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Leren
E-training voor alle VO leerlingen.
Learning Analytics voor mentoren.

®

De Maltha Groep, al meer dan 32
jaar een voorloper op het gebied
van leerlingbegeleiding en
onderwijsproducten.

Study Vision Online®, een onderdeel van de Maltha groep, is
dagelijks bezig met het ontwikkelen van onderwijsproducten
voor de toekomst, de zogenaamde 21th century skills. Wij
beschikken over een grote deskundigheid, ervaring en hebben
als enige in onze branche een ministeriële erkenning. En sinds
2013 mogen wij ons educatieve partner van Microsoft® noemen.
Onze core-business is het excelleren van de leerling. Met een
vooruitstrevende blik en aandacht voor de interesses en
behoeften van de jeugd creëren wij producten die niet enkel
educatief zijn, maar ook moeten aanspreken.
Study Vision Online® vormt het kroonstuk. Deze unieke
E-training methode speelt in op de behoeften en
belevingswereld van de jeugd. Van brugklas tot en met VWO 6
én van VMBO t/m VWO.
Daarnaast biedt Study Vision Online® een uitgebreide Learning
Analytics voor mentoren met een volledig overzicht van alle
leerlingen in zijn klas. Via het communicatiesysteem kan de
mentor direct iedere leerling aansturen, helpen en aanvullende
opdrachten geven.

Study Vision Online® is de meest
complete E-training methode voor
studievaardigheden.

Deze methode is ontwikkeld voor alle leerlingen van het
voortgezet onderwijs en voor alle leerjaren. Study Vision
Online® biedt een allesomvattende, diepgaande methode voor
studievaardigheden van de hoogste kwaliteit, zodat iedere
leerling tot zijn maximale studieprestatie kan komen.
De training bestaat uit vier belevingswerelden, geschreven op
het niveau en taalgebruik van brugklas, onderbouw, bovenbouw
en de examenleerlingen. Daarnaast is er onderscheid gemaakt
tussen VMBO-tl en HAVO/VWO.
Deze webbased trainingen zijn 24/7 beschikbaar via computer,
laptop, tablet en telefoon. Leerlingen kunnen dus waar en
wanneer zij willen inloggen in hun training, opdrachten maken
of relevante informatie ophalen.
Daarnaast biedt Study Vision Online® een Learning Analytic
dashboard voor mentoren. Dit dashboard geeft een uitgebreid
overzicht van de leerprocessen, fouten analyses en diverse
andere overzichten van iedere leerling en/of de klas als geheel.

Mentoren
Study Vision Online® biedt een Learning
Analytics systeem voor mentoren.
De voortgang en prestaties van individuele
leerlingen en de klas als geheel worden
gedetailleerd weergegeven.
Foutenanalyse
Een gestructureerde weergave van de leerling op gebieden zoals
nauwkeurig lezen, tijdstippen van studeren, algehele motivatie,
enzovoort. U krijgt tools aangeboden waarmee u iedere leerling
kunt aansturen, de goede maar ook de matig lerende leerling.
Communicatie
Direct uw leerlingen aansturen en advies geven via het
communicatiesysteem. Niet meer wachten tot het mentoruur,
maar de leerling direct helpen en op tijdstippen wanneer het u
uitkomt.
Verdieping van het mentoruur
Door de hoofd– en subthema’s die door de leerling worden
doorlopen vormt zich een optimalisering van de
studievaardigheden. Zo kunt u binnen uw mentorles, via uw
dashboard, samen met de leerling de studievaardigheden
verbeteren, personificeren en optimaliseren.

Leerlingen
Niet enkel de leerling die moeite heeft met
studeren maar ook de slimme of wat trage
leerling is gebaat bij de juiste studievaardigheden. Leren studeren voor nu én later.
Kwaliteit voorop
Study Vision Online® bestaat voor de leerling uit hoofd– en
subthema’s betreffende studievaardigheden, studiegewoonten en
studiemethodieken. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een
tweetal toetsen. Een kennistoets waar vragen gesteld worden
over de informatie en een toepastoets. Hier moet de leerling zijn
kennis omzetten in de praktijk. De leerling mag naar het
volgende onderdeel als beide toetsen voldoende zijn afgerond.
Motivatie
Het Reward System beloont de leerling bij het afronden van ieder
hoofdthema. De leerling speelt nieuwe onderdelen vrij, dit is
afgeleid uit de gaming-industrie. Daarnaast worden de scores
aan een ranglijst gekoppeld, waar allerlei acties aan gekoppeld
kunnen worden.
Jouw persoonlijke studiebuddy
De speciaal ontworpen avatar is de studiebuddy die de leerling
aan de hand neemt door de wereld van Study Vision Online®. Hij
spreekt de leerling toe, motiveert en geeft tips en advies als de
leerling stagneert.

