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Ricoh Learning Services
Na vandaag weet je meer. Meer over jezelf en meer 
over de wereld om je heen. Elke dag leren we 
nieuwe dingen. We verzamelen kennis en verwerven 
nieuwe vaardigheden. Elke dag is een kans voor 
zelfontwikkeling.

De klassieke manieren van leren veranderen snel.  
We bevinden ons op een kantelmoment binnen het 
onderwijs en opleidingswezen. Terwijl nieuwe informatie 
zich verspreidt met de snelheid van het licht en de wereld 
steeds kleiner wordt, zijn de woorden van vandaag 
morgen al verouderd. Om dezer dagen leermethoden 
te ontwikkelen, moet het mogelijk zijn om altijd direct 
wijzigingen aan te brengen.

Ricoh heeft een rijke geschiedenis waarin leren een 
essentiële rol heeft gespeeld. In de loop der jaren hebben 
we een stevige en betrouwbare wereldwijde reputatie 
opgebouwd en expertise verworven in diverse markten. 
Nu is de tijd gekomen om onze kennis, onze ervaring en 
onze passie voor leren te delen met de rest van de wereld. 
Met Ricoh Learning Services zetten we onze deuren open.  
We voelen de verantwoordelijkheid om wereldwijd 
leiderschap te nemen in een onomkeerbare revolutie 
binnen het onderwijs en opleidingswezen.

We houden van leren en we willen die passie delen. We zijn 
ervan overtuigd dat het ontwikkelen van onze leercapaciteit 
een levenslange uitdaging vormt. Ricoh Learning Services 
bevordert en stimuleert leermogelijkheden binnen het 
onderwijs, opleidingswezen, topsport en bedrijven. We 
leveren innovatieve technische oplossingen, consultancy, 
training en educatieve toepassingen. We bieden de 
materialen aan alsook de mensen die ze op de beste 
manier kunnen inzetten. Daarbij passen we ons op een 
duurzame manier aan lokale culturen en infrastructuren 
aan.

Ricoh Learning Services houdt van leren en we willen je 
op elke mogelijke wijze ondersteunen. We zijn hier om  te 
helpen, zodat je morgen meer weet dan vandaag.





Paperless learning
Tegenwoordig leren kinderen al met een tablet omgaan 
voordat ze een potlood kunnen vasthouden. Hierdoor 
zijn wij ons gaan afvragen of we nog wel een potlood en 
papier nodig hebben om te leren. Leren gebeurt immers 
in het hoofd. De rest zijn slechts hulpmiddelen die het 
leerproces ondersteunen. Er zijn trouwens een aantal 
reële voordelen wanneer geen papier wordt gebruikt. 
De vraag is hoe we het leerproces zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen zonder papier te gebruiken. 

Het voor de hand liggende voordeel van leren zonder 
papier is dat het een stuk milieuvriendelijker is. Het 
papierverbruik voor opleidingsdoeleinden is nog steeds 
een van de meest zichtbare invloeden op het milieu. Stel 
dat we dit kunnen vermijden. Beveiliging is een ander 
duidelijk voordeel wanneer geen papier wordt gebruikt om 
te leren in een bedrijfsomgeving. Papieren kunnen verloren 
gaan of in de verkeerde handen terechtkomen. Bovendien 
kunnen zaken nog op het laatste ogenblik worden 
veranderd en hoeft het lesmateriaal niet opnieuw te worden 
afgedrukt.

Ricoh Learning Services biedt verschillende producten die 
passen in het concept van papierloos leren. Samen vormen 
ze een perfect werkende leeromgeving.

• Ricoh Smart Presenter (app en softwareoplossing)
• Interactive Learning Table
• Interactive Blackboard
• Interactive Whiteboard
• Tablet Table (met/zonder tablets)  
• Projectoren (incl. meubilair)

Meer informatie over deze producten vindt u op de 
volgende pagina’s.  

De grootste barrière om het concept van papierloos leren 
toe te passen, is vaak een gebrek aan vertrouwdheid met 
dit concept. De consultants van Ricoh Learning Services 
kunnen je helpen en begeleiden om van papierloos leren 
een realiteit te maken, zodat het onderdeel van jouw 
onderwijsmethode wordt.





