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       Hubper Learnings

Leren in een leerplatform kan pas wanneer daar leeractiviteiten in te 
vinden zijn. Die kun je als klant van Hubper zelf maken, maar je kunt 
ook gebruik maken van onze Hubper Learnings. Dit zijn losse online 
trainingen, van grotere Learning Playlists tot toffe microlearnings.

We hebben, en maken, bij Hubper eigen leeractiviteiten die je eenvoudig toevoegt aan je 

bibliotheek. Dat doen we vanuit onze eigen overtuigingen over onderwerpen, inhoud en vorm. 

We zorgen ervoor dat jij binnen no-time meer weet over bijvoorbeeld leiderschap, effectief 

werken of digitale vaardigheden. We focussen ons op de competenties die je nodig hebt, nu en 

morgen, zodat jij je werk nog beter kunt doen. Daarbij vlakken we kennis niet uit. Je kunt wel een 

enorm goed inzicht hebben, maar als je de spelregels van schaken niet kent, dan heb je daar 

bij een potje schaken niks aan.

Onze L&D managers zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van nieuwe leeractiviteiten 

en het aanvullen van onze Hubper bibliotheek. In dit whitepaper vind je een greep uit onze 

leeractiviteiten, wat de voordelen zijn van leeractiviteiten en in welke vorm je ze in kunt zetten.
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3 voordelen van Hubper Learnings

1

Breed aanbod en focus op soft skills

In veel organisaties is er veel specialistische kennis. Over deze onderwerpen zul je 
binnen de kortste tijd veel trainingen met goede inhoud hebben. Toch is het voor 
de ontwikkeling van werknemers júist belangrijk om ook online trainingen te volgen 
over hele andere onderwerpen. Onderwerpen waar je misschien minder bekend 
mee bent, of welke je verder wil ontwikkelen. Hubper biedt een breed aanbod met 
leeractiviteiten over uiteenlopende onderwerpen. Van duurzaamheid tot marketing, en 
van management tot persoonlijke effectiviteit, het zit er allemaal in. De focus daarbij ligt 
op soft skills die voor iedereen, ongeacht functie en organisatie, relevant zijn.

3

Lagere opleidingskosten en tijdbesparend

Het bouwen van je eigen online trainingen en deze up to date houden vereist budget  
en tijd. Heb je hierop geen focus, dan wordt het al snel uitgesteld. En wanneer het 
eenmaal af is, wordt het vaak niet actueel gehouden. En dan hebben we het nog 
niet eens over het maken van goede toetsen, ontwikkelen van opdrachten en het 
ontwikkelen van het design. Door bestaande leeractiviteiten te gebruiken ben je geen 
tijd en geld kwijt aan het creëren van nieuwe, en ben je ervan verzekerd dat deze altijd 
up to date zijn. Scheelt jou tijd, die je weer kunt steken in andere werkzaamheden!

2

Nieuwe technieken

Het creëren van leeractiviteiten is binnen veel organisaties vaak geen primaire taak.  
En, heb je eenmaal een online training gemaakt, dan kost het ook tijd om die up-to-date 
te houden. Zonde, want daardoor maak je geen gebruik van nieuwe technieken en 
kennis die in de tussentijd beschikbaar zijn geworden. De Hubper Learnings worden 
ontwikkeld door didactische specialisten die veel aandacht besteden aan interactie en 
design. Zo blijven je medewerkers uitgedaagd en betrokken.
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Verschillende soorten Learnings

We focussen ons op skills die je helpen in 

je dagelijkse werk en op maatschappelijke 

thema’s. Voornamelijk microlearnings, waarin 

we de belangrijkste punten bespreken.  

Direct toepasbaar dus.

Grotere thema’s, zoals digitale vaardigheden, 

behandelen we in een Learning Playlist. 

Hierin volg je trainingen die belangrijk zijn 

voor de ontwikkeling van jouw organisatie.

Liever een podcast luisteren, een 

samenvatting lezen of een video bekijken? 

Ook dat kan. We bieden grote diversiteit, 

zowel in onderwerpen als in leervormen.

Er zitten ruim 300 leeractiviteiten in onze 

bibliotheek. Dit aanbod is up-to-date en 

wordt continu uitgebreid. Behoefte aan 

eigen leeractiviteiten? Wij maken ook online 

trainingen op maat!



HUBPER LEARNINGSHUBPER LEARNINGS

 Een sneak preview van  
 onze Learnings

In deze e-learning nemen 
we je mee in de wereld 
van de AVG & online 
Security Awareness.  
Je leert de basis van de 
AVG en krijgt meer te 
weten over hoe privacy 
en data werkt. 

Je werk is een belangrijk 
onderdeel in je leven 
en daarom is het extra 
belangrijk dat je gelukkig 
bent in je werk. Dat, en 
meer, is onderdeel  
van werkgeluk. 

Ben jij je bewust van 
de gevolgen van jouw 
dagelijkse acties? De 
gevolgen van jouw acties 
voor duurzaamheid zijn 
uit te drukken in een 
getal en dat getal noemt 
men de ‘ecologische 
voetafdruk’.  
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Wanneer schrijf je ‘word’ 
en wanneer ‘wordt’? Het 
is niet voor niets een 
veelgemaakte fout. We 
leren je wanneer je welke 
vorm gebruikt, zodat je 
het nooit meer fout doet!

Waarom is de een bezig 
met zelfontwikkeling en 
reflectie, terwijl de ander 
vooral gericht is op geld 
verdienen? Dit soort 
zaken kun je uitleggen 
met behulp van de 
behoeftenpiramide  
van Maslow.

Niet gevonden wat je zocht?

Geen zorgen, we vullen de bibliotheek continu aan. Behoefte aan op maat gemaakte 
leeractiviteiten? Neem gerust contact met ons op of ga aan de slag met het maken van 
eigen leeractiviteiten! 
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Medewerkers groeien met een een breed aanbod aan leeractiviteiten, 
maar een bibliotheek vullen kost wat tijd en kennis. We snappen dat 
zelf leeractiviteiten maken voor jouw online academy lastig kan zijn. 
Daar helpen wij je graag bij! Onze eigen Learning & Development 
specialist heeft de juiste kennis in huis om jouw bibliotheek aan te 
vullen. Ben je benieuwd hoe jij de Hubper Bibliotheek inzet binnen 
jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via  
hello@hubper.co of 085-130 2698.

Of vraag een vrijblijvende demo aan!

Hubper HQ
Arsenaalgas 8c
6511 PE Nijmegen
Nederland

hello@hubper.co
085 130 2698

DEMO AANVRAGEN

https://hubper.co/nl/demo-aanvragen

