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Wat is Studywiser.com  

StudyWiser.com is een e-learning platform 

voor auteur, trainer en cursist, ontwikkeld op 

Nederlandse bodem op basis van ruim tien jaar 

ervaring met en kennis van educatieve 

technologie.  

 

Wat levert het op 

Het biedt managers van de training-, 

personeels- en productafdelingen 

mogelijkheden om laagdrempelig te starten en 

direct te profiteren van de kosten- en 

effectiviteitvoordelen van online training en 

kennisuitwisseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie 

Trainer, personeelmanager of afdelingshoofd: 

Vastgelopen in het besluitvormingsproces en 

nu in afwachting van betaalbare e-learning 

oplossingen? Start risicovrij en registreer als 

auteur op www.StudyWiser.com. U kunt de 

technologie direct inzetten voor uw 

medewerkers door links te maken naar uw 

cursus vanuit uw website of intranet. 

ISP, ASP en Portal: U onderzoekt 

mogelijkheden om uw online dienstenpakket te 

verrijken? Met de maatwerkversie van 

StudyWiser heeft u uw eigen online training 

center met ongelimiteerde aantallen cursussen 

en cursist-ID's in uw eigen huisstijl. 

Web design bureau: Een nieuwe specialiteit 

toevoegen aan uw expertise voor nieuwe en 

bestaande klanten? Vanwege het didactisch 

solide raamwerk stelt StudyWiser u in staat om 

nieuwe projecten te initiëren waarbij uw 

creatieve talent ruim baan krijgt. 

 

StudyWiser, uniek in zijn soort 
StudyWiser heeft een aantal bijzondere eigen-

schappen zoals; 
 Opslag van inhoud onafhankelijk van de 

softwareleverancier. Auteurs en trainers 

creëren hun cursus materiaal m.b.v. 

wizardschermen. Het materiaal wordt 

opgeslagen in een database en kan met de 

exportfunctie naar XML-formaten of andere 

(nieuwe) leeromgevingen worden gepoort. 

 Hergebruik van inhoud. Cursussen bestaan 

uit modules die kunnen worden uitgewisseld 

met andere auteurs of hergebruikt voor een 

nieuwe cursus of nieuwe toepassing zoals 

een helpdesk. Hierdoor kan materiaal als 

multimedia/tekst instructie en toetsen 

efficiënter worden benut. 

 Eenvoudige en snelle implementatie in een 

web (browser) omgeving. Geen software 

download, installatie of configuratie. Auteurs 

en cursisten starten direct vanuit een 

internetbrowser. 

 

Hoe werkt het 

De trainer of personeelsmanager opent op de 

publieke site www.StudyWiser.com/nl zijn 

eigen virtuele auteurswerkplek. De auteur 

creëert vervolgens cursusmateriaal helemaal 

zelf, hergebruikt eigen materiaal of dat van 

collega auteurs. Hiervoor is geen technische 

kennis noodzakelijk. 

De cursist kan gelijk na uitnodiging online de 

cursus volgen en ontvangt een certificaat per 

e-mail na het behalen van de eindtoets. Het 

cursusmateriaal blijft achteraf in “hapklare 

brokken” via het kennismanagementsysteem 

beschikbaar voor de gebruiker. 

 

Praktijk case: StudyWiser bij een fabrikant voor 

alarmapparatuur 

Een fabrikant van alarmapparatuur nodigt haar 

installateurs uit voor een 2-daags klassikaal 

productseminar. Om zeker te zijn dat de aanwezigen 

de basiskennis over infraroodtechnologie beheersen, 

wordt een introductiecursus via StudyWiser.com van 

tevoren online aangeboden. Het per e-mail 

verstuurde eindtoetscertificaat geldt als bevestiging 

voor de aanmelding van de betreffende installateur. 

 
Aan de slag met StudyWiser 
U kunt direct ervaring opdoen met e-learning. 
Ga naar de Nederlandstalige site via 

www.StudyWiser.com/nl  en registreer als 

auteur. U krijgt direct toegang tot herbruikbare 
cursusonderdelen, maar kunt ook uw eigen 
cursus helemaal zelf opbouwen. Stuur 
vervolgens uw beoogde doelgroep een 
uitnodiging per e-mail, met de door u 
ingestelde cursustoegangscode. U ontvangt de 

resultaten per email zodra de cursist de 
eindtoets heeft afgerond. 

 


