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Het team … 

‘Low’ budget – creativiteit en inhoud – veel vrijheid – less=more - praktijkgericht





Wie doet wat?!



• Doe het niet ‘alleen’ (indien mogelijk). 

• Doe inspiratie op bij anderen. 

• Netwerk & blijf leren. 

• Inhoud & techniek combineren is een meerwaarde.

Wie doet wat?!
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Hoe? Protocol?

• Zorg voor een duidelijke taakverdeling.

• Prik een realistische planning. 

• Bepaal het testteam (intern/extern).



Een duidelijk (gereviewd) 
draaiboek is de helft 
van het werk … 
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Een duidelijk draaiboek …

• Verschillende modules of verschillende e-learnings

• Navigatiemogelijkheden (beperkingen?)

• Verplichte of facultatieve modules/oefeningen

• Leerdoelen (combinatie met andere training?)

• Beschikbaarheid multimediabestanden

• Softwaresimulaties? Laatste versie!



Een duidelijk draaiboek …

1. Doelstellingen

2. Leerdoelen

3. Modules

4. Test

5. Tijdslijn

6. Overzicht slides









Een duidelijk draaiboek …

• Zorg dat al wie ‘in de pap te brokken heeft’ 

het eens is over het draaiboek. 

• Hoe duidelijker het draaiboek, hoe sneller de 
implementatie. 

• Creativiteit is te bewonderen, maar haalbaarheid is 
ook belangrijk. 



Evalueren = (bij)leren

• Tijdens het proces. 

• Na afloop bij de (testers van de) doelgroep.



Evalueren = (bij)leren
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Maak duidelijke afspraken!



Evalueren = (bij)leren









Wat viel in de smaak … 
(en wat niet …)

#praktijkgerichtheid

#interactiviteit

#kort&krachtig

#less=more

#al doende leren

#visueel attractief



https://www.youtube.com/watch?v=2eajjl7p_D8



Wat viel in de smaak … 
(en wat niet …)





• Story size aanpassen 

• Templates (master slides, feedback slides …)

• Kleurcodes

• … 

Maak templates …
Maak een to do lijst ‘voor de start’  



Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 







Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 
2. Benoem alle elementen – héél – duidelijk … 









Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 
2. Benoem alle elementen – héél – duidelijk … 
3. Bedenk leuke, kleine elementen die de 

deelnemer motiveren 





Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 
2. Benoem alle elementen – héél – duidelijk … 
3. Bedenk leuke, kleine elementen die de 

deelnemer motiveren 
4. Recycleer ‘slim’ … 

















Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 
2. Benoem alle elementen – héél – duidelijk … 
3. Bedenk leuke, kleine elementen die de deelnemer 

motiveren 
4. Recycleer ‘slim’ …
5. Probeer coherentie en herkenbaarheid te creëren







Onze conclusies na 2 jaar … 

1. Niet elke e-learning hoeft super complex te zijn … 
2. Benoem alle elementen – héél – duidelijk … 
3. Bedenk leuke, kleine elementen die de deelnemer 

motiveren 
4. Recycleer ‘slim’ …
5. Probeer coherentie en herkenbaarheid te creëren
6. Zorg altijd voor een ‘rode draad’





Toekomst … 

• Blijven leren …

• Sociale aspect integreren …

• Belonen en stimuleren … 

• Koppelen aan bestaande/klassikale opleidingen … 

• Coherentie in de e-learnings … 

• Updaten van bestaande e-learnings … 




