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PedIT omgeving 
 
Pedagogische IT, ook wel PedIT, is een 
unieke software oplossing voor online  
leren, communiceren en samenwerken. 
Een omgeving met ontzettend veel tools 
om dit te faciliteren exact zoals de 
organisatie wenst, toegespitst op de eigen 
doelgroep. Het bijzondere aan PedIT is dat 
het ondanks de ontelbare mogelijkheden, 
tóch eenvoudig in gebruik blijft. 
 
 
Dit komt doordat je handig kunt bouwen 
door middel van blokken. Uniek is dat ook 
de grafische vormgeving kan worden  
aangepast aan de eigen huisstijl. Omdat 
PedIT ontwikkeld is door docenten en  
trainers is het mogelijk om diverse  
didactische technieken te gebruiken. Zo 
kunt u o.a. micro- of nanoleren,  adaptief 
of modulair leren  en de ervaring volledig  
personaliseren. 
 
 
 
 
 
 

Sociaal leren
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘intimiteit’ 
en ‘beschikbaarheid’ de sleutel zijn tot  
geslaagde interactie in een online  
omgeving. Dit is waarom social media zo’n 
succes zijn. Daarom steekt PedIT de  
functionaliteiten van deze platforms in een 
onderwijskundig jasje. In PedIT maken de 
deelnemers gebruik van social tools  
binnen de eigen afgeschermde  
leeromgeving. Een herkenbare manier 
van communiceren, maar dan in een  
veilige omgeving.  
 

Uitgebreide  
mogelijkheden
 
PedIT creëert een interactieve ervaring, 
mede door de mogelijkheid om  
materiaal van derden aan de omgeving 
toe te voegen zoals video’s van YouTube, 
Vimeo, Xerte modules en andere online  
leermiddelen. Makkelijke en direct  
beschikbare toegang tot feedback maakt 
interactie en gebruik nóg aantrekkelijker!  
 
 
 

BEKIJK DE PEDIT ROADMAP!

Benieuwd naar toekomstige  
functionaliteiten?

https://www.dlearning.nl/index.php/oplossingen/pedit#roadmappedit


 

die de organisatie al gebruikt.  
Bijvoorbeeld met administratiesystemen 
zoals Trajectplanner en Eduarte, met  
Office 365, of de auteurstool Xerte. 
 
SUPPORT 
PedIT is een Software as a Service (SaaS) 
oplossing. De omgeving wordt gehost in 
een private cloud in Noorwegen. De  
regelgeving rondom hosting is daar  
minstens zo goed als in Nederland. Naast 
de diverse trainingen is er een uitgebreide 
Nederlandse handleiding beschikbaar. 
Vragen worden snel en vakkundig  
beantwoord door DLearning en indien  
nodig wordt er opgeschaald naar PedIT. 

PedIT combineert
 
PedIT is er niet alleen voor het gemak en 
plezier van de docent of werkgever, maar 
zeker ook voor die van de andere  
gebruikers van de omgeving, zoals de 
leerling of werknemer. PedIT combineert 
vloeiend individueel leren, online  
samenwerken en feedback. 
 
 
 

VEILIG EN COMFORTABEL

Responsive met 
privacy 
 
PedIT is te gebruiken op ieder gangbaar 
apparaat en browser. Daarnaast voldoet 
het programma volledig aan de AVG, dus 
daar hoef jij je geen zorgen over te maken. 
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Wist je dit over  
PedIT...? 
 
FUNCTIONALITEIT 
PedIT heeft diverse functionaliteiten en 
ondersteunt daarmee vele didactische 
principes voor trainingen en onderwijs. En 
PedIT zit niet stil dus komen er jaarlijks 
meer functionaliteiten bij.  
 
KOPPELINGEN 
Naast de standaard functionaliteiten in 
PedIT is het ook mogelijk om koppelingen 
te maken met systemen of programma’s  
 

DLearning levert maatwerk oplossingen 
die creatief en passend zijn, speciaal voor 
jouw unieke vraag. Door middel van  
persoonlijk contact, wat bij ons centraal 
staat, bieden wij programma’s aan, zoals 
PedIT, creëren content, en geven  
trainingen en advies op didactisch niveau. 
Neem contact met ons op! 
 
 
 
 
 

+31 (0)85 1308364 
info@dlearning.nl

MELD JE AAN VOOR 
ONZE NIEUWSBRIEF

https://www.dlearning.nl/index.php/contact
http://www.dlearning.nl
https://www.dlearning.nl/index.php/blogs/nieuws

