
The Learning Hub

We werken toekomstgerichte leeroplossingen uit

voor - en met - onze klanten, en dit dankzij een team

van experten dat een sterke affiniteit heeft met

(digitaal) leren. The Learning Hub combineert hierbij

didactische als technologische expertise.

We bieden een luisterend oor aan onze klanten. Door

goed te luisteren, kunnen we beter bepalen wat we voor

elke unieke klant kunnen betekenen.

Dat kan variëren van het ontwikkelen van modules

tot het adviseren over Learning Management

Systemen of het mee introduceren van nieuwe

manieren van leren.

In ieder traject zijn er verschillende stakeholders die

elk hun eigen rol spelen. Wij vinden het belangrijk

rekening te houden met al deze stakeholders en met

name de ‘eindgebruikers’, de cursisten.

In samenwerking met Cronos Pub hebben we een

goed zicht op de noden van de overheid en kunnen

we in deze sector snel schakelen.

Wat kan je in deze 

brochure verwachten? 

• Korte beschrijving van enkele projecten

• Een visuele weergave van enkele realisaties

• Projecten uit verschillende sectoren

• Demo-versies van enkele projecten
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Deze e-learning biedt een houvast voor

leidinggevenden bij Bpost om situaties van

veelvuldige en/of langdurige afwezigheid op te

vangen.

Aan de hand van gesprekssimulaties wordt de

leidinggevende voorbereid om zijn/haar eigen

medewerkers aan te spreken en om correct om

te gaan met afwezigheden.

Deze e-learning is zeer laagdrempelig en er

werden ook verschillende

fun-elementen aan toegevoegd.

BPOST 

AANWEZIGHEIDSBELEID

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 2 talen 

(Nederlands & Frans)

• Doorlooptijd: 15 – 30 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/753ff7f0-ac0d-459a-b985-8e0f08a12e7d/review




KBC hanteert een specifiek beleid rond het al dan

niet toekennen van kredieten.

In deze driedelige module kruipen we in de

huid van een kantoormedewerker en wordt de

leerder geconfronteerd met verschillende real-

life cases die behandeld moeten worden..

Theorie wordt vaak vervat in de feedback,

eerder dan de klassieke opbouw: theorie, gevolgd

door een oefening.

KBC

KREDIETBELEID

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 2 talen 

(Nederlands & Frans)

• Doorlooptijd: 25 - 30 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ?

https://360.articulate.com/review/content/929b0f12-eb29-4559-9295-c87b5f0fe6fe/review




Deze e-learning biedt handvaten aan de

kantoormedewerkers van KBC om nieuwe

ondernemers te ondersteunen in de verschillende

fasen het starterstraject.

Er wordt ingegaan op de verschillende digitale

kanalen en het vraaggesprek met de (potentiële)

ondernemer wordt ingeoefend via

gesprekssimulaties.

Dit aan de hand van 6 real-life cases vanuit

verschillende sectoren.

Er werd gewerkt met een gemengd design met

geanimeerde en fotografische elementen.

KBC

STARTERSPROPOSITIE

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 2 talen 

(Nederlands & Frans)

• Doorlooptijd: 80 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH 

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/a689c3ec-fabf-4d1f-badf-03a3633068ae/review




Deze e-learning beschrijft het productieproces

van spaanplaten bij Unilin. Via een plattegrond

van de site, wordt elke stap uitvoerig uitgelegd.

Een demonstratievideo leidt elke stap in,

waarna het proces via verschillende

interactieve pagina’s verduidelijkt wordt.

Deze e-learning is bedoeld zowel als

leermodule, als researchmateriaal en kan

zelfs als demonstratie bij sales gebruikt worden.

De doelgroep hier is salesverantwoordelijken.

UNILIN

PANELS

• Deze e-learning werd ontwikkeld in het 

Engels

• Doorlooptijd: 25 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH 

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/ce7dbe48-60c3-4735-858a-9a76b1f353c6/review




Deze e-learning maakt deel uit van een ruimer

traject waarin een nieuwe aanwervings-

procedure aangeleerd werd.