Smart Presenter
Stel dat je een presentatie kon maken, deze op je tablet 
kon plaatsen en aan andere personen kon presenteren 
op hun tablet of smartphone, zonder gebruik te maken 
van de cloud of dure software. Stel dat jouw publiek 
notities kan maken en de presentatie en notities digitaal 
ter beschikking kan stellen.

Met Ricoh Smart Presenter is dit en nog veel meer mogelijk. 
Elk PDF-bestand kan worden gedeeld met 10 tablets/
smartphones met de gratis app, die beschikbaar is in de 
App Store. Het is geen probleem als je de presentatie toch 
op een groter scherm wilt projecteren. Dan kun je deze 
delen met een van de Ricoh projectoren zonder extra 
software te installeren. Het systeem is zo gebruiksvriendelijk 
dat je in slechts enkele minuten aan de slag kunt.

En omdat Smart Presenter bestanden direct deelt, wordt 
er niets opgeslagen in de cloud en is dit ook een veilige 
oplossing.

Als je een papierloze leeroplossing voor meer dan 10 
deelnemers tegelijk wenst, kun je Ricoh Conference Centre 
gebruiken, de serverversie van deze toepassing. 
Download de app nu en ervaar hoe eenvoudig je 
lesmateriaal kunt delen.





Interactive Blackboard

Ja, je ziet het goed: een interactief schoolbord.  
Stel dat je digitale beelden zou kunnen presenteren 
op het donkere oppervlak van een schoolbord. En het 
schoolbord daarna zou kunnen gebruiken waarvoor 
het bedoeld is: om op te schrijven met krijt. Eenvoudig 
maar efficiënt.

Het Interactive Blackboard combineert de bestaande 
analoge functie van een schoolbord met de digitale 
technologie van een projector met korte projectieafstand, 
om zo een totaal nieuwe leerervaring te creeren. Ontdek 
zelf  hoe eenvoudig je nu de aandacht van de deelnemers 
kunt vasthouden. 

De projector kan ook los van een netwerk worden gebruikt. 
Je kunt beelden en video’s simpelweg op een USB-stick 
zetten. Of  op ieder ander medium. Projecteer een beeld 
dat moet worden aangevuld, gebruik het als invuloefening 
of voor andere creatieve doeleinden. 

Ricoh Learning Services levert het Interactive Blackboard 
in verschillende versies voor verschillende behoeften.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt het zelf  uitproberen door 
een bezoek te brengen aan ons Learning Experience 
Center.





Interactive Whiteboard 

Jouw nieuwe leerervaring is niet compleet zonder 
het Interactive Whiteboard van Ricoh. Schrijven 
verloopt net zo vlot als bij een klassiek schoolbord. 
Gebruik het als een scherm om presentaties, beelden, 
documenten of video’s te bekijken. Maar er is meer. Als 
je verschillende whiteboards op verschillende locaties 
hebt, kun je deze verbinden en informatie delen, zelfs 
over de hele wereld, net alsof je je in dezelfde ruimte 
bevindt.

De configuratie verloopt eenvoudig. Je zet het whiteboard 
aan en je kunt star ten. Ook het gebruikscomfor t is 
indrukwekkend. Schrijf  op het lege whiteboard of  gebruik 
een bestaand beeld als basis. Stel dat je video- of  online 
materiaal gebruikt en de deelnemers aantekeningen op het 
whiteboard kunnen maken om actief  bij te dragen aan de 
discussie. Of stel dat je het nalees- en goedkeuringsproces 
van een ontwerp kunt versnellen door wijzigingen 
onmiddellijk en op afstand aan te brengen en goed te 
keuren. 

Beelden op het whiteboard kunnen worden gepresenteerd 
vanaf  en opgeslagen op een USB-stick. Eenvoudig en 
handig, zonder extra hardware of software. Als je dat wenst, 
kan je ook een computer of  een ander apparaat aansluiten 
en klassieke software gebruiken voor de presentatie op het 
whiteboard. 

