
LEERSYSTEEM VIVA LEARNING

Meer weten over leren en ontwikkelen; de schil voor ieder leersysteem Viva Learning.

Hoe mooi zou het zijn dat je binnen jouw organisatie een 
leersysteem hebt draaien die een schil vormt over je huidige 
systemen heen en jouw medewerkers op ieder moment dat  
ze dat zelf willen context gedreven lerenfaciliteiten aanbied?

Een onderwerp waar we van gedachten over gaan wisselen 
tijdens deze sessie. De Rabobank pakt hierin de rol van 
Host. Emiel Stroeve, een collega uit de Learning hoek vertelt 
graag vanuit de Rabobank wat hun eerste experimenten 
met Viva Learning heeft opgeleverd, welke problemen ze 
zijn tegengekomen en hoe de integratie met de bestaande 
leersystemen (Workday en Percipio) eruit ziet. En bovenal;  
wat zijn de eerste gebruikers ervaringen? 

Voor iedereen die nog geen kennis heeft gemaakt met Viva 
Learning, onderstaande wat toelichting. Viva Learning van 
Microsoft is een suite die een schil plaats over de huidige 
leersystemen in de organisatie. Deze schil maakt direct 
zichtbaar wat de waarde is van Viva Learning, namelijk dat 
integratie van huidige leersystemen, context gedreven (waar 
de medewerker aan werkt, worden leermiddelen aangeboden) 
werkt en je hoeft niet opnieuw een ander systeem op te starten 
voor je learnings. Dus het gebruikersgemak wordt vergroot en 
de drempel om trainingen te vergroten wordt verlaagd. 

Voor iedereen interessant die nieuwsgierig is vanuit zijn of 
haar rol over hoe leren in de toekomst eruit moet komen 

te zien en wat integratie van leersystemen zou kunnen 
opleveren. In deze sessie leggen we graag de benen op tafel 
om ervaringen, briljante ideeën en lessons learned uit te 
wisselen. 

Wie doet mee om slimmer te worden hoe om te gaan met 
leren en ontwikkelen in jouw organisatie?

DOELGROEP
Learning & Development, HR Manager en iedereen die 
interesse en affiniteit heeft met leren en ontwikkelen en 
dit optimaal wil faciliteren voor medewerkers binnen jouw 
organisatie. 

 
PROGRAMMA

15:30 – 15:45  Teams binnenlopen, kennismaken, 
introductie IT Circle en Host

15:45 – 15:15  Toelichting Rabobank ervaring en suggesties 
voor keuzen

15:15 – 16:15 Op dialoog en gesprek en ervaringen delen
16:15 – 17:00 Wrap up en afsluiting

VOORBEREIDING 
Ervaringen delen rondom nieuwe methodieken helpt ons 
allen verder, dus neem zoveel als mogelijk eigen ervaringen 
en vraagstukken mee rondom dit onderwerp zodat we van 
elkaar kunnen leren.

ONLINE VIA TEAMS  15:30 - 17:00
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Via CLICK kan je je aanmelden. CLICK is het online community platform  
waarop je verbonden bent met de peers van andere organisaties.

https://community.itcircle-nederland.nl/account_requests/new