Dit traject bestaat uit verschillende e-learning

modules en informatiebrochures die zich

richten op het gebruik van een tablet enerzijds en

de aanwervingsprocedure in een nieuwe tool

anderzijds.

Er werden, naast e-learning modules, ook

verschillende informatiesessies voorzien voor

de medewerkers en aanwervers.

CEPA
DIGIKOT

AANWERVINGSPROCEDURE
• Deze e-learning werd ontwikkeld in het 

Nederlands

• Doorlooptijd: 25 min

• Voorzien van voice-over stemmen

• Grafisch werk door TLH 

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/6517966f-fe0c-4c63-9eaf-3b5c6b258353/review




Deze animatievideo maakt deel uit van een

ruimere campagne rond de 8 “line of fire”

oorzaken bij Euroports.

Deze video wordt internationaal vertoond als

awareness-video.

Deze video werd ontwikkeld in Vyond.

EUROPORTS

LINE OF FIRE -

ANIMATIEVIDEO

• Deze animatievideo werd ontwikkeld voor 

een internationaal publiek. Er werd daarom 

bewust geen audio gekozen.

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/b5983328-bdf5-4b95-8667-4c8c1df96111/review




Deze e-learning maakt deel uit van een campagne

rond ethics & safety en heeft als doel om de

medewerkers te informeren en bewust te maken

van de noodzaak van deze policies, alsook om hen

een idee te geven van de mogelijke gevolgen bij

het niet naleven van de procedures.

Deze e-learing is zeer laagdrempelig en er

werden ook verschillende fun-elementen aan

toegevoegd.

EUROPORTS

POLICIES

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 9 talen 

• Doorlooptijd: 30 - 40 min

• Voorzien van voice-over stemmen

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/3cf65fb3-e2a9-4c6e-8184-95c61b766d35/review




Om de algemene IT kennis van de top 300 bij

Colruyt groep te verhogen, werd gekozen om

een informerende animatievideo te

ontwikkelen.

In deze video worden de verschillende niveaus

van infrastructuur en software op een

laagdrempelige manier aangebracht.

Deze video werd ontwikkeld in Vyond.

COLRUYT GROUP 

IT BEHIND THE SCREENS

• Deze animatievideo werd ontwikkeld in het 

Nederlands

• Doorlooptijd: 10 min

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/67b4135e-364c-403a-9fc9-01f7722c6a3c/review




De 20bis regelgeving laat Colruyt toe om het

personeel flexibel in te zetten in drukke of kalme

periodes.

Deze e-learning legt uit hoe het mechanisme

achter deze wetgeving in elkaar zit en wat je als

werknemer en teamleader precies moet

aanpassen in de specifieke applicaties.

Deze e-learning module, die aangepast werd aan 6

verschillende profielen en die rekening houdt

met de keten waarvoor een personeelslid

ingeschakeld wordt, dient zowel als leermateriaal

als als naslagwerk achteraf bij het inplannen van

personeel etc.

COLRUYT 

20 BIS

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 2 talen 

(Nederlands & Frans)

• Doorlooptijd: 25 min

• Voorzien van voice-over stemmen

• Grafisch werk door TLH 

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/6b190fab-247f-4bc0-b083-21c3ebdce1cb/review




Deze module “gasdetectie” is de 1e van een

driedelig herhalingstraject voor iedereen

binnen Fluxys die in situaties terecht komt waarbij

gewerkt wordt met (aard)gas.

Deze module is een opfrissing van de

belangrijkste concepten en processen binnen

gasdetectie op een werf/interventie.

FLUXYS

VEILIG WERKEN MET 

AARDGAS
• Deze e-learning werd ontwikkeld in het NL & 

FR

• Doorlooptijd: 40 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/6f9b7177-2c52-4794-ad3e-e579f981534e/review




In de internationale context van SD Worx is

inclusie een belangrijk thema.

Deze informatieve module is bedoeld om

werknemers bewust te maken van hun eigen

culturele bril en van de mogelijke

vooroordelen die ze hebben bij

klanten/collega’s/... .

