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Inleiding 
De inmiddels 42 Smart Industry Fieldlabs in Nederland ontwikkelen met elkaar dagelijks nieuwe toegepaste 
innovatieve en technologische kennis. Kennis die hard nodig is voor het realiseren van de Smart Industry 
revolutie in Nederland, maar ook daarbuiten. De (veelal koploper) bedrijven die participeren, hebben 
zich verenigd in een fieldlab en het initiatief genomen om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens te 
delen. Een belangrijke opdracht, aangezien er zo meer uniformiteit kan ontstaan in de huidige functies, 
functiebenamingen en opleidingen. Uniformiteit die van groot belang is voor de rekening en doorgroei 
van de Smart Industry. 

Kennis ontwikkelen is echter van een andere orde dan kennis overdragen. Zo is er dan ook oneindig veel 
bekend en geschreven over kennisoverdracht, lesgeven, leerpsychologie, leertheorieën, kennis, kunde in 
- zeg maar - ‘kennis-ontwikkelland’. Onmogelijk om dat allemaal in één uitgave te vatten. In deze uitgave 
bekijken we daarom hoe je effectieve skills-programma’s kunt opzetten om vergaarde kennis te delen, en 
over te dragen.

Deze uitgave is een pragmatische handleiding ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Een 
doelmatig handvest om inspiratie uit op te doen, of als steunpilaar om te komen tot LLO-programma’s. Het 
levert een model, waarmee je je LLO-activiteiten kunt bepalen en kunt komen tot nieuwe vormen van LLO-
programma’s. 

Leeswijzer
We starten met 5 portretten van fieldlabs die al werk 
hebben gemaakt van het delen van hun kennis en 
kunde, middels skills-programma’s. Vervolgens 
kijken we modelmatig naar de verschillende vormen 
van LLO-aanbod om daarna stil te staan bij het 
ontwikkelen van LLO-programma’s en je rol daarin als 
trainer. In 4 kwadranten uiteengezet lichten we daarna 
de verschillende vormen van LLO-programma’s toe. 
We besluiten met een uitgebreid overzicht van ICT-
tools die je kunt inzetten om je programma’s sterker 
te maken. Uiteraard geven we ook een (actueel) beeld 
van financieringsmogelijkheden om programma’s te 
ontwikkelen. 

Den Haag, Maart 2020
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“Education is not the learning of facts, 
but training of the mind to think.”

Albert Einstein
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We leven in een tijd waarin transities als verduurzaming, digitalisering en robotisering zich explosief 
voltrekken. Veranderingen die arbeidsplaatsen kosten maar ook weer nieuwe banen opleveren. Banen 
waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. We moeten productiever, slimmer en ondernemender worden. 
Daarom is het belangrijk dat leren en ontwikkelen een vanzelfsprekendheid is. Want een lerende organisatie 
houdt kennis en vaardigheden op peil.  

‘Werknemers zullen in de toekomst een leven 
lang moeten blijven leren. Er zijn ontzettend 
veel ontwikkelingen gaande op velerlei 
gebieden: de economie trekt aan, er zijn minder 
instromende jongeren en meer uitstromende 
ouderen. Als de markt groeit en het moeite 
kost om extra personeel te vinden, moet een 
werkgever de productiviteit van de bestaande werknemers 
vergroten door de inzet van slimme technologie. En daar is 
kennis voor nodig. Door de snelle digitalisering zullen de 
werknemers ook intensiever moeten worden bijgeschoold.’

Egbert Jan Sol, programmadirecteur (pt industrieel management, 2019)

We zien steeds meer kansen en mogelijkheden om verregaande automatisering in te zetten in de productie. 
Dit betekent dat er nieuwe functies bij komen, en dat andere weer verdwijnen.

Moeten we hier dan op tegen zijn?
Nee zeer zeker niet, we moeten dit juist omhelzen! Als gevolg van de afnemende beroepsbevolking 
(steeds meer mensen gaan met pensioen en er zijn steeds minder jongeren in Nederland), zullen we meer 
economie moeten realiseren met steeds minder mensen!

Logisch dus dat we moeten investeren om bij te blijven. Onze kennis moet up-to-date zijn en blijven. 
Gelukkig beschikken we al jaren over top-onderwijs in Nederland, dus een goede basis is er. Nu moet het 
nog vanzelfsprekend worden dat je, ook na je initiële opleiding, bij blijft. Een Leven Lang Ontwikkelen dus.

Langzaam wordt duidelijk dat we met steeds minder ‘arbeidsproductieve’ mensen onze economie op gang 
moeten houden. Voor een MKB-bedrijf betekent dit: Met minder mensen, meer productie realiseren, met 
betere levertijden en een hoger rendement, minder afval en betere marges. Klinkt dit onmogelijk? Zo lijkt 
het wel. Toch zijn er in de praktijk al voorbeelden van MKB-bedrijven die dit voor elkaar hebben gekregen. 
Hoe? Door gebruik te maken van Smart technology. Een deel van het vakmanschap bestaat uit repeterende 
processen. Machines en computers zijn hier juist goed in. Laat mensen de meer creatieve dingen doen, 
en dan bedoelen we naast design en ontwerp, ook de sterk veranderlijke zaken, zoals: hoe gaan we om 
met ziekte, wat doen we met stagnatie in materiaalleveringen en hoe gaan we om met een machine die 
vastloopt?

Waarom een Leven Lang Leren?

We moeten inzien dat het onderhouden en updaten van onze kennis van groot belang is. Eigenlijk is hier 
tot nu toe niet veel nieuws onder de zon, immers dat doen we al jaren: We lezen onze vakliteratuur, gaan 
naar bijeenkomsten en soms volgen we een cursus (bijv. veiligheid). Als we bovenstaande ontwikkelingen 
meenemen, zien we dat het belang van kennisonderhoud steeds belangrijker wordt. 

