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SOCRATES 
 
Alearn ontwikkelt en maakt e-learning modules en trainingen. 
Tot onze klanten behoren onder andere gemeenten.  
 
Wij willen leren leuk maken. Wij creëren een e-learning 
omgeving waarbij interactiviteit, humor, verscheidenheid en 
meetbare resultaten zorgen voor het ‘Wow’-effect. 
 
Vanuit deze gedachte hebben wij onze (basis) Socrates module 
ontwikkeld. 
 
 
Wij hebben vanuit onze expertise een programma Alearn biedt 
een compleet portfolio e-learning producten 
en diensten. Om van slimme individuen een slimme organisatie 
te maken. Door het kennisniveau te verhogen, kennis te delen 
en te toetsen. Op een aantrekkelijke, interactieve manier. 
 

Omdat wij vinden dat leren leuk moet zijn. 

Introductie 
 
Socrates is het systeem dat binnen de vier grote gemeenten (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wordt gebruikt voor de uitvoering van 
diverse wetten en diensten. Socrates automatiseert de administratieve 
werkzaamheden rondom inkomen en zorg en zorgt dat de betrokken 
medewerker zo goed mogelijk zijn werk kan uitvoeren. 
 
In onze Socrates module worden in de basis stap voor stap de belangrijkste 
werkzaamheden toegelicht. Iedere handeling wordt voorzien van 
screenshots en uitleg. Deze simulatie van de werkelijkheid zorgt voor een 
verhoging van het leerrendement waardoor uw medewerker sneller 
operationeel zal zijn. 
 
 
 
 
 

Doelgroep • 
 

Consulenten 
 

Duur • 
 

1 à 1,5 uur 
 

Prijs • 
Op aanvraag 

Wat bieden wij 
 

Na het volgen van deze module is de medewerker in staat de belangrijkste 
handelingen in Socrates te verrichten en te beseffen zorgvuldig om te gaan 

met privacygevoelige informatie. Ook belangrijke wet- en regelgeving 
worden behandeld. 

 
Aan de hand van verschillende casussen worden de belangrijkste 

handelingen in Socrates toegelicht.  
 

Wenst u een uitbreiding of aanvulling op een bestaande casus? Geen 
probleem. In samenwerking met één van onze specialisten wordt gekeken 

hoe wij zo goed mogelijk aan uw persoonlijke wensen kunnen voldoen.  
 

Wilt u de module graag laten aansluiten bij een bestaande Socrates training? 
Geen probleem! In overleg met de trainers zorgen wij dat de e-learning 

module goed aansluit op de te geven training.  
 
 

Meer informatie 
 
Bent u geïnteresseerd in de e-learning module over Socrates? Laat het ons 
weten. Wij nemen graag de tijd om samen met u de mogelijkheden voor uw 
organisatie te onderzoeken. 
 
 

 
 

Alearn maakt leren leuk. Wij zetten een 
e-learning wereld neer waarbij interactiviteit, film, 

humor, verscheidenheid en meetbare resultaten  
zorgen voor een het ‘Wow!’-effect: medewerkers 

vinden het een feest om (bij) te leren. 
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Contactgegevens 
 

088 100 9000    
 

  sales@alearn.nl   
 


