
Start je eigen
Academy!
Dé totaaloplossing voor schaalbaar blended onderwijs



Een moderne manier van onderwijs vraagt 
om een toekomstbestendige leeromgeving

Een Leven Lang Leren is relevanter dan ooit. Leren en 

ontwikkelen beperkt zich namelijk al lang niet meer tot 

traditionele onderwijs omgevingen. Leren en ontwikkelen 

doen we altijd en overal. Mede hierdoor stijgt de vraag 

naar online leren, wat een prachtige ontwikkeling is. 

Desondanks blijft offline begeleiding en leren in de 

praktijk altijd onmisbaar. Daarom ligt volgens Brainstud 

de toekomst van leren en ontwikkelen in de combinatie 

van online en offline; blended learning.

Om een moderne manier van onderwijs te faciliteren, 

is een toekomstbestendige blended leeromgeving 

noodzakelijk. Onze oplossing hiervoor? Een Academy!

Een Academy is een educatieve software (EdTech) 

oplossing voor blended learning. Zie het als een Netflix-

achtige bibliotheek waarop studenten altijd en overal 

blended onderwijs kunnen volgen. Met ‘student’ bedoelen 

we niet alleen de reguliere student, maar ook een cursist, 

deelnemer, klant en professional.

Een Academy heeft een groot aanbod leerprogramma’s, 

vaak inclusief gecertificeerde examens. Op de Academy 

kiezen studenten zelf een leerprogramma en coach, 

en bepalen ze hun eigen persoonlijke leerroute en 

-tempo. Online doorlopen studenten theorie en werken 

ze aan praktische uitdagingen. De opgedane kennis 

en vaardigheden brengen ze vervolgens in de praktijk. 

Online vindt dus de optimale voorbereiding op de praktijk 

plaats! 

Coaches zetten het leerplatform blended in. Door online 

de voortgang van studenten te monitoren krijgen coaches 

de tijd en ruimte om in de praktijk gepersonaliseerd 

onderwijs te bieden. Een coach besteed tijdens 

contacturen aandacht aan praktijkvaardigheden, een 

verdieping van de inhoud of ondersteuning bij moeilijke 

opdrachten. Ook is er ruimte voor masterclasses of 

gastsprekers.

Na voltooiing van zowel de online- als praktijkopdrachten, 

kunnen studenten een leerprogramma afronden met een 

gecertificeerd examen.

Een Academy ondersteunt 
gepersonaliseerd leren



Wat maakt een (virtuele) bibliotheek nou écht interessant? 

Boeiende content! Voor een succesvolle Academy 

zijn goede leerprogramma’s dan ook essentieel. 

Naast het bouwen en inrichten van een Academy, 

ontwikkelt Brainstud daarom ook leerprogramma’s 

inhoudelijk. Deze leerprogramma’s zijn rijk aan 

media; denk aan foto’s, video’s, interactieve widgets, 

quizvragen, of 360° experiences. De ontwikkeling 

wordt gedaan door onze onderwijskundigen, in co-

creatie met inhoudsexperts. Het is ook mogelijk om zelf 

leerprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden 

via een eigen Academy. Via een Academy kan een 

leerprogramma ook worden afgesloten met een examen. 

Voor de ontwikkeling van examens werken wij samen 

met een gecertificeerde examenleverancier: exa.men.

Content is key

•   Een eigen Academy is een toekomstbestendige 

blended leeromgeving, die een moderne manier 

van  leren faciliteert. Het stelt organisaties in staat om 

meerdere studenten op hetzelfde moment te kunnen 

bedienen, in een school die 24/7 open is. Dit maakt het 

onderwijs schaal-baar, zowel nationaal als internationaal. 

Een Academy is in feite een digitaal verlengstuk van de 

onderwijsorganisatie!

•   Een Academy speelt een centrale rol gedurende 

de gehele leerreis van studenten; van oriënteren tot 

examineren. Een Academy ondersteunt verschillende 

onderdelen van de onderwijslogistiek, zoals administratie, 

betaling en coaching.

•   Een eigen Academy is geschikt voor iedereen. 

Momenteel worden Academies ingezet door verschillende 

onderwijsinstellingen, opleiders en organisaties, voor de 

meest uiteenlopende leerprogramma’s. Een Academy kan 

gebruikt worden door verschillende eindgebruikers; niet 

alleen reguliere (mbo) studenten, maar ook (volwassen) 

cursisten, deelnemers, klanten en professionals.

•   Met een eigen Academy bepaalt een organisatie 

haar eigen gepersonaliseerde aanbod, wie toegang 

heeft tot dit aanbod, en tegen welke prijs. De organisatie 

blijft eigenaar van de ontwikkelde en aangeboden 

leerprogramma’s.

•   Een organisatie bepaalt zelf het business model 

achter haar eigen Academy. Zo kunnen studenten via een 

abonnement toegang krijgen tot alle leerprogramma’s, 

of moeten ze juist betalen per leerprogramma. Er zijn 

verschillende opties en combinaties mogelijk.

•   Een eigen Academy is slechts het startpunt voor een 

moderne manier van onderwijs. De implementatie van 

een Academy brengt namelijk verschillende activiteiten 

met zich mee. Denk hierbij aan het schrijven van 

een projectplan, het bepalen en ontwikkelen van het 

assortiment, budgetten goedkeuren en overzien, het 

promoten van de leerprogramma’s en het trainen van 

coaches. Om een Academy succesvol te maken spelen 

intern draagvlak en een toegewijd projectteam een 

cruciale rol!

Een eigen Academy is dé totaaloplossing 
voor schaalbaar blended onderwijs

https://exa.men/


Voor ROC Friese Poort hebben wij een eigen online 

Academy gemaakt, genaamd FP-C@mpus. 

Via FP-C@mpus biedt ROC Friese Poort al haar blended 

leerprogramma’s aan, voor zowel de reguliere mbo-

studenten, als voor deelnemers van bedrijfsopleidingen 

en externe partners.

Via de eigen Academy van het Clusius college doorlopen 

cursisten online theorie en opdrachten. Vervolgens leggen 

zij op locatie een theorie- en vaardigheden examen af. 

Bij succesvolle afronding van het examen worden zij 

bekroond met een erkend certificaat.

De Dairy Delta Academy wordt ingezet om een Leven 

Lang Leren in de internationale zuivelwaardeketen 

mogelijk te maken. De Dairy Delta Academy is gestart 

met het aanbieden van blended onderwijs in Oost-

Afrika, en is inmiddels actief in 14 landen! Online leren en 

voorbereiden wordt gecombineerd met praktische know-

how en oefening.

Zij gingen je voor

Bij Brainstud zijn we van mening dat onderwijs voor 

iedereen, altijd en overal toegankelijk moet zijn. 

Daarom ontwikkelen wij EdTech oplossingen waarmee 

onderwijsinstellingen, opleiders en organisaties een 

moderne aanpak van leren kunnen faciliteren.

Als EdTech partner verzorgt Brainstud de distributie, 

implementatie, borging en support van de Academy. Ook 

kunnen wij in co-creatie de inhoudelijke ontwikkeling van 

leerprogramma’s verzorgen. 

Een Academy ontwikkelen met Brainstud

Meer weten over de mogelijkheden van 
een Academy?

Kijk op www.brainstud.nl of mail naar info@brainstud.nl!

https://fpcampus.nl/
https://clusius.college/
https://dairydelta.academy/

