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Medewerkers leid je op bij de 
beste opleider van Nederland 
met de laagste prijzen van Europa!

Waarom het PinkPortal?
 ▄ Geen externe cursusdagen in overvolle agenda’s
 ▄ Leren waar en wanneer uw medewerkers willen
 ▄ Een klantspecifiek portaal dat aansluit bij uw  

huisstijl 
 ▄ Hoog slagingspercentage (87%)
 ▄ Kwalitatief hoogwaardige trainingen
 ▄ De voordeligste in de markt

Bekende Kwaliteit
Pink Elephant is de afgelopen jaren meerdere ma-
len in de prijzen gevallen als beste opleider van Ne-
derland.

Bijvoorbeeld bij de Springest Awards, begin 2020. 
Deze awards worden toegewezen op basis van re-
views van deelnemers. 

Toegang
Cursisten krijgen een jaar lang de beschikking over 
het leerplatform. Via de app hebben ze altijd en 
overal toegang vanaf elk device.

Learning bites
De trainingen zijn opgedeeld in korte interactieve 
lessen van tien tot twintig minuten. Zo kunnen 
cursisten hun eigen tijd indelen en hoeven ze geen 
volledige cursusdagen in te plannen. 

Interactief
In onze e-learning modules worden deelnemers 
actief betrokken bij de lesstof. Zo wordt elk 
onderdeel afgesloten met oefenvragen. Ook biedt 
het platform een chatfunctie waarmee deelnemers 
met elkaar kunnen discussiëren over de inhoud. 

Memotrainer
De Memotrainer verzorgt oefenvragen over de 
behandelde stof. Cursisten kunnen zelf instellen 
hoe veel en hoe vaak ze deze oefenvragen willen 
ontvangen in hun mailbox of in de app. De 
Memotrainer onthoudt de gegeven antwoorden en 
past nieuwe vragen hier op aan. Zo ligt de focus op 
de lesstof die cursisten nog niet goed beheersen.

Examen doen
Examens dienen via Pink Elephant Education ge-
boekt te worden. Cursisten krijgen een examenvou-
cher voor een online examen zodat zij op een door 
hen gewenst tijdstip en locatie het examen kunnen 
afnemen. Hiervoor is enkel een device met internet-
verbinding en een webcam benodigd.

De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van e-learning binnen Pink 
Elephant Education, waardoor kwalitatief hoogwaardige trainingen nu efficiënter en voor-
deliger zijn dan ooit.

Het e-learning platform van Pink Elephant Education is zo gebouwd dat je trainingen door-
loopt op een efficiënte manier, in behapbare onderdelen. Zo raken cursisten binnen een 
mum van tijd gecertificeerd in bijvoorbeeld ITIL®, Agile®, PRINCE2®, Lean IT® en nog vele 
andere Best Practices. 
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Waarom
Pink Elephant?

Pink Elephant Education & Technology

Beste Grote Opleider van 2019
Waarom Pink Elephant? Omdat we de beste zijn, om mee te beginnen. Wij zijn meerdere keren verkozen tot 
beste IT-opleider van Nederland en zijn onlangs door Springest, de grootste opleidingenvergelijker in 
Europa, uitgeroepen tot Beste Grote Opleider van 2019!

Expertise
Pink Elephant is al decennialang voorloper als het gaat om nieuwe standaarden en overbrengen van kennis 
over Best Practices. Denk bijvoorbeeld aan ITIL®, PRINCE2®, Agile®, Lean IT®, maar ook nieuwere 
methodes zoals SIAM™ of DevOps.
Pink Elephant was de eerste die ITIL®, PRINCE2® en BISL® introduceerde in Nederland. Wereldwijd zijn in-
middels meer dan 350.000 mensen door ons opgeleid en gecertificeerd. 

Een greep uit het aanbod
ITIL®
Mondiaal nog steeds dé 
standaard op gebied van IT-
servicemanagement. 

Lean-IT®
Toepassing van de succesvolle 
Lean methodiek binnen de
IT-processen. 

Agile® PM / Scrum
Snel inspelen op verandering 
en klantbehoeften met flexibele 
korte cycli. 

COBIT®
Waardecreatie van IT optimali-
seren door het linken van 
business- en IT-doelstellingen.  

PRINCE2®
Wereldwijd één van de meest 
gangbare projectmanagement 
methoden. 

DevOps
Korte ontwikkelcycli brengen 
development- en operatieteams  
bij elkaar.

Meer weten?
Neem contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail naar info@pinkacademy.nl.  

Additioneel aanbod
Naast een breed aanbod van e-learning modules biedt Pink Elephant Education workshops en business 
simulatie games. Business Simulatie games zijn de beste manier om Best Practices, trainingen en 
frameworks te oefenen in een realistische maar veilige omgeving. In de workshops gaan we met deelnemers 
dieper in op methodieken uit de trainingen en op toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk.
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Mondiaal nog steeds dé 
standaard op gebied van 
IT-servicemanagement.

ITIL®
Pink Elephant Education

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig 
door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar 
heeft ITIL® zich ontwikkeld tot dé Best Practice op het gebied van Service Management.

Doel
Bij ITIL®4 staat één doel centraal: het leveren van waarde aan de business. ITIL® combineert hierbij een 
aantal functies en processen die het framework een waardevol instrument maken voor het inrichten van een 
Service Management organisatie. ITIL® kan op iedere organisatie worden toegepast, ongeacht grootte, IT 
infrastructuur of volwassenheidsniveau. Het uitgangspunt hierbij is dat IT organisaties een proces van 
continue verbetering moeten ondergaan. 

Meer weten?
Neem contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail naar info@pinkacademy.nl.  

Waarom Pink Elephant?
Pink Elephant Education is al decennialang voorloper als het gaat nieuwe standaarden en overbrengen van 
kennis over Best Practices. Denk bijvoorbeeld aan ITIL®, PRINCE2®, Agile®, Lean-IT®, maar ook nieuwere 
methodes zoals, SIAM™ of DevOps.
Pink Elephant Education was de eerste die ITIL®, PRINCE2® en BISL® introduceerde in Nederland. Wereld-
wijd zijn inmiddels meer dan 350.000 mensen door ons opgeleid en gecertificeerd. 
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