Je maakt je wellicht zorgen dat je per ongeluk vertrouwelijke 
informatie deelt die op het whiteboard wordt weergegeven. 
Dat hoeft niet. Alle gegevens worden permanent gewist 
zodra je het whiteboard uitschakelt.

Bezoek het Learning Experience Center van Ricoh 
Learning Services en ervaar zelf  hoe eenvoudig dit werkt. 





Interactive  
Learning Table
Leerkrachten en trainers willen studenten laten 
oefenen met “reële” situaties zonder ze in die situatie 
te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van 
verkoopgesprekken met collega’s die zich niet allemaal 
in die situatie bevinden, of het helpen van (top)sporters 
bij de bespreking van hun prestaties na een wedstrijd. 
Dit kan onder andere door video’s te bekijken. Het zou 
ideaal zijn als studenten kunnen interageren met de 
video. Zo kunnen zij het lesmateriaal letterlijk in de 
praktijk brengen.

Dit is mogelijk met de Interactive Learning Table. Dit is 
in feite een grote tablet met een multipoint horizontaal 
touchscreen, waarbij een hele groep studenten tegelijk met 
het materiaal aan de slag kan. Dit stimuleert de interactie 
tussen de studenten en tilt samenwerking en communicatie 
tot een nieuw niveau. Ricoh Learning Services levert de 
Interactieve Learning Table in verschillende formaten 
en versies, ook met verschillende soorten software voor 
verschillende leerdoeleinden.  Wellicht ben je aangenaam 
verrast door de mogelijkheden en je vraagt je wellicht 
af  hoe dit product in jouw eigen situatie toegepast kan 
worden. Onze specialisten kunnen je ondersteunen en 
begeleiden, zodat je vertrouwd raakt met deze nieuwe 
manier van leren.

Bezoek ons Learning Experience Center voor een live 
demonstratie en ervaar het zelf.





Tablet Table 

Al die nieuwe flashy producten zijn zeer mooi, maar 
laten we ook even het klasmeubilair bekijken. Een 
beetje te veel ‘old school’? Stel je eens voor dat jouw 
groep aan dezelfde tafel zou kunnen werken met behulp 
van tablets, op basis van games zou leren en toch de 
mogelijkheid zou hebben om op de klassieke manier  
te leren.

Het team van Ricoh Learning Services heeft verschillende 
soorten Tablet Tables ontwikkeld die deze verschillende 
leermogelijkheden aanbieden. Er is ook een veilige ruimte 
voorzien om tablets en andere hulpmiddelen op te bergen 
wanneer ze niet worden gebruikt, waar ze ondertussen 
kunnen opladen.

Een standaardontwerp is leverbaar, maar kan ook 
eenvoudig worden aangepast aan specifieke behoeften en 
wensen.





Video Learning Book

Soms kun je dingen leren door gewoon een video te 
bekijken. Kijk hoe het moet en krijg wat toelichting. 
Meer is niet nodig. Je wilt je niet bezighouden met het 
opstarten van een computer, het zoeken naar het juiste 
bestand en hopen dat het kan worden afgespeeld. Eén 
klik op de knop zou idealiter moeten volstaan.

Deze leeroplossing is speciaal bedoeld voor groepen die 
niet snel toegang hebben tot andere hardware en video-
gebaseerde informatie moeten leren. Doelgroepen die 
wegens een beperking problemen hebben met het gebruik 
van een computer of  tablet, zijn met deze ‘boeken’ ook 
enorm geholpen. Een meerwaarde ligt in het feit dat de 
studenten niet worden afgeleid door de talrijke opties van 
een met het internet verbonden tablet.

Ricoh Learning Services levert Video Learning Books 
in verschillende formaten, met of  zonder additionele 
papieren pagina’s. Ze kunnen ook worden besteld met 
oortelefoons voor gebruik in bijvoorbeeld openbare ruimtes.  
De videobestanden kunnen oneindig worden afgespeeld, 
want de boeken kunnen keer op keer opnieuw worden 
opgeladen. 

Video Learning Books maken leren toegankelijk en 
aantrekkelijk. Bestel ze nu bij Ricoh Learning Services en 
ervaar het zelf.