De mondiale handel neemt toe en onze beroepsbevolking neemt af. Als we onze welvaart willen  
handhaven, moet onze efficiency omhoog. Dat dit kan, is inmiddels door diverse bedrijven al bewezen. Wat 
hier vooral voor nodig is? Een enorme push op leren.

Figuur 1: Bevolkingspiramide in 2030, Bron CBS
 
In deze uitgave zoomen we in op een aantal fieldlabs die leren al onderdeel hebben gemaakt van hun 
fieldlab. Aansprekende voorbeelden van totaal verschillende manieren van leren komen hier voorbij. Maar 
wat hebben ze gemeen? En in welke relatie staan ze tot elkaar?  Wat opvalt is dat we ‘leren’ op verschillende 
manieren kunnen organiseren.  Zo ontdek je op welke manier dit past bij jouw organisatie of fieldlab, en 
op welke wijze je er dus eventueel zelf mee aan de slag kunt. We presenteren een aantal recepten van hoe 
leren georganiseerd kan worden, en dat hoeft lang niet altijd klassikaal met een boekje te zijn.    

Bij Smart Industry zijn inmiddels ruim 600 bedrijven betrokken in verschillende fieldlabs. De ambitie is om 
de door de fieldlabs ontwikkelde kennis bij 6000 en daarna 60.000 bedrijven te brengen door middel van 
Skills-programma’s. 
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Fieldlab Industrial Robotics 
over het belang dat bedrijven 
de scholen moeten ingaan

Wat is in één een zin het doel van fieldlab 
Industrial Robotics?
‘Industriële robotica op de kaart krijgen bij 
onderwijsinstellingen door het ontwikkelen van 
kennis en materiaal, en zorgen dat opleidingen er 
mee in aanraking komen’.  

Waarom moet industriële robotica op de kaart bij 
onderwijsinstellingen? 
‘We doen al bijna 40 jaar industriële robotisering 
en toch zijn er nog steeds te weinig mensen met 
de juiste kennis beschikbaar op de arbeidsmarkt. 
En dat terwijl bij bedrijven steeds meer de wens 
en noodzaak bestaat om automatisering met 
robots toe te passen. We hebben door de jaren 
heen al veel kennis opgedaan, maar weinig is 
vastgelegd in onderwijsprogramma’s. Ook zijn 
er geen eenduidige richtlijnen over wat iemand, 
die zichzelf robotprogrammeur noemt, nu kan. 
Je moet je voorstellen hoe lastig dat is voor 
iemand van een afdeling HRM om iemand met 
de juiste skills aan te nemen. Heb je namelijk 
een 2-daagse cursus gehad bij een fabrikant, of 
heb je een 6 jaar lange en universitaire opleiding 
gevolgd? Beiden kunnen zich robotprogrammeur 
noemen. Een systeem, dat inzichtelijk maakt op 
welk niveau mensen zijn opgeleid, maakt dit 
veel makkelijker. Wat dat betreft is robotisering 
eigenlijk nog een ‘achterlijk’ vakgebied: waar veel 
bedrijven nog steeds dezelfde fouten maken. 

2 Er wordt wel gekeken naar hoe het nog mooier, 
beter of exotischer kan, maar er is geen empirisch 
onderzoek naar best practices, om vervolgens 
generieke kennis te ontwikkelen. Daar willen wij 
verandering in brengen.’

Hoe is het Fieldlab IR ontstaan? 
‘Eigenlijk uit een praktische noodzaak. Piet 
Mosterd, mede-eigenaar van AWL Techniek, 
merkte zelf hoe lastig het was om goede 
robotprogrammeurs te vinden. AWL is met 
700 medewerkers een prominente leverancier 
van gerobotiseerde productiesystemen in 
automotive. Het heeft inmiddels een eigen 100 
dagen opleiding tot robotprogrammeur, en het 
leek Piet een goed idee om de researchruimte van 
AWL met robots ook beschikbaar te stellen voor 
scholen. Zo kon, wat wij hier doen, ook worden 
uitgedragen binnen de BV Nederland.’

Wat is de corebusiness van Fieldlab IR?  
‘Wij richten ons met Stichting Fieldlab 
Robotics op 3 aspecten: kennis ontwikkelen, 
kennis vermenigvuldigen en kennis borgen in 
gecertificeerde opleidingen voor mbo’s en hbo’s. 
Uiteindelijk willen we dat die kennis in heel 
Nederland beschikbaar komt. We halen goede 
voorbeelden op bij onze partners/koplopers 
en laten dat middels onderwijs bij bedrijven 
binnenstromen. In het fieldlab hebben we robots 
staan, kunnen we bedrijven en scholen ontvangen, 
die kunnen testen, ontwikkelen en uitproberen. 
Ook organiseren we workshops, symposia en ‘de 
dag van robotica’ voor studenten en bedrijven. De 
zalen zitten vol, ook met ondernemers.’

Hoe heeft Fieldlab IR de skills-programma’s 
ontwikkeld? 
‘We geloven in een Leven Lang Ontwikkelen en 
daarom hebben we opleidingen ontwikkeld, 
waarbij de deelnemer zélf gecertificeerd wordt.   
We zijn gestart met een vmbo kennismakings-
module Robotica. We hebben verschillende 
programma’s op mbo- en hbo-niveau gerealiseerd. 
Op mbo-niveau ontwikkelden we het keuzedeel 
Industriële Robotica. Dit keuzedeel heeft een 
doorlooptijd van 10 weken. Inmiddels hebben 
10 deelnemers dit traject afgerond en op dit 
moment volgen 80 studenten deze module. Het 
keuzedeel start dit jaar 4 keer en wordt ook in 
een avondvariant voor werknemers aangeboden. 
Na het volgen van het keuzedeel kan de student 
opgaan voor het certificeringsexamen voor de 
functie van Robotic Coördinator.

