
In de IT gaan de ontwikkelingen razendsnel en nieuwe technologieën volgen elkaar in rap tempo op.
Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden waarop u misschien al jaren 
hebt gewacht om ze te kunnen benutten. IT’ers, vaak bij uitstek early adopters, gaan hier vaak on-
middellijk enthousiast mee aan de slag, soms zonder dat eerst een training is gevolgd. In de praktijk 
kan het dan voorkomen dat zij vastlopen omdat er toch elementaire kennis mist. Natuurlijk geldt dat 
ook voor bestaande technologie. Er wordt volop mee gewerkt, maar toch zijn er hiaten in de kennis, 
waardoor de technologie niet altijd ten volle wordt benut. Hoe kan dit worden opgelost? Een reguliere 
cursus is in een dergelijk geval al snel overkill. ‘Ask the expert’, de nieuwe vorm van opleiden van 
Info Support, biedt een antwoord op uw vraag.

Doordat medewerkers in de voorbeelden uit 
de inleiding zelf al aan de slag zijn geweest 
met het onderwerp, zijn de meest basale zaken 
al duidelijk. Een cursus voor beginners is dus 
eigenlijk al een gepasseerd station. In een 
cursus voor gevorderden komen veel onder-
werpen aan de orde die wellicht helemaal niet 
relevant zijn voor u in de praktijk. Het gaat juist 
om het opvullen van specifieke gaten in de 
kennis van uw medewerkers. Eigenlijk wilt u, 
en willen uw medewerkers, vooral antwoord 

op een aantal vragen waar zij in de praktijk 
tegenaan lopen. Ook wanneer er wel een cur-
sus is gevolgd kan het voorkomen dat er toch 
behoefte is aan verdieping. Na een paar weken 
of maanden ervaring, doemen er soms heel 
andere vragen op dan tijdens de training zelf. 
Ook al zijn er een aantal standaardsituaties in 
de cursus aan bod gekomen, de werkelijkheid 
wijkt daar toch altijd van af. In een dergelijk 
geval loopt de IT’er tegen vragen aan waar 
hij zelf misschien niet onmiddellijk uitkomt. 

Ask the expert: 
een nieuwe vorm van opleiden 
Effi ciënter door te focussen op hiaten
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In zo’n geval kan het heel prettig zijn als een 
groep ontwikkelaars de mogelijkheid krijgt die 
vragen nog eens aan de trainer voor te leggen. 

Ask the expert is een vorm van maatwerk- 
training die specifieke achterstand in kennis 
oplost op een veel efficiëntere manier dan een 
reguliere training. 

Ask the expert 
Ask the expert is een opleidingsmethode 
waarbij een trainer bij u op locatie langskomt 
om specifieke vragen van uw medewerkers 
te beantwoorden, toegespitst op uw praktijk. 
Deze methode is in de geschetste situaties 
een veel efficiëntere dan het volgen van een 
meerdaagse training. Vaak is één dagdeel of 
één dag voldoende om alle vragen die leven bij 
een groep ontwikkelaars te beantwoorden en 

kan men daarna weer enthousiast aan de slag 
met de nieuw opgedane kennis.

Ask the expert is in feite de ultieme vorm van 
maatwerk, maar op een laagdrempelige en  
efficiënte manier.

Waarom opleiden?
• kennis draagt bij aan continuïteit bedrijf
• enthousiaste medewerkers met verstand 

van zaken

Voordelen van Ask the expert:
• specifieke gaten in kennis worden  

opgevuld
• efficiënte manier van trainen

Wilt u meer weten over deze manier van  
opleiden? Neemt u dan contact met ons op!

Ask the expert is een vorm van maatwerktraining die  
specifieke achterstand in kennis oplost op een veel  
efficiëntere manier dan een reguliere training.