Stel je eens voor: je hebt 5 minuten  koffiepauze. Je pakt 
je mobiele telefoon, en je leert enkele kleine stukken 
lesmateriaal door een paar vragen te beantwoorden, 
waarna je direct feedback krijgt op jouw antwoorden. 
Zo eenvoudig is het.

Moderne inzichten uit de psychologie en de hersenwe-
tenschappen laten zien dat gespreid leren, kleine stukken 
materiaal gespreid over een periode aanleren in een repe-
titieve vorm, helpt om informatie veel beter in het langeter-
mijngeheugen vast te houden dan bij klassieke leermetho-
den. Als de hersenen bovendien worden geactiveerd door 
vragen te beantwoorden in plaats van gewoon informatie te 
onthouden, wordt het langetermijngeheugen verbeterd.

Dit is nu mogelijk in een quizformaat, dat nog aantrekkelijker 
kan worden gemaakt door tegen anderen te spelen.

Gebruik deze formule als autonome oplossing of 
combineer het met andere leeroplossingen zoals klassikale 
opleiding of  e-learning. Ricoh Learning Services kan de 
meest doeltreffende mix voor uw situatie aanbevelen en 
ook de inhoud creëren.

Maak leren eenvoudiger, efficiënter en aantrekkelijker. 
Download gewoon de app in de App Store, neem een 
abonnement op de training van jouw keuze en je kunt aan 
de slag.

Mobile learning



Een game spelen en tegelijk stof leren die je moet 
weten, dat zou leuk zijn. Serieuze games benaderen 
leren op een informele wijze, waarbij de deelnemers 
worden aangespoord om terug te keren en waarbij 
unieke leermogelijkheden worden aangeboden. Maar 
het belangrijkste is: leren wordt leuk.

Ricoh Learning Services levert een gametemplate die 
eenvoudig kan worden gevuld met verschillende inhoud 
voor uiteenlopende leerdoelstellingen. Creëer de inhoud 
zelf  of  laat dit doen door de ervaren ontwikkelaars van 
Ricoh Learning Services. 

Speel de game individueel op een computer/laptop of 
tablet, of  als een team op een Interactive Whiteboard 
of  Learning Table. Gebruik de game als een autonome 
oplossing voor één enkel onderwerp, of  als onderdeel van 
een volledig pakket leermogelijkheden in het kader van een 
groter programma. 

Maak leren leuk en aangenaam. Neem nu contact op met 
Ricoh Learning Services.

Game Based Learning





e-Learning

Je moet iets leren, maar je hebt geen docent nodig 
om het uit te leggen. Je wilt leren in je eigen tempo, 
wanneer dat het beste uitkomt en op een handige 
locatie. Het liefst gebruik je jouw eigen computer, 
laptop of tablet, net wat je op dat moment bij je hebt. 
Als deze manier van leren je aanspreekt is e-learning 
waarschijnlijk de beste keuze.

Online leren is tegenwoordig net zo normaal als 
klassikaal leren 50 jaar geleden. Jammer genoeg kan het 
produceren van e-learning modules zeer tijdrovend en 
duur zijn. Ricoh Learning Services biedt een eenvoudige 
maar doeltreffende oplossing hiervoor. Onze ervaren 
ontwikkelaars kunnen modules ontwikkelen en ze heel 
eenvoudig beschikbaar stellen op onze e-learning website 
voor een willekeurig aantal studenten.

Gebruik deze formule als autonome oplossing of combineer 
het met andere leeroplossingen zoals klassikale lessen. 
Ricoh Learning Services kan de meest doeltreffende mix 
voor uw situatie aanbevelen.

Ervaar hoe eenvoudig e-learning kan zijn met Ricoh 
Learning Services.





Training

Gedurende vele jaren heeft Ricoh haar eigen interne 
leer- en trainingsprogramma’s gecreëerd, zodat 
het bedrijf creatieve, innovatieve en getalenteerde 
mensen over de hele wereld kon ontwikkelen en 
behouden. Dit heeft geleid tot een leercultuur waar 
ideeën en ervaringen worden gedeeld. En waarom 
zouden we deze programma’s niet delen met anderen  
buiten Ricoh?

