na afloop van de training ontvangen de 
deelnemers via de ‘memo-trainer’ vragen over 
de modules die ze hebben gevolgd. Zo blijven ze 
actief bezig met de stof! 
 

BENIEUWD? 
 

 
 

De open training Persoonlijke presentatie & 
Spreekvaardigheid vindt plaats op: 

 26 februari en 12 maart  9.30-12.30 

 8 en 22 april    9.30-12.30 

 

Het nieuwe jaar is begonnen, nieuwe 
voornemens zijn gemaakt. Ook Logikos 
heeft goede voornemens gemaakt. We 
gaan dit jaar namelijk een stapje extra 
doen. Een digitale stap extra. 
 
Online zullen we dit jaar steeds meer te 
zien zijn: een digitale nieuwsbrief, een 
verbeterde website en meer social 
media. Maar vooral: meer digitale 
ondersteuning van onze trainingen. 
 
Stap voor stap gaan we onze trainingen 
voorzien van ondersteuning in de vorm 
van e-learning. We blijven het maatwerk 
leveren dat u van ons gewend bent, 
maar nu ook met online theorie, extra 
artikelen en nog meer oefeningen.  
 
 

 

Ook in deze Singel bieden we weer een gratis 
kennismakingsworkshop aan, deze keer in 
blended vorm uiteraard! 
  
Workshop Persoonlijke presentatie  
Donderdag 12 februari 2015  14.00-17.00 
Inschrijven: info@logikos.nl 

 