Altijd en overal toegang

Inzicht in voortgang en prestaties

Waarom Study Vision Online®
voor uw schoolorganisatie?
Met een computer, laptop, tablet of telefoon
gebruik maken van de meest complete
E-training methode voor studievaardigheden.
De kennis in Study Vision Online® komt voort uit ruim 32 jaar
leerlingbegeleiding, wetenschappelijke onderzoek, deskundigheid,
ervaring en wordt dagelijks met groot succes toegepast.

Study Vision Online® is een totaal oplossing voor iedere leerling
in uw schoolorganisatie. Het creëert uniformiteit, mentor en
leerling spreken dezelfde taal.

Het biedt een overzicht van alle leerlingen binnen uw
organisatie. De analyses geven een duidelijk overzicht van de
resultaten binnen de klas. Hierdoor kan er zowel individueel als
klassikaal worden aangestuurd.

Study Vision Online® is een makkelijke, overzichtelijke en

kostenbesparende totaaloplossing voor uw organisatie.
De gehele integratie kan binnen 2 tot 3 weken gerealiseerd
worden met o.a. presentaties voor mentoren en leerlingen,
implementatie van de gehele methode en een online helpdesk
voor resterende vragen.

Veel gestelde vragen
Is het programma jaarvullend?
Study Vision Online® is het gehele jaar beschikbaar. Naast de training zijn
er klassikale opdrachten zodat ook in de mentorles extra aandacht kan
worden besteed aan studievaardigheden. De richtlijn is dat de leerling 1
uur per week aan de training besteedt.

Door wie is dit programma ontwikkeld?
Study Vision Online® is ontwikkeld door een ervaren team van
pedagogen, onderwijsdeskundigen en vakdocenten. Resultaten uit
gerenommeerde onderzoeken worden gecombineerd met onze dagelijkse
ervaringen om werkbare modellen te creëren. Op deze manier blijft Study
Vision Online® zich ontwikkelen om altijd de hoogste kwaliteit te
waarborgen.

Krijg ik als mentor ook inzicht in de stof van de leerling?
Naast de Learning Analytics krijgt de mentor ook volledig inzicht in alle
informatie. Zo kan hij eventuele vragen van de leerling meteen bespreken.

Hoeveel kost Study Vision Online® per jaar?
De schoolorganisatie kan een licentie aanschaffen voor minimaal 2 jaar.
Leerlingen kunnen dan op school of thuis direct aan de slag, de mentor
krijgt dan inzicht in voorgang van de individuele leerlingen en zijn gehele
klas. Licentiebedragen worden gebaseerd op o.a. leerlingaantal én
opleidingniveaus. Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@studyvision.nl
of maak direct een afspraak via 030-2284896

Is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het
programma?
Study Vision Online® heeft een digitale demo voor u klaarstaan. Met deze
demo kunt u direct in de belevingswereld stappen van de leerling.
Daarnaast bevat de demo o.a. instructievideo’s over de Learning Analytics
voor de mentor en het leerlingendashboard.

Neem vandaag nog contact op met
Study Vision Online®
Study Vision Online® heeft een digitale
demo voor u klaar staan waarmee u direct
een totaalbeeld krijgt van deze E-training
methode!
Ervaar de werelden van Study Vision Online® zoals de leerlingen
deze ervaren. Zie wat de Learning Analytics allemaal bieden
voor de mentor. Bestel direct de demo via info@studyvision.nl

Study Vision Online® is altijd op zoek naar scholen die actief
willen participeren in verdere ontwikkelingen op het gebied van
studievaardigheden en ICT in de klas. Vraag naar de extra
voordelen van een partnerschool!

Naast een totaal oplossing voor uw organisatie biedt Study
Vision Online® ook producten aan voor de thuismarkt. Kijk voor
al onze producten in onze webshop.
www.malthastudiecoaching.nl/webshop

Study Vision Online®
Soestdijkseweg Zuid 244
3721 AJ Bilthoven
T: 030-2284896
M: 06-10994136
E: info@studyvision.nl