De module biedt handvaten om met

vooroordelen om te gaan en om in te zetten op

een volwaardig inclusie-beleid.

SD WORX

INCLUSIE

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 3 talen 

(Nederlands, Frans & Duits)

• Doorlooptijd: 15-20 min

• Geen audio

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/ffebdf07-fde7-431a-8ec4-693af8cf2aa0/review




Een reeks rapid learning modules werd

ontwikkeld om de medewerkers van SD Worx

vertrouwd te maken met het nieuwe LMS

“SuccessFactors”.

Deze modules werden ontwikkeld in Articulate

Rise.

SD WORX

SUCCESFACTORS LMS

• Deze e-learning werd ontwikkeld in 3 talen 

(Nederlands, Frans & Duits)

• Geen audio

• Rapid learning

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/fc21d8c0-5ccd-4800-87ba-e1e343f9ef3c/review




Deze e-learning over GDPR werd ontwikkeld om

alle medewerkers van Argenx te informeren en

bewust te maken van het belang van de

richtlijnen.

Er werd hier bewust gekozen voor een

kwinkslag en humor door het gebruik van de

mascotte, de lama, in de module.

ARGENX 

GDPR

• Deze e-learning werd ontwikkeld in het 

Engels

• Doorlooptijd: >25 min

• Voorzien van voice-over stemmen

• Grafisch werk door TLH

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/093be670-d491-43b6-a6c5-ec50707e925c/review




Als deel van de masterclass rond “football

academy management”, werd een e-learning

ontwikkeld rond football philosophy.

De link verwijst naar een POC die ontwikkeld

werd voor dit project.

Deze POC werd ontwikkeld in Articulate Rise.

DOUBLE PASS
MASTERCLASS FOOTBALL

PHILOSOPHY

• Deze e-learning werd ontwikkeld in het ENG

• Doorlooptijd: 10 min

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/bfc6af59-21f8-4c3b-9a3c-bb429975ace7/review




Een gamified e-learning die focust op de

herkenning en het correct gebruik van de

verschillende digitale kanalen van ING (app,

website,...) binnen de 5 grote domeinen waarin

ING handelt (betalen, beleggen, verzekeren,

lenen,...)

Deze game begint met een teaser en een

“profielinvulling” op basis waarvan de focus van

het spel bepaald wordt.

Elk profiel wordt geconfronteerd met challlenges

op maat en elke speler moet proberen om zoveel

mogelijk klanten tevreden te stellen en aldus

zoveel mogelijk badges te verdienen. Hoe

moeilijker de beantwoorde vragen, hoe groter de

beloning.

.

ING 

PLAY & LEARN GAME

• Deze game werd ontwikkeld in 2 talen 

(Nederlands & Frans)

• Doorlooptijd: onbeperkte gameplay

• Stijging en daling niveau’s

• Vrijspelen van minigames

• Grafisch werk door TLH 

• Demo te bekijken via: link

WAT HEBBEN WE GEMAAKT ? 

https://360.articulate.com/review/content/03073826-ec25-46ae-b745-2a39872bfb93/review




Altijd op maat!

Contact

Wij geloven niet in one size fits all. We starten 

altijd van een analyse en bepalen samen met de 

klant welke leeroplossing het meest geschikt is. 

Onze USP? 

• Didactiek & kwaliteit

• Co-creatie (écht)

• Rekening houden met het ruimere leerverhaal

• Bouwen aan een klantenrelatie

The Learning Hub NV

Joke D’Haese

Managing Partner

+32 479 11 70 41

info@thelearninghub.be

www.thelearninghub.be

Benieuwd naar meer?

Nog vragen? 

Specifiek interesse in 

onze activiteiten bij de 

overheid? klik hier. 

THE 
LEARNING 

HUB

LEARNING MADE DIGITAL

Wil je de nieuwsbrief? 

Klik hier. 

mailto:info@thelearninghub.be
http://www.thelearninghub.be/
https://www.cronos-public-services.be/
https://www.cronos-public-services.be/nieuwsbrief