Daarnaast hebben we samen met hogeschool 
Windesheim een AD (Associated degree) 
opleiding Industriële Automatisering en 
Robotica ontwikkeld, waarin nu 22 studenten 
voor 2 jaar het traject volgen (2 jaar lang 1 dag 
in de week: 4 modules). Aan het einde van deze 
periode kunnen de studenten opgaan voor het 
certificeringsexamen voor Robotic Technician. 

Binnen het hbo hebben we nu contact met 3 
lectoraten van verschillende hbo-instellingen: 
Windesheim, Saxion en met de HAN. We 
werken nu samen aan de ontwikkeling van een 
onderzoeksprogramma, en zoeken nog financiële 
middelen om programma’s te realiseren. 

Oprichting:
2017

Missie:
Het Fieldlab Industrial Robotics is 
opgericht om het gebrek aan ‘robot’ 
kennis op de arbeidsmarkt te verkleinen

Typisch Fieldlab IR:
• Geloven in een Leven 

Lang Ontwikkelen
• Certificeren van de persoon zelf, 

en niet alleen de opleiding

Thema:
Industrial Robotics

LLO-activiteiten:
• Robotic Coordinator
• Robotic Technician
• Robotic Engineer
• Robotic System engineer

Standplaats:
Harderwijk

Regio: 
Oost-Nederland

Website:
www.fieldlabir.nl

Rik Grasmeijer

‘Je raakt de MKB-er als 
een pas afgestudeerde 
student zegt, doe je dat 
hier nog met de hand?’

Facts &
 Fig

ures
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Inmiddels is er op Windesheim een succesvolle 
minor robotisering gestart, waarbij hbo-studenten 
een goede basis krijgen. We willen er naartoe 
werken dat ook deze opleiding aansluit bij 
het certificeringsniveau van Robotic engineer. 
Enthousiastelingen kunnen toekomstig doorgaan 
naar een masteropleiding waarbij het accent ligt 
op het ontwerp van complexe gerobotiseerde 
productiesystemen. Dit is het niveau van de 
Robotic Systems Engineer.

Gemiddeld organiseren we jaarlijks 4 tot 6 
workshops, een symposium en de ‘dag van de 
Robotica’ voor studenten en werknemers van 
bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er altijd 
studenten bij betrokken zijn.’

Hoe borgen jullie de kwaliteit van deze 
opleidingen?
‘Conform ISO/IEC 17024 persoonscertificering 
hebben we een structuur opgezet, waarmee 
we de 4 functieprofielen met bijbehorende 
competenties actueel houden. Hierin hebben 
we een examencommissie, een commissie 
van deskundigen en een commissie van 
belanghebbenden die met elkaar de eisen 
aan de benodigde vakbekwaamheid voor de 
certificeringen actueel houden. 

Het grote voordeel van deze vorm van 
persoonscertificering is dat het een internationaal 
erkende certificering is. Daarbij is er een 
periodieke hercertificering (3 - 5 jaar). Dit past 
uitstekend bij snel veranderende gebieden zoals 
de robotisering en geeft eveneens een goede 
invulling aan ‘een Leven Lang Ontwikkelen’.

Wat zijn de uitdagingen van Fieldlab IR? 
‘Het opleiden van docenten is van cruciaal belang. 
De opleidingen hebben meerdere technische 
docenten nodig en het opleiden van deze 
docenten is wel eens lastig gezien de schaarste 
die er is. Daarnaast is het echt belangrijk om zo 
snel mogelijke de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen: Je moet heel snel de slag maken naar 
een bedrijfsvraagstuk, en niet het programmeren 
van de robot centraal stellen. Het gaat immers 
om de inzet van robotica in het productieproces 
en niet om de inzet van robotica om menselijke 
handelingen te reduceren. 

Wat betreft de activiteiten van het Fieldlab gaat er 
veel tijd in zitten om aan de financiële middelen te 
komen. Er is te veel administratieve last wat echt 
zonde is van kostbare tijd en kennis. Een centrale 
organisatie met enige sturing zou hierbij alle 
fieldlabs kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld 
een landelijke subsidiedesk.’

Fiedlab IR is op het gebied van skills-programma’s 
één van de koplopers binnen de fieldlabs, wat 
hebben jullie ervaren als succesfactoren?  
‘Het hebben van een belangrijke ambassadeur 
die deuren opent, is essentieel. Bij ons is dat Piet 
Mosterd, die met zijn grote netwerk één van de 
drijvende krachten is achter het fieldlab. 

Een andere succesfactor is: leer van elkaar, ga 
niet zelf het wiel uitvinden. Als er fieldlabs zijn die 
opleidingen willen gaan certificeren, neem dan 
even contact met ons op, want eerdergenoemde 
persoonscertificering past ook prima bij thema’s 
als 3D-printen, cybersecurity en andere Smart 
Industry vakgebieden. Dat verandert ook elke 5 
jaar.’ 

Hebben jullie nog tips voor andere fiedlabs die 
skills-programma’s willen ontwikkelen?
‘Vergeet niet bij de ontwikkeling van opleidingen 
dat je ook docenten moet opleiden, wat tijd kost. 
Besef je hierbij dat de druk in het onderwijs erg 
hoog is. Het fieldlab heeft een beperkte rol in deze 
opleidingen. Docenten kunnen dit veel beter. Wij 
hebben ervaren dat het goed werkt om docenten 
een docentstage geven, waarbij je ze niet alleen 
laat kijken bij bedrijven, maar ook gaat trainen en 
een bedrijfsvraagstuk laat oplossen. Anders gaan 
ze er te onbevangen heen.  

Wij hebben nu succesvol ervaring met het 
ontwikkelen van persoon gecertificeerde 
opleidingen. Deze kennis willen we graag met 
andere fieldlabs delen. Met elkaar moeten we 
er ook voor zorgen dat de Smart Industry Skills-
programma’s van een bepaalde kwaliteit zijn, 
met ruimte voor regionale invulling. Er is nu 
versnippering en dat levert het risico op van een 
wildgroei aan opleidingen.’ 

