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Algemeen In deze Interactieve training leer je de belangrijkste functies van Articulate 
Storyline en de andere producten van Articulate 360 (optioneel) op een actieve 
manier kennen en gebruiken. 

 

Stel uw eigen 
trainingspakket 
samen 

De training bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen kunnen zowel 
afzonderlijk als gecombineerd gevolgd worden: 
 

Onderdeel Duur (in dagen) 

Basic Training 2 

Advanced Training 1 

Articulate 360 Training 1 
 

 

Doelgroep De Basic Training is gericht op beginnende ontwikkelaars die met Articulate 
Storyline e-learning modules willen gaan ontwikkelen. 
 
De Advanced Training is gericht op ontwikkelaars die op zoek zijn naar een 
verdiepingsslag. Denk hierbij vooral aan het toepassen van variabelen, waardoor u 
meer interactie kunt realiseren in uw modules.  
 
De Articulate 360 Training is specifiek voor ontwikkelaars met Articulate 360 
licentie. Tijdens de training komen de overige Articulate onderdelen zoals Rise, 
Review, Peek, Replay, Preso & Live aan bod.  

 

Prijzen Training Duur (dagen) Prijs (all-in) 

Basic Training 2 € 895,= 

Advanced Training 1 € 495,= 

Articulate 360 Training 1 € 495,= 

Expert Training (Basic Training + 
Advanced Training) 

3 € 1.095,= 

Basic Training + Advanced Training + 
Articulate 360 Training 

4 € 1.295,= 

 

 

Voorwaarden 
voor deelname 

Training Voorwaarde voor deelname 

Basic Training Goede MS Office vaardigheden zijn gewenst 

Advanced Training Een voltooide Basic Training of minimaal 40 uur 
Articulate Storyline ervaring 

Articulate 360 Training Beschikking over een Articulate 360 abonnement 
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BTW Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

 

Support Na afloop van de training heeft u recht op gratis support van The Courseware 
Company per mail. 

 

Lunch Inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch. 

 

Voorzieningen Onze cursuslokalen zijn volledig uitgerust met: 
 Airconditioning 
 Whiteboard 
 Beamer 
 Computers / laptops 

 

Locatie De training vindt plaats bij: 
The Courseware Company  
St. Jacobsstraat 12 - 6e etage 
3511 BS UTRECHT 
+31 30 – 23 99 090 

 

Bereikbaarheid The Courseware Company is gevestigd in het centrum van Utrecht. De locatie is 
uitstekend bereikbaar per trein en (buiten de spits) ook per auto. Ook (betaald) 
parkeren is zelden een probleem (behalve donderdagmiddag vanwege de 
koopavond). 

 

The Courseware 
Company 

The Courseware Company is expert in het toepassen van opleidings- en 
kennistechnologie. Wij adviseren over, leveren en implementeren software die 
binnen organisaties (in)formeel leren, HR processen en (her)gebruik van kennis en 
ervaring faciliteren: 

 Software om zelf e-learning te maken; 
 Corporate Wiki’s voor online kennisborging  

en samenwerken in teams; 
 Learning Management Systemen (LMS / ELO); 
 Learning Content Management Systemen (LCMS); 
 Talent en Performance Management Systemen; 
 Oplossingen voor toetsing en certificering; 
 Generieke en gebruiksklare e-learning. 
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Basic Training - 
Dag 1 (van 2) 

Voor je begint 
 Taal instellen 
 Schermafmetingen instellen 
 Player-afmetingen instellen 
 Aan- en uitzetten van hulpmiddelen 

 
Starten van een nieuw project  

 Gebruikmaken van triggers 
 Het veranderen van ‘states’ 
 Het maken van ‘layers’ 

 
Content toevoegen 

 Gebruikmaken van ‘Templates’ 
 Slide Design 
 Illustraties: 

 Foto’s 

 Screenshots 

 Vormen, titels en tekstvelden 
 Media: 

