
EXPECT THE UNEXPECTED

Content creatie
 
Xerte Online Toolkits (XOT) is een open 
source content creatie tool die het  
gebruikers mogelijk maakt om snel en 
eenvoudig mediarijke, interactieve en 
interessante leermiddelen te ontwikkelen 
zonder technische kennis. De look and 
feel van modules is aan te passen aan de 
eigen huisstijl. 
 
 

Hoe werkt Xerte?
 
Door middel van invulschermen kunnen 
onder andere afbeeldingen, video’s, links, 
teksten en slideshows, maar ook 
 interactieve oefeningen zoals quizzen, 
hotspot opdrachten, leeroefeningen,  
spelletjes en interactieve video’s  
toegevoegd worden aan een module. 
Door de modules kun je lineair navigeren, 
of op basis van gemaakte keuzes en  
scores. Xerte is beschikbaar in  
verschillende talen, o.a. Nederlands. 

             SHARE AND REUSE 
             Share and reuse is één van de  
             speerpunten van Xerte. 

             ACTIEVE COMMUNITY 
             Ondergebracht bij de Apereo  
             Foundation. Zorgt voor continuïteit  
             van Xerte en haar code. 

             CREËER MET GEMAK 
             Interactief leermateriaal, inclusief  
             en toegankelijk voor iedereen



Dashboards & 
learning analytics
 
Door de xAPI ondersteuning kunnen  
resultaten worden opgeslagen in  
dashboards en learning analytics worden 
toegepast. In het Xerte dashboard kun je 
snel zien hoe de groep of de individuele  
deelnemer de module doorloopt. Ook heel 
handig om de kwaliteit van projecten te 
bewaken. Voor dashboard gebruik is een 
LRS nodig. Dit kan via DLearning gehost  
worden of op jullie eigen server. 

Adaptief
 
Door deze functionaliteit kun je naast het 
vergelijken en verzamelen van resultaten 
van deelnemers, eenvoudig differentiatie, 
personalisatie én adaptief leren  
ontwikkelen door middel van Xerte. Ook 
kan je een grafische weergave geven van 
de resultaten van de individuele gebruiker 
of van de hele groep. 
 
 
 

JOUW PROJECT

Wil je zien wat jij 
met Xerte kan?
 
Vraag een Xerte Speelplaats account aan! 
Deze kun je gratis een maand uitproberen. 
Ontdek hieronder ook wat anderen al  
gecreëerd hebben met Xerte Online  
Toolkits!  
 
 
 

DE MOGELIJKHEDEN MET DLEARNING NEEM CONTACT MET ONS OP

Krachtig en  
compleet
 
Meerdere contentontwikkelaars kunnen  
samen aan dezelfde module werken  
waardoor een efficiënte en krachtige  
workflow gecreëerd wordt. Xerte kan op 
zichzelf staand gebruikt worden, maar 
past ook mooi in een applicatie landschap 
met bijvoorbeeld een leeromgeving,  
website, of administratietool. Deze  
naadloze integratie komt doordat Xerte 
via standaard protocollen werkt zoals LTI, 
SCORM en xAPI, maar ook Single Sign On 
ondersteunt (ook mogelijk via SURF). 
 

DLearning levert maatwerk oplossingen, 
speciaal voor jouw unieke vraag. Door 
middel van persoonlijk contact, wat bij ons 
centraal staat, bieden wij programma’s 
aan, creeëren content, en geven  
trainingen en advies op didactisch niveau. 
 
Benieuwd naar de functionaliteiten van 
de nabije toekomst? Bekijk     hier de 
Xerte roadmap! Wij houden je graag up 
to date. 
 
 
 

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

Tuinstraat 8C 
5241 AA Rosmalen

NIEUWSBRIEF

SPEELPLAATS

VOORBEELDEN

DLearning levert maatwerk oplossingen, 
speciaal voor jouw unieke vraag. Door 
middel van persoonlijk contact, wat bij ons 
centraal staat, bieden wij programma’s 
aan, creëren content, en geven  
trainingen en advies op didactiek zowel 
als de werking van de tools. Benieuwd 
naar toekomstige functionaliteiten? 
 
 
 
 
 

BEKIJK DE XERTE ROADMAP!

https://www.dlearning.nl/index.php/contact
http://www.dlearning.nl
http://www.dlearning.nl
https://xot.dlearning.nl/play.php?template_id=2687
https://www.dlearning.nl/index.php/blogs/nieuws
https://www.dlearning.nl/index.php/component/sppagebuilder/80-xerte-speelplaats-aanvragen
https://www.dlearning.nl/index.php/oplossingen/xerte#roadmapxerte