Fieldlab Smart Welding 
Factory over de 
totstandkoming van hun 
lesprogramma opleiding 
(las)robotprogrammeur

Wat is in één zin het doel van Fieldlab Smart 
Welding Factory?
‘Bedrijven helpen met kennis en kunde op het 
gebied van robotlassen, en daarnaast het doen 
van research en development op dit gebied’.

Waarom is het delen van kennis en kunde, 
research en development op het gebied van 
robotlassen zo belangrijk? 
‘Bij de implementatie van lasrobots zit het 
probleem vaak niet in de hardware, maar vooral 
in het ontbreken van kennis en kunde van het 
goed implementeren van het geautomatiseerde 
lasproces in het bedrijf.’

Hoe is het Fieldlab SWF ontstaan?
‘Lasrobots zouden toch efficiënter ingezet moeten 
kunnen worden, vroegen we ons 5 jaar geleden 
hardop tijdens een goed glas af. We deden een 
haalbaarheidsstudie, en toen we die evalueerden 
ontstond eigenlijk het idee voor het oprichten van 
een Fieldlab Robotlassen. Na onze eerste sessie 
maakten we een plan, waarmee we een subsidie 
bij de provincie aanvroegen. En zo konden we 
eind 2014 starten met het eerste project, met als 
doelstelling om meerdere bedrijven te betrekken 
bij het nieuwe fieldlab. 

Oprichting: 
2015

Missie: 
Efficiënte inzet van geautomatiseerd lassen

Thema: 
Robotics

LLO-activiteiten:
• Mbo keuzedeel robotlassen

(internationaal erkend)

Typisch Fieldlab SWF:
• Gaat op een merkonafhankelijke

manier om met alle merken robots
• Gaat in op alle aspecten bij het

inzetten van lasrobots, zowel
bedrijfseconomisch als lastechnisch

• De doelgroep bestaat naast operators,
ook uit constructeurs en engineers

Standplaats:
Enschede

Regio: 
Oost

Website:
www.smartweldingfactory.com

Jeroen Wevers, projectleider

‘Laat datgene wat de bedrijven 
nodig hebben leidend zijn’

3Facts &
 Fig

ures
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Een fase waarin we al bezig waren met het 
ontwikkelen van lesstof. In 2015 zijn we al gegroeid 
naar een samenwerkingsverband met 11 partners, 
en niet veel later kwamen er vragen van buiten 
de provincies en van ‘niet aangesloten’ bedrijven. 
Hierop is een 2e kring bedrijven gevormd.’

Jullie stellen voorwaarden aan partners, welke 
zijn dat? 
‘Een organisatie moet rijp zijn om te participeren 
in een fieldlab. Van belang is dat automatisering 
op de strategische agenda staat. Wij stellen dan 
ook als voorwaarde dat partners een visie en een 
daaraan gekoppeld projectplan inclusief budget 
hebben. Hieruit blijkt heel goed in hoeverre een 
aspirant partner daadwerkelijk wil investeren in 
automatiseren of robotiseren.’

Wat is er uniek aan jullie skills-programma? 
‘We hebben het lesprogramma opleiding (las)
robotprogrammeur (keuzedeel in mbo-niveau 
4) ontwikkeld, en dat is breder dan alleen 
programmeren. De opleiding gaat echt in op 
alle aspecten van het inzetten van lasrobots, 
zowel bedrijfseconomisch als lastechnisch. De 
doelgroep wordt dus niet alleen gevormd door 
operators, maar juist ook door de constructeurs 
en engineers. Zij hebben de kennis nodig om een 
goed productieproces te ontwerpen. Het door ons 
ontwikkelde programma ondersteunt het bedrijf 
in de daadwerkelijke integratie van lasrobots in 
productieautomatisering.’

Hoe hebben jullie het lesmateriaal ontwikkeld?
‘Onze ontwikkeling kwam in een stroom-
versnelling door een opleidingspilot met de 
bedrijfsvakscholen Anton Tijdink, Smeot, het 
ROC van Twente, het NIL, LAC en Stork. Bij deze 
ontwikkeling hebben we veel gehad aan de 
bestaande guidelines voor geautomatiseerd 
lassen van de European Welding Foundation en 
het International Institute of Welding. Dit hielp 
ons enorm bij het opstellen van de verschillende 
lessen, waarmee we een integraal programma 
ontwikkelden, dat zowel ingaat op technische 
aspecten als op de bedrijfseconomische aspecten 
van ‘Smart Welding’. 

Tijdens het schrijven van het lesmateriaal toetsten 
we steeds bij de partners of de inhoud wel 
correspondeerde met hun visie. Ook stemden we 
het lesmateriaal continu af met onderwijskundigen, 
en Anton Tijdink, Smeot, vakscholen en het ROC 
van Twente. 

Het uiteindelijke proces van deze pilot nam 2 jaar 
in beslag en heeft geleid tot een breed gedragen 
lesprogramma. Eigenlijk is het programma nooit 
klaar, het is een ‘ongoing process’ om de inhoud 
actueel te houden. Het belangrijkste is dat er een 
breed gedragen programma is ontstaan.’

Waar liep je bij het ontwikkelen van het 
onderwijsprogramma tegenaan en hoe heb je dit 
kunnen oplossen?
‘De wens van de bedrijven ging uit naar een 
internationaal erkend diploma. Gelukkig konden 
wij gebruik maken van de eerdergenoemde 

guideline. Maar tegelijk schrijft deze guideline 
minimaal 3 robot-talen voor: onbetaalbaar voor 
regulier onderwijs. Daarnaast wil het bedrijfsleven 
een opleiding die aansluit bij haar wereld. Gelukkig 
hebben we hier oplossingen voor kunnen vinden. 
Inmiddels kunnen we op een merkonafhankelijke 
manier omgaan met alle merken robots en zitten 
er al 4 verschillende talen verwerkt in de opleiding. 
Het belangrijkste van de merkonafhankelijkheid 
is dat het niet uitmaakt welke robot de 
opleidingsinstelling heeft staan. Zo’n 80% van de 
in Nederland gebruikte programmeertalen zijn nu 
in ons programma afgedekt.’