Ricoh Learning Services biedt nu diverse leerprogramma’s 
aan die door onze klanten zonder meer kunnen worden 
ingezet, of  kunnen worden aangepast aan specifieke leer-
behoeften. Er zijn klassikale programma’s, gecombineerde 
programma’s, e-learning en andere vormen van leren op 
afstand.

Onderwerpen zoals Project Management en Service Ma-
nagement worden behandeld, maar ook bijvoorbeeld mili-
eubewustzijn en informatiebeveiliging. Sommige program-
ma’s kunnen tot een certificering leiden, zoals PRINCE2©*, 
of  ondersteuning bieden bij het verkrijgen van certificerin-
gen zoals ISO20001.

Het portfolio met trainingen verandert regelmatig. Raad-
pleeg de trainingsbrochure van Ricoh Learning Services 
voor een actuele beschrijving van het aanbod.

Leren wordt eenvoudig dankzij Ricoh Learning Services.

* PRINCE2® is een gedeponeerd handelsmerk van AXELOS Limited.

Het Swirl logo™ is een gedeponeerd handelsmerk van AXELOS Limited.





Learning Consultancy 

In bedrijven doen zich vaak organisatorische 
verander ingen voor  waardoor  medewerkers 
bijgeschoold moeten worden, maar vaak weten 
bedrijven niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. 
Anderen wensen een beroep te doen op externe 
specialisten om te helpen bij het opzetten van 
een leerstrategie. Of misschien wil je interne 
leerprogramma’s aanpassen en wens je advies over  
de mogelijkheden.

Ricoh Learning Services biedt advies aan voor alle 
leeraspecten in grote of  kleine, commerciële of  andere 
organisaties. Dankzij onze ruime ervaring met het geven 
van advies aan onze eigen organisatie,  op strategisch 
internationaal niveau tot het lokale operationele niveau, 
kunnen we uiteenlopende vragen over leren beantwoorden. 

We beginnen met een korte analyse van de situatie en 
bepalen dan samen hoe we verder gaan. Bij ons betekent 
consultancy geen langlopende en dure trajecten. Soms 
volstaat een workshop met enkele personen. Het hangt af  
van uw specifieke situatie. Onze (leer)oplossingen zijn altijd 
pragmatisch en doelgericht.

Wanneer een leeroplossing een trainingsprogramma 
omvat dat niet in ons portfolio is opgenomen, kunnen onze 
consultants een op maat gemaakt programma ontwerpen 
of je ondersteunen bij de keuze van de juiste leverancier. 





Ricoh Learning Services

Bent je geïnteresseerd in leren? Wil je meer leren of 
op een andere manier leren? Krijgt jouw organisatie te 
maken met organisatorische veranderingen, waardoor 
training noodzakelijk is, maar weet je niet goed hoe 
je dit moet aanpakken? Misschien kunnen externe 
specialisten de organisatie helpen bij het opzetten van 
een leerstrategie. Of wil je interne leerprogramma's 
vernieuwen en wil je advies over de mogelijkheden.

Ricoh Learning Services biedt consultancy aan voor 
alle leeraspecten in allerlei soorten organisaties, van 
groot tot klein. We bevorderen en stimuleren leren in het 
basisonderwijs in scholen en onderwijsinstellingen, in 
hogescholen, universiteiten en in bedrijven, in topsport en 
bij het trainen van talenten.

Dankzij onze ruime ervaring met adviesverstrekking aan 
onze eigen organisatie, op strategisch internationaal niveau 
tot het lokale operationele niveau, kunnen we uiteenlopende 
vragen over leren beantwoorden. 

We leveren innovatieve technische oplossingen, 
consultancy, training en educatieve toepassingen. We 
bieden de materialen alsook de mensen die ze op de beste 
manier kunnen inzetten. Ricoh Learning Services houdt van 
leren en we willen op elke mogelijke wijze ondersteunen. 
We zijn hier om je te helpen, zodat je morgen meer weet 
dan vandaag.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via 
info@ricoh.be of ons bellen op +32 2 558 22 11



www.ricoh.be
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