 Video 

 Flash 

 Audio 

 Web Object 
 
Gebruikmaken van de tijdlijn 

 Actiepunten 
 Het synchroniseren van audio met objecten 
 Het inleiden van animaties 
 Het invoegen van de zoomfunctie 

 
Interactiviteit toepassen 

 Triggers en Acties 
 Knoppen 
 Hotspots 
 Markers 
 Scroll velden 
 Muiscursor 
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Basic Training - 
Dag 2 (van 2) 

Maken van toetsen  
 Het invoegen van meerkeuze- en quizvragen 
 Het importeren van vragen 
 Het invoegen van open vragen 
 Het maken van een vraagbank 
 De resultatenpagina 
 Terugkoppeling op beantwoorde vragen 

 
Leren aan de hand van een scenario  

 Waarom gebruikmaken van scenario’s? 

 Bloom’s Taxonomy 

 C3 modellen 

 Simulatiekaarten 
 Het opzetten van een simulatie 

 
Maken van schermopnames 

 Opnemen van schermen en het invoegen van schermopnames: 

 Foto’s 

 Screenshots 

 Vormen, titels en tekstvelden 
 Media: 

 Videomode 

 Kijkmode 

 Probeermode 

 Testmode 
 Afronden met behulp van ‘Action Fine Tuning’ 

 
De Course Player 

 Een navigatieslide toevoegen via een Lightbox 
 Basisfuncties 
 Menu-opties 
 Hulpmiddelen 
 Een begrippenlijst toevoegen 
 Kleuren en effecten 
 Tekstlabels gebruiken 
 De player- en slide-instellingen aanpassen 
 De navigatieknoppen aan- en uitzetten 
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Vervolg  
Basic Training - 
Dag 2 (van 2) 

Modules publiceren  
 Publiceren naar Web, LMS, Articulate Online of Word 
 Rapportage en voortgang meten 
 Publiceren naar HTML5 en mobiele devices 

  
Overige mogelijkheden 

 Voorzieningen voor vertaling van een cursus.  

 
Advanced 
Training - 
Dag 1 (van 1) 

 

Hoe gebruik je Animaties? 
 Werken met een ‘motion path’ (bewegingspad) 
 Gebruik van Triggers bij animaties 

 
Hoe werk je met Variabelen? 

 Zelf gedefinieerde variabelen: 

 Tekst 

 Logica 

 Getallen 
 Toepassingstips bij het gebruik van variabelen 

 
Oefenen met variabelen 

 Oefening 1 – Maak een voltooiingscherm 
 Toevoegen van JavaScript 
 Oefening 2 – Toevoegen van voorwaarden aan variabelen 
 Oefening 3 – Goed/fout variabelen 
 Oefening 4 – Gebruik interactieve ‘Sliders’ 
 Oefening 5 – Het uitvoeren van een cijfermatige berekening met 

variabelen 
 

Problemen met variabelen oplossen 
 Mogelijke problemen met variabelen oplossen 

 
 

  



  

 

 

Articulate 360 -  

Dag 1 (van 1) 

 

Rise 
 Toevoegen van content aan Rise 
 Voorgebouwde lessen  
 Aangepaste lessen  
 Publiceren van een Rise module  
 Responsive module versus Responsive Player  

 
Content Library 

 Templates en karakters  
 
Peek voor Mac of Windows  

 Het opnemen van je scherm 
 Publiceren naar Articulate 360 

 
Preso 

 Starten met Preso 
 Toevoegen van content aan Preso  
 Publiceren naar Articulate 360 

 
Replay 360 

 Het opnemen van je scherm  
 Beeld-in-beeld met variaties  
 Toevoegen en aanpassen van video en audio  
 Toevoegen van afbeeldingen  
 Publiceren  

 
Articulate Review 

 Publiceren naar Articulate Review 
 Bibliotheek  
 Het managen van de content  

 
Oefeningen  

 Oefeningen met een bestaande case  
 Oefeningen met eigen content  

 

 



 

 