Hoe verspreiden jullie het lesprogramma?
‘Nadat we het lesprogramma hebben ontwikkeld, 
zijn we door meerdere mbo’s benaderd die 
interesse hadden in ons pakket. Enerzijds omdat 
we merk-onafhankelijk kunnen werken. Maar ook 
door de breedte van de opleiding, die ingaat 
op het productieproces en die goed aansluit 
op de behoefte van bedrijven in alle regio’s. 
Inmiddels werken 6 verschillende locaties met 
ons programma en zit een 7e locatie er aan te 
komen. Bij deze onderwijslocaties (skillslabs) 
ondersteunen we zowel de docenten als de 
school in de samenwerking met hun regionale 
bedrijvenkringen met regio-specifieke 
bewerkingen. We maken hierbij gebruik van 
een online leeromgeving waarin we snel kunnen 
schakelen met updates.’

Hoe is de toetsing georganiseerd?
‘De uiteindelijke toetsing wordt uitgevoerd door 
het NIL, het Nederlands Instituut voor Lastechniek. 
Zij geven het diploma uit. De kandidaten 
maken een examenwerkstuk, waar gedurende 
de lessen aan gewerkt wordt. Dit stuk wordt 
door het NIL onder andere beoordeeld op het 
praktische werkstuk en op de opbouw van de 
geprogrammeerde software.’

Heb je nog tips voor fieldlabs die nog moeten 
starten met skills-programma’s?
‘Laat datgene wat de (regionale) bedrijven nodig 
hebben leidend zijn! Voorkom dat het een Poolse 
Landdag wordt, door het te betrekken op je eigen 
regio en door het praktisch te houden. Betrek 
pragmatische mensen in een kernteam en houdt 
partijen die later willen aansluiten nog even op 
afstand. Ontwikkel eerst een goed basismodel, 
voordat je aan opschalen gaat denken. 
Een andere tip is om een onderwijsinstelling mee 
te nemen, en zo een kloof tussen de wereld van 
de fieldlabs en bedrijven te voorkomen. Bedrijven 
kunnen vaak sneller dan onderwijs, en als fieldlabs 
kunnen we onderwijs goed helpen om de 
aansluiting met bedrijven te vinden.’
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Fieldlab  
‘de Duurzaamheidsfabriek’ 
vult LLO vernieuwend in
Wat is het doel van Fieldlab
de Duurzaamheidsfabriek? 
‘Wij ondersteunen bedrijven bij het aanpakken 
van (technische) kennisvraagstukken. Dit doen we 
door bedrijven te laten samenwerken met elkaar 
en met studenten en gaandeweg gedurende het 
project samen te innoveren en te leren.’ 

Hoe komt zo’n samenwerking tussen bedrijven 
en onderwijs tot stand?
’We verbinden de innovatievraagstukken van 
bedrijven aan onderwijs. Daarbij richten we 
ons met name op de toepassing van nieuwe, 
maar bewezen technologie, zoals bijvoorbeeld 
robotisering. Het begint vaak met een technisch-
inhoudelijke vraag, maar het eindigt meestal met: 
hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Ik kom bij veel 
bedrijven die denken dat de complexiteit van hun 
omgeving vraagt om hbo- of wo-geschoolden. 
Vaak blijkt dat we in de praktijk de vraagstukken 
kunnen oplossen door zittende medewerkers en 
studenten uit het beroepsonderwijs (mbo en hbo) 
samen te laten werken in projecten.’

4

Jullie hanteren 3 stappen in je aanpak voor 
het oplossen van innovatievraagstukken van 
bedrijven, hoe ziet dat eruit?
’Wij zijn complementair aan de innovatie-
vraagstukken bij bedrijven. Wij komen niet direct 
kennis brengen, maar helpen eerst met het 
formuleren van wat nu eigenlijk de behoefte is. 
De aanleiding voor een innovatieproject is vaak 
een concreet probleem in het productieproces. 
In veel gevallen ligt achter zo’n vraagstuk een 
diepere vraag. Vervolgens gaan we samen 
met medewerkers van het bedrijf en onderwijs 
(docenten en studenten) met een gestructureerde 
aanpak aan de slag om tot de juiste oplossing 
te komen. Hierbij kijken we niet alleen naar 
de werkprocessen, maar proberen we ook 
verbindingen te leggen met de organisatiecultuur 
en andere vernieuwingen binnen het bedrijf.
Bij de verbinding tussen het bedrijf en het 
onderwijs, is het vraagstuk van het bedrijf altijd 
het vertrekpunt. Vervolgens zijn er drie ‘paden’ 
te onderscheiden in de aanpak: leren, werken 
en innoveren. Zo moeten de studenten natuurlijk 
worden opgeleid in de betreffende techniek. Dat 
gebeurt in het initiële beroepsonderwijs. Daarnaast 
moet de concrete innovatie worden ingebed in 
de nieuwe organisatie. Daarbij worden ook de 
medewerkers meegenomen in de vernieuwing én 
worden studenten en docenten betrokken zodat 
de innovatie ook op een organische manier landt 
in het onderwijs. Het derde pad betreft het ‘samen 
leren’, omdat tijdens een innovatie altijd nieuwe 
vraagstukken opduiken én ook nieuwe inzichten.’

