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Implementeren van e-learning 

Mareen van Londen 
Opleidingskundige 

19 april 2016 

Voorstellen Implementatieplan 

•  Wat gaan we doen? 
•  Hoe gaan we dat doen? 
•  Wie gaan dat doen? 
•  Wanneer gaan we dat doen? 
•  Waarom en waartoe? 

Doel en gewenst resultaat 

 

Nut en noodzaak verbinden Visie op (e) leren 

‘Stevige’ Projectleider 

Klankbo
rdgroep

	  –	  stuur
groep?	  

Brede	  p
rojectgr

oep	  met	  betro
kken	  

par7jen
	  

Betrokken partijen 
•  Intern;  

•  Medewerkers 
•  Managers & leidinggevenden 
•  P&O, O&O 
•  Trainers 
•  ICT 
•  OR 

•  Extern;  
•  Leverancier digitaal leerplatform 
•  HRM systeem 
•  Content leverancier 
•  … 

Digitale leeromgeving 

Van Londen (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Spreek	  dezelfde	  taal	  
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Koppeling met systemen 

Van Londen (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Implementatie 

INHOUD 

Van Londen (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Implementatie 

•  Technische	  implementa4e	  en	  infrastructuur	  

•  Onderwijskundige	  implementa4e	  

•  Organisatorische	  implementa4e	  
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Contenttraining 

Van Londen (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Geïntegreerde	  mix	  

70:20:10 

Charles	  Jennings	  

Opleidingsbeleid 

Ondernemingsraad	  

Hoe implementeren? Fasen project 

1.  Inventarisatie 
2.  Installatie leeromgeving 
3.  Koppelingen 
4.  Training 
5.   Inrichting 
6.   Testen 
7.  Oplevering  
8.  Uitrol en communicatie 

 

1. Inventarisatie 
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2. Installatie en koppelingen 

•  HRM 
•  SSO? 
•  PE-online? 
•  Content (e-learning) 

3. Training & inrichting Opleveren en Livegang? 
Wat opleveren? 
Waarmee live? 
•  Wanneer? 
•  Met wat? 
•  Met wie?  
•  Hoe? 
•  Met welk doel? 
•  Testen? 
•  Communicatie 

What’s	  i
n	  it	  fo
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Nieuwe rollen – anders leren 

•  Leidinggevenden (anders aansturen) 
•  Opleidingen (leren faciliteren) 
•  Trainers (leren begeleiden) 
•  Medewerkers (anders leren; eigen regie) 
•  Anders toetsen 

Portfolio en 
managementrapportage Testen 

•  Wat testen? 
•  Wat evalueren? Op welke manier? 
•  Met wie? 
•  Wanneer? 
•  Met wel doel? 
•  Resultaat? 

Uitrol en communicatie Communicatie 
•  Informatie: 

–  Big happening of stilzwijgend 
–  Intranet, krant, mail, posters, filmpje, 

ansichtkaarten etc 
•  Leidinggevenden informeren / trainen 

–  Bijeenkomst 
–  Power point voor afdelingen 

•  Trainers informeren/instrueren 
•  Werken met key-users of aandachtsvelders? 
•  Instructie materiaal 

–  FAQ’s 
–  Inlogkaart 
–  Instructiemap / power point / filmpje 

Medewerkers:  
managen verwachtingen 

•  What’s in it for me? 
•  Duidelijkheid  

o vergoeding tijd 
o Verplichting en consequenties 
o Termijn 
o Waar terecht voor vragen 
o Veel gestelde vragen online 
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Mogelijke randvoorwaarden 

•  Voldoende werkplekken (PC’s / internet / geluid / filmpjes) 
•  Helpdesk, begeleiding en instructie 
•  Duidelijkheid over urenvergoeding en consequenties (bij niet 

halen toets) 
•  Inloggen thuis en op het werk 
•  Tijd en geld voor implementatie en uitrol 
•  Draagvlak (bv van management en leidinggevenden) 
•  Andere projecten of veranderingen in de organisatie 
•  Onbekendheid e-learning /koudwatervrees en/of 

computervaardigheden 
•  Cultuur (andere manier van leren) 

Succesfactoren 
•  What’s in it for me (meerwaarde voor alle betrokkenen) 
•  Wat verwachten we van…. 

•  Medewerkers 
•  Leidinggevenden 
•  Trainers 
•  P&O / Opleidingen 

•  Goede testfase (evt. pilot); technisch en functioneel 
•  Goede instructie / helpdesk en evt. kartrekkers 
•  Fouten maken mag - leren 

•  belonen,  vier successen, Leren is leuk en zinvol 
•  Eigen verantwoordelijkheid medewerker 
•  Verbinden nut en noodzaak 

Implementatie 
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Nieuwe leercultuur Proces Elke implementatie is anders,  
                de implementatie weg ook 

Behaalde resultaten ! 


