
cumlaude Learning

Met cumlaude Learning kunnen complete studies ontwikkeld, begeleid en afgerond worden. De elektronische leeromgeving is 
ontworpen om het onderwijsproces op een gebruiksvriendelijke wijze zo volledig mogelijk te ondersteunen. 

Open, flexibel en modulair 
Cumlaude Learning kan prima communiceren met 
bestaande systemen op het gebied van administratie, 
HRM, CRM en portaalomgevingen.  En kent integratie 
met clouddiensten zoals Microsoft OneDrive en Google 
Drive. Samen met onze partners, klanten en onze actieve 
gebruikersvereniging is cumlaude Learning ontwikkeld 
tot een gereedschap dat uw leerproces volledig 
ondersteund.

De cumlaude Learning producten zijn modulair en 
schaalbaar en daardoor aan te passen aan elke specifieke 
wens en omstandigheid. Kies het pakket wat het beste bij 
uw organisatie past. 

cumlaude Learning: regie over onderwijs
Cumlaude Learning stelt u in staat cursussen, toetsen en
projecten aan te bieden, digitale portfolio’s op te zetten,
competentiegericht onderwijs te faciliteren en mensen te 
begeleiden en te coachen. 

Cumlaude Learning maakt het organiseren van leren 
overzichtelijker en inzichtelijker. Met cumlaude Learning 
heeft u het volledige proces van lesmateriaal ontwikkelen 
en uitdelen, competentiemanagement, begeleiden en de 
planning van een studie in de hand. 

Ook voor het uitdelen van opdrachten en formulieren 
en  onderlinge samenwerking is cumlaude Learning een 
uitstekend gereedschap. 
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Samen aan 
jezelf werken



Cumlaude Learning wordt standaard geleverd met:

cumlaude Learning

Smart Portaal
Werk sneller en eff ectiever met dit notifi catieportaal. Het 
is daarnaast mogelijk om een naar eigen behoeften één of 
meerdere startportalen voor verschillende doelgroepen naar 
uw wensen en werkwijze in te richten.

Nieuws op maat
Laat de gebruiker alle relevante nieuwsberichten zien.

Informatiebronnen
Snel en overzichtelijk toegang tot relevante (achtergrond-) 
informatie.

Forum
Voer of volg discussies over het onderwerp op forums bij een 
project of studieroute.

Interne emailomgeving
Communiceer direct vanuit de leeromgeving. Of koppel uw 
mail aan een extern e-mail account. 

Cursusomgeving
Speel methodes of eigen lesmaterialen af aangevuld met 
inleveropdrachten, projecten en toetsen.     

Toetsomgeving
Ontwikkel zelf digitale toetsen of maak en beheer toetsen 
voor afname op papier. Sla deze op in de toetsenbank voor 
hergebruik.

Project/samenwerkomgeving
Werk samen aan documenten en bewaak de voortgang. 
Reageer op elkaars producten via feedback en notities.

Portfolio
Verzamel alle bewijsstukken en dossiers tijdens de hele 
opleiding op één plaats .

Competentiemanagement
Houd overzicht van de ontwikkeling van competenties en 
vaardigheden.

Author
Maak zelf heel eenvoudig aantrekkelijke en leerzame content 
en eBooks met cumlaude Author. 

Coach omgeving
Houd overzicht op de voortgang en resultaten onder uw 
hoede. Individueel of per groep.

Smart Portaal



cumlaude Learning
Vul cumlaude Learning naar wens aan

Curriculum Designer 
Bouw eenvoudig dekkende curricula compleet met 
uitvoeringsplannen en resultaatoverzichten.

StudyPlanning
Geef met activiteitenplannen en todo lijsten studenten en 
begeleiders gedurende de hele studieloopbaan overzicht.

Feedback 
Uitgebreid inzicht in functioneren. Verkrijg uitgebreid 
feedback (0 tot 360 graden feedback assessments) over 
studenten, begeleiders of medewerkers. 

Cumlaude Webshop 
Bied cursussen of opleidingen buiten cumlaude Learning 
online aan met cumlaude Webshop. Mogelijkheid voor single 
sign on, en leermiddelenlijst koppelingen. De webshop biedt 
diverse gangbare betaalmethodes zoals iDeal, creditcard en 
factuur. Beheer eenvoudig orders en producten. 

MobApp
Altijd toegang tot cumlaude Learning  op tablet of 
smartphone.  

External Relations Portal
Geef ouders inzicht in de voortgang van hun kinderen. Bied 
makkelijkere communicatie tussen ouders en school.

BackPack
Download het portfolio met de BackPack en bekijk deze 
(offl  ine) op elke willekeurige pc.

Virtual Classroom
Plaats onafhankelijk lessen geven en volgen. Interactie via 
chat, audio en video.

Curriculum Designer

Product diensten
Informeer ook naar onze aanvullende productdiensten 
en de mogelijkheden voor preproductie servers.



cumlaude Learning

Uw behoeften, uw rendement
Three Ships helpt u het optimale rendement te halen uit de 
beste oplossingen voor uw organisatie. Met trainingen voor 
applicatiebeheerders, systeembeheerders en docenten. Wij 
luisteren naar uw specifi eke verhaal en bieden toegankelijke 
support voor vragen en problemen bij het dagelijkse gebruik 
van cumlaude Learning. Altijd toegespitst op uw behoeften.

Meer informatie
Meer weten over cumlaude Learning of een van de andere 
cumlaude producten? Neem contact op met een van onze 
accountmanagers voor een demo of een persoonlijk gesprek 
over uw behoeften. 

Bel ons: 010 285 99 66 of kijk op cumlaudelearning.nl of op  
threeships.nl

Voordelen van cumlaude Learning
Voor uw organisatie 
• Één omgeving: vergroot de effi  ciency;
Flexibele structuur: aanpasbaar op de wensen van iedere 
organisatie;
• Eenvoudig schaalbaar: groeit naadloos met uw organisatie 

mee;
• Multi-inzetbaar: geschikt voor zowel studie- als HRM-

toepassingen;
• Verlengstuk van uw organisatie: uw processen en huisstijl 

zijn zichtbaar.

Voor gebruikers
• Simpel: ontworpen voor het gebruiksgemak;
• Handig: geschikt voor individueel en samen werken;
• Persoonlijk: portaal met alles wat je nodig hebt en een 

individueel portfolio;
• Connectiviteit: geïntegreerde communicatie;
• Zelf content, toetsen en feedback creëren en organiseren;
• Overzichtelijk: Duidelijke weergave voortgang lerenden.

Open standaarden
Open standaarden  faciliteren,  indien gewenst,  koppelingen 
aan andere applicaties, bijvoorbeeld op het gebied van 
administratie, HRM, CRM of portaalomgevingen. 

Diensten
Consultancy  
U kunt  rekenen op professionele begeleiding bij de 
implementatie van cumlaude Learining. Daarnaast kan Three 
Ships u adviseren op zowel strategisch als operationeel niveau. 
Ook op praktisch gebied staan wij u graag terzijde.

Maatwerk
Wij kunnen naar wens maatwerk leveren. Het vaststellen van 
specifi caties, ontwikkeling, testen en installatie gebeurt altijd in 
nauw overleg. Informeer naar de mogelijkheden.

Training  
Three Ships biedt trainingen voor systeembeheerders, 
applicatiebeheerders en docenten/trainers. Alle trainingen 
gebeuren bij u op locatie. 

Service Vouchers
Three Ships biedt verschillende mogelijkheden voor het 
inkopen van diensten met een aantrekkelijke volumekorting.

Samen aan jezelf werken
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