Wat is de toegevoegde waarde van de 
samenwerking tussen studenten en ervaren 
medewerkers in één project? 
‘Onze jongeren begrijpen en passen nieuwe 
technologie heel gemakkelijk toe. Werkende 
vaklieden zijn goed in hun vak. Daar maken we de 
match. Wij noemen dit het omgekeerd meester-
gezel-model: Door medewerkers en studenten 
in projecten samen te laten werken, vindt een 
omgekeerde kennisflow plaats. De studenten 
groeien op met het inzetten van technologie en 
lopen hierin voor ten opzichte van medewerkers, 
ze nemen hen in feite op sleeptouw. Tegelijk vult 
de medewerker de studenten aan, bijvoorbeeld 
op de specifieke randvoorwaarden van het project. 
Zo ontstaan er nieuwe rollen, die bestaande 
structuren doorbreken. Je ziet dat bedrijven bij 

innovaties behoefte hebben aan mensen die de 
inhoud van het werk op de werkvloer begrijpen 
(de beroepspraktijk) én begrijpen wat technologie 
daaraan kan toevoegen. De mbo-ers van nu kunnen 
die rol uitstekend pakken en zijn daarmee een 
soort vanzelfsprekende ‘implementatiespecialist’. 
Zij zijn heel goed om vanuit elementair praktische 
kennis te komen tot integratie.’

Oprichting:
2013

Missie:
Het toepassen van nieuwe technologieën 
en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 
door samenwerking tussen bedrijven (van 
startup tot corporate) en beroepsonderwijs

LLO-activiteiten:
• Omgekeerd meester-gezel-model

Typisch de Duurzaamheidfabriek: 
• Nemen het vraagstuk van het 

bedrijf als vertrekpunt
• Betrekken medewerkers, studenten 

en docenten voor de structurele 
kennisoplossing en concrete inbedding 
van de innovatie bij bedrijven

• Geloven dat een skills-programma 
een proces van nieuw werken en het 
implementeren van nieuwe kennis is

Thema: 
Innovatie

Standplaats: 
Dordrecht

Website:
www.duurzaamheidsfabriek.nl

Daniel Wortel, innovatiemanager

‘Een skills-programma is een 
katalysator bij het verbinden 
van innovatie en een  
Leven Lang Ontwikkelen’

Facts &
 Fig

ures
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Jullie aanpak gaat buiten de gebaande paden 
van het onderwijs, wat betekent dit voor 
onderwijsinstellingen?
‘We gaan inderdaad vaak buiten de comfortzone, 
door projecten te doen die niet vooraf in een 
boekje beschreven zijn. In onze visie is een 
skills-programma namelijk niet een vastgelegd 
programma, maar veel meer een proces van 
nieuw werken en het implementeren van nieuwe 
kennis. Zo’n proces kan je volgens vaste lijnen 
inrichten: opleiden, innoveren, accepteren en 
reageren. Dit vraagt wel om flexibiliteit van de 
onderwijsinstellingen.’

Wat is de motivatie van bedrijven om mee te 
doen in jullie aanpak?
’Dat kan verschillen per bedrijf, de één doet mee 
om zijn netwerk binnen een sector te vergroten, 
de ander wil productieverbetering realiseren. 
Ook sociaal maatschappelijke factoren spelen 
mee. Alle partners vinden de verbinding met 
het onderwijs cruciaal. Daarnaast, omdat we als 
Duurzaamheidsfabriek steeds bekender worden 
en successen boeken, weten bedrijven ons steeds 
beter zelf te vinden! 

Hoe financieren jullie de Duurzaamheidsfabriek? 
‘De financiering bestaat uit verschillende 
onderdelen. Allereerst wordt het grootste deel 
van het fieldlab verhuurd aan de gebruikers van de 
Duurzaamheidsfabriek. Daarnaast faciliteren we 
bijeenkomsten voor externen en wordt subsidie 
verworven voor projecten samen met het fieldlab.’

Kunnen jullie op den duur ook zonder subsidie?
’Nee, er zal altijd subsidie nodig zijn. Resultaten 
kunnen we wel borgen, maar de uitkomsten zijn 
nooit klaar. Gedurende het proces nemen we 
steeds meer mensen mee, en tegelijk blijven we 
werken aan het optimaliseren van dit proces, 
door nieuwe kennis te implementeren bij deze 
innovaties. Subsidies hebben wel de lastige 
eigenschap dat ze vaak periodiek zijn, terwijl onze 
aanpak juist een continue (verbeter)proces is. Wij 
hebben wel geluk met onze regio. Hier zit een 
groot deel van de (maritieme) maakindustrie en 
we kunnen gemakkelijk partners vinden.’

Welke ontwikkelingen zien jullie op je af komen?
‘We kijken steeds meer naar de gehele keten in 
het productieproces, van offerte, tot engineering 
en realisatie. De volgende innovatieprogramma’s 
vinden steeds plaats aan de voorkant van 
deze keten. We kunnen bijvoorbeeld met 
simulatiesoftware anticiperen op een efficiënter 
productieproces (digital twinning, red.). Dit 
koppelen we aan onze skills-programma’s, maar 
niet specifiek in de vorm van cursussen, maar 
als een gezamenlijke aanpak en gedeelde visie. 
Daarnaast verbreden we ons op de velden van 
energie en zorg. De demografische ontwikkeling 
is zodanig, dat bedrijven wel moeten investeren 
in hun bestaande personeel, want de bron vanuit 
het regulier onderwijs krimpt. Een Leven Lang 
Ontwikkelen is dan ook een belangrijk element van 
elke ontwikkeling bij de Duurzaamheidsfabriek.’
 

Fieldlab RoboHouse geeft 
bedrijven inzicht in de (on)
mogelijkheden van robotica
Wat is de gedachte achter RoboHouse? 
‘Vanuit de TU Delft en de hele RoboValley zijn 
we veelvuldig in contact met bedrijven rondom 
robotica. Daaruit bleek een behoefte aan een 
operationele testomgeving waar men samen 
nieuwe robotica applicaties kan ontwikkelen, 
dat werd RoboHouse. Hierin werken bedrijven, 
kennisinstellingen, en leveranciers van robots en 
toebehoren samen aan innovatieve projecten. 
Dat doen we via verschillende programmalijnen, 
namelijk robotica applicatie opdrachten, een 
cursusprogramma voor robotmakers, een design 
traject voor toepassers van robotica en een 
gedeelde testfaciliteit voor industriële robotica 
toepassingen.’

