
Online leerplatform
voor verpleegkundigen



TMI als betrokken sparringpartner
De TMI Academy ondersteunt en 
adviseert bij het faciliteren van uw 
scholingsbeleid. Wij controleren 
regelmatig welke theoretische toetsen 
verplicht zijn bij zorginstellingen en 
kunnen u op basis hiervan het juiste 
programma adviseren. Jaarlijks vindt 
er een evaluatie plaats tussen u en uw 
contactpersoon van TMI, waarin ook de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van theoretische bijscholing worden 
besproken. Zo brengt ons leerplatform 
de kennis, overzicht en ontwikkeling 
dichtbij. Onze medewerkers staan 
klaar om vragen te beantwoorden en 
met u mee te denken als betrokken 
sparringpartner. 

Toegang tot meer dan 100 e-learnings
LearnLinq is dé persoonlijke online 
leeromgeving van Noordhoff 
Professional. Op dit platform 
krijgen zorgprofessionals een 
gebruikersaccount afgestemd op 
hun functiegroep en/of afdeling. In 

LearnLinq zien zij de verplichte toetsen 
en behaalde certificaten. Ook hebben 
gebruikers toegang tot de complete 
bibliotheek van LearnLinq. Hier staan 
toetsen van Noordhoff Health en meer 
dan honderd actuele e-learnings ter 
beschikking. 

Twee krachten gebundeld voor 
hoogwaardig leerplatform
Studytube en Noordhoff Professional 
hebben hun krachten gebundeld. 
Hierdoor is een unieke combinatie 
ontstaan. Beiden zijn toonaangevende 
spelers in de digitale leermarkt. 
Noordhoff richt zich vanuit haar kennis, 
didactiek en contentontwikkeling op het 
verder ontwikkelen van hoogwaardige 
digitale leerinhoud, terwijl Studytube 
haar expertise op het gebied van 
leerprocessen en softwareontwikkeling 
inzet voor het verder versterken 
van het leerplatform, met nieuwe 
functionaliteiten, specifiek op maat 
gemaakt voor de zorg. Stappenplan 
LearnLinq / Studytube

Als werkgever weet u als geen ander hoe belangrijk bijscholing is. Zeker 
in een omgeving waarin de zorg continu verandert, is het een must 
om zorgprofessionals gekwalificeerd te houden. TMI biedt een online 
geaccrediteerde leermethode die altijd toegankelijk en up-to-date is. Samen 
met de TMI Academy blijven uw zorgprofessionals zich ontwikkelen.



Persoonlijk gebruikersaccount

Wij maken een persoonlijk gebruiksaccount aan op basis van functie, voor- en 

achternaam, geboortedatum, e-mailadres en BIG-nummer.

Stappenplan LearnLinq/Studytube

Gebruikersaccount activeren 

Gebruikers krijgen vervolgens een e-mail toegestuurd waarmee zij het 

persoonlijke gebruikersaccount kunnen activeren.

Bijscholingen gekoppeld aan persoonlijk account 

De vastgestelde bijscholingen die bij deze functie horen, koppelen wij dan aan het 

persoonlijke account. Hier kunnen gebruikers verplichte e-learnings vinden.

Voortgang deelnemers inzien 

Elke gebruiker kan zijn of haar certificaten inzien en downloaden. Daarnaast is 

het mogelijk om per afdeling iemand verantwoordelijk te stellen, die toezicht 

houdt op de voortgang van de deelnemers.

Certificaten downloaden 

Elke e-learning die wordt afgerond, kan worden gedownload in de vorm van een 

certificaat.
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De voordelen van LearnLinq/Studytube
++ Alle trainingen en bijscholingen zijn
 geaccrediteerd;
++ Wanneer u gebruik maakt van
 de mogelijkheid tot toetsen in de
 praktijk van de voorbehouden
 handelingen door TMI, kunnen de
 handelingen direct digitaal worden
 afgetekend in Learnlinq/Studytube;
++ Eerder behaalde certificaten die
 overeenkomen komen met de
 gestelde eisen kunnen worden
 toegevoegd in portfolio van
 LearnLinq/Studytube;

++ De zorgprofessional ontvangt een
 persoonlijk programma, afgestemd
 op functie en de door u vastgestelde
 theoretische toetsen;
++ De zorgprofessional heeft toegang
 tot de complete bibliotheek zodat ze
 zichzelf kunnen blijven verdiepen; 
++ Een groot deel van de voorbehouden
 handelingen kan tevens in de praktijk
 worden geoefend en/of getoetst in
 het skills lab van de TMI Academy of
 op locatie. 

Verplichte e-learnings die als voorbeeld zijn gekoppeld aan de functie van 
verpleegkundige
Medisch rekenen, injecteren, neus-maagsonde inbrengen en verwijderen, 
bloedproducten en omniplasma toedienen, bloed en bloedkweken afnemen, 
medicatie veiligheid, stomazorg, perifeer infuus inbrengen, zuurstoftoediening en 
kwaliteit en veiligheid medische technologie. 

Voor gebruikers



LearnLinq/Studytube is dé manier om uw medewerkers vakbekwaam te houden. 
Neem contact met ons op via trainingopmaat@tmi.nl. Onze accountmanager 
neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken!

++ De zorgprofessional krijgt een
 uitgebreid aanbod aan bijscholingen
 en blijft zo vakbekwaam;  
++ De zorgprofessional krijgt een
 automatische reminder als een
 certificaat bijna verloopt; 
++ Nieuwe ontwikkelingen en updates
 vanuit LearnLinq/Studytube worden
 altijd automatisch verwerkt in het
 systeem; 
++ Voortgang van de zorgprofessional is
 snel en duidelijk inzichtelijk;

++ We bieden meerdere mogelijkheden
 voor het toetsen en aftekenen van
 voorbehouden handelingen. De
 mogelijkheid tot digitaal aftekenen
 behoort met Learnlinq/Studytube
 ook tot de mogelijkheden;
++ Accreditatie wordt automatisch
 opgenomen in het kwaliteitsregister
 van V&V;
++ De TMI Academy ontzorgt en staat
 altijd klaar voor support.

Jaarabonnement LearnLinq/Studytube 
++ €249,95  bij 1 t/m 5 gebruikers;
++ €209,95  bij 6 t/m 14 gebruikers;
++ €199,95  vanaf 15 gebruikers.  

Prijzen zijn per gebruiker.

Voor werkgevers

Waarom kiezen voor onze TMI Academy?



TMI.NL