Waarom is het voor een bedrijf interessant om mee 
te werken aan robotica applicatie opdrachten?
’Veel bedrijven zien een toekomst met 
automatisering in hun werkprocessen. Deze 
bedrijven zijn allemaal bezig met het verwerven 
van (robotica-)competenties. Wij ondersteunen 
hen, door ze te faciliteren met het maken van een 
‘proof of principle’. Binnen deze projecten wordt in 
een multidisciplinair team aan de robottoepassing 
gewerkt, waarbij alle teamleden leren. Met 
de studentopdrachten bijvoorbeeld gaat een 
groep van 4 tot 6 studenten aan de slag met een 
opdracht van het bedrijf. Studenten analyseren de 
vraag en spiegelen deze bij de bedrijven om met 
elkaar gaandeweg tot de achterliggende vraag te 

Oprichting:
2018

Missie:
Innovatieve organisaties en personen de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
robotics laten ontdekken, ontwikkelen 
en testen in een industriële setting

LLO-activiteiten:
• Cursus Robot Operation System
• Cursus Robot Operation
• Cursus Vision Technology
• Discovery Workshop

Typisch Fieldlab Robohouse:
• Geven bedrijven snel en to the 

point inzicht in de technische 
haalbaarheid van hun vraagstuk

• Treden op als vraagbaak voor 
industriële automatisering

• Organiseren het maandelijks robo-café
• Geloven dat fieldlabs structureel 

onderdeel moeten worden van de 
kenniseconomie, om internationaal 
competitief te blijven

Thema:
Robotics

Standplaats:
Delft (TU Delft Campus)

Website:
www.robovalley.com/robohouse 

Facts &
 Fig

ures

Jaimy Siebel, manager van RoboHouse

‘We werken in een 
multidisciplinair team aan 
de robottoepassing, waarbij 
alle teamleden leren’

5
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komen. Uiteindelijk realiseert het team een fysieke 
‘proof of concept’. Dit laatste is heel belangrijk bij 
robotica. De theorie is vaak mooier dan de praktijk. 
Vaak blijkt namelijk in de praktijk pas, wat wel en 
niet mogelijk is. We faciliteren deze samenwerking 
in 3 varianten: 
1. Studieopdrachten, met inzet van studenten 

(voor studiepunten);
2. Ingenieursprojecten, met inzet van een 

combinatie van experts, zoals: TNO, talenten 
en/of RoboHouse medewerkers;

3. Of een onderzoekstraject (meerjarig TU Delft 
onderzoek)

Hierbij is een talent iemand die nog ‘jong’ is en 
werkt voor een vergoeding. Dit kunnen studenten 
zijn in een bijbaan, maar ook bijvoorbeeld 
medewerkers van startups.’

Welke activiteiten doen jullie in het leercentrum?
‘Hierin geven we een aantal cursussen. Het meest 
bekend zijn we door onze ROS-cursus. ROS 
(Robot Operating System) is een generieke robot-
besturingstaal (middleware), die goed aansluit 
op bestaande platforms. In deze cursus leer je de 
basis van het robot-programmeren. Dit stelt de 
deelnemers in staat om, zonder vendor-locking, 
robot-applicaties te schrijven. 

Daarnaast hebben we de cursus robot 
operation opgezet. We liepen ertegenaan dat 
er vaak praktische vragen spelen omtrent het 
implementeren van een robot. In deze robot 
operation cursus leer je een robotica applicatie 
daadwerkelijk gereed te maken voor inzet in 
productie. Deze cursus gaat in op alle praktische 
randvoorwaarden. Hoe stel je je robotstation op, 
hoe integreer je bijvoorbeeld een conveyor belt, 
en hoe integreer je veiligheid. 

We hebben verschillende bedrijven gevraagd 
welke kennisbehoefte zij hebben, waarna we 
de cursus vision technology hebben opgezet. 
Deze cursus gaat in op de integratie van vision 
technology in een robot applicatie: Hoe ga ik om 
met beeldinformatie en hoe kom ik aan data, en 
hoe zorg ik ervoor dat ik iets kan met deze data?

Daarnaast bieden we ook partners de ruimte 
om specifieke cursussen te geven. Dit doen 
we bijvoorbeeld samen met toeleveranciers 
die hierbij onze faciliteiten gebruiken. Dit kan 

productspecifiek zijn, of juist thematisch zoals 
bijvoorbeeld omtrent veiligheid.’

Op welke wijze ondersteunt RoboHouse het 
management van een bedrijf?
‘We krijgen best vaak vragen van bedrijven die 
wel al een idee van hun probleem hebben. Dit 
idee komt dan voort uit een actuele situatie, 
bijvoorbeeld een tekort aan personeel. Het 
is heel begrijpelijk dat hierbij gedacht wordt 
aan de inzet van robots als oplossing voor het 
probleem. Echter het inzetten van geavanceerde 
automatisering vraagt om een strategische en 
structurele benadering. Hiervoor hebben we de 
zogenoemde discovery track ontwikkeld. Deze 
track hebben we o.a. via de Rabobank Robo 
Challenge uitgewerkt tot een gestructureerde 
methode waarbij het management inzicht krijgt in 
mogelijkheden én onmogelijkheden van robotica. 
We kijken dan eerst naar alle repeterende 
processen in het bedrijf en stemmen af welke 
processen geprioriteerd moeten worden. Dit levert 
de input om bepaalde processen in meer detail 
te bespreken middels het RoboHouse canvas. 
Hiermee kunnen bedrijven heel snel en to the 
point, in overleg met een expert, inzicht krijgen of 
en hoe een proces geautomatiseerd kan worden. 
Een bedrijf heeft hiermee in één middag inzicht 
in de technische haalbaarheid van zijn vraagstuk.

De uitkomsten van een discovery workshop 
spelen we zoveel mogelijk door naar bestaande 
marktpartijen. Als hierbij nieuwe functionaliteit 
vereist is, kunnen we dit oppakken als innovatie 
traject. bijvoorbeeld als een robotica applicatie 
opdracht in ons testcentrum.’

Maken deze skills-programma’s onderdeel uit 
van de businesscase van Robohouse?
‘Ja absoluut. Het RoboHouse blijft operationeel 
door alle activiteiten die we aanbieden, alleen 
is dit nog niet kostendekkend. We leveren een 
belangrijke bijdrage aan het ondernemersklimaat 
en aan de acceptatie van automatisering. We leren 
medewerkers de nieuwste skills en ondersteunen 
bedrijven bij het maken van investeringskeuzen. 
We leveren hiermee een belangrijke bijdrage 
aan de robotica. In andere landen wordt onze 
functionaliteit wel als publieke service aan het 
bedrijfsleven aangeboden. Om Nederlandse 
bedrijven competitief te maken is automatisering 

essentieel. Daarvoor heb je onpartijdige locaties 
nodig die bedrijven daarin kunnen adviseren 
en ondersteunen. Als wij de kosten volledig met 
commerciële activiteiten moeten dekken, is de 
kans groot dat wij deze onafhankelijkheid verliezen. 
Om bedrijven goed te kunnen ondersteunen 
hebben we state-of-the-art faciliteiten nodig en 
een vaste personeelskern die de kennis kan delen 
en projecten goed kan begeleiden.’

Hoe vinden bedrijven en onderwijsinstellingen 
RoboHouse?  
‘De meeste bedrijven vinden ons tijdens de 
evenementen die we organiseren. We worden 
steeds vaker gezien als vraagbaak voor 
industriële automatisering. Wat goed helpt is dat 
we onderdeel zijn van de RoboValley in Delft. 
Daarnaast organiseren we diverse events veelal 
met branches en ondernemersverenigingen of 
individuele bedrijven, die zich willen bekwamen 
op robotica. Tijdens deze events inspireren we 
bedrijven en tonen we zowel de kansen als de 
beperkingen van robotica. We geven bedrijven een 
helder kader, waarbinnen technologie toegepast 
kan worden. Voor iedereen die graag eens wil 
komen kijken: elke maand is er een robo-café, wat 
meteen ook een open netwerkbijeenkomst is.’

Welke tips heb je voor andere fieldlabs die ook 
skills-programma’s (willen) ontwikkelen?
‘Luister goed naar je doelgroep, oftewel je 
klanten. Ontwikkel schaalbare programma’s die 
je vervolgens breed kunt aanbieden. Koester je 
samenwerking en koppel verschillende partijen 
aan elkaar, dit is een belangrijk onderdeel van je 

bestaansrecht. Voer regie op innovatie en verzorg 
de faciliteiten waarmee je partners dit kunnen 
realiseren.’

Waar hebben jullie zelf nog behoefte aan?
‘Aan meer mensen met technisch inhoudelijke 
kennis. Zij zijn noodzakelijk om bedrijven goed 
en snel te ondersteunen. Het is lastig om deze 
mensen te vinden en te behouden. We zijn erg 
gelukkig met onze apparatuur en faciliteiten, deze 
hebben we veelal in bruikleen gekregen, dankzij 
onze partners. Eigenlijk zouden we onze klanten 
beter kunnen bedienen als we permanent deze 
apparatuur tot onze beschikking zouden hebben. 
Dit vraagt om een structureel budget waarop 
afgeschreven kan worden.’

Hoe zien jullie de toekomstige ontwikkelingen?
‘We zitten nu in een periode waarin veel 
gedigitaliseerd wordt (Smart Industry). Dat merk 
ik ook aan de vragen die wij krijgen. De fieldlabs 
zijn daarin een goede ontwikkeling, maar om bij 
te blijven, moeten we nu ook wel doorpakken. 
Daarvoor zijn subsidies echt noodzakelijk! In 
Duitsland worden ondernemers in zogenoemde 
competence centres kosteloos ondersteund om 
nieuwe ideeën te testen! De Duitsers tolereren 
geen vertragingen in het realiseren van hun 
economie. De Duitse staat betaalt hier aan 
mee. Ik ben ervan overtuigd dat we de fieldlabs 
structureel onderdeel moeten maken van onze 
kenniseconomie, alleen zo kun je internationaal 
competitief blijven.’
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Fieldlab 3D-makerszone 
biedt niet alledaagse 
skills-programma’s
Wat is het doel van het fieldlab 3D-Makerszone? 
‘Wij zien de rol van het fieldlab als brug tussen 
kennis en onderzoeksinstellingen en de markt’, 
vertellen Kathelijn  Rombaut van de 3D-Makerszone 
(3DMZ) en Annette Beerepoot van Bouwlab R&Do 
(Research en Do). ‘De laagdrempelige manier 
van werken van R&Do zorgt ervoor dat iedereen 
zich hier snel thuis voelt. Door programma’s en 
formats (design thinking, sprints en andersoortige 
sessies) in kleine groepen aan te bieden, kunnen 
bedrijven en studenten daarna snel aan de slag. 
Bij bedrijven gaat dat vaak in een sprint of pilot 
waarbij kennisuitwisseling nog langer doorgaat. 
We denken dus altijd vanuit de toegevoegde 
waarde voor onze klanten. We hebben een ruim 
netwerk en beschikken over veel kennis van 
3D-printen en smart oplossingen.’

Op welke wijze geeft Fieldlab 3D-Makerszone 
invulling aan een Leven Lang Ontwikkelen?
‘Bedrijven zijn vaak goed in staat om zelf personeel 
op te leiden. Hiervoor is het wel van belang dat 
de medewerker over een leergierige houding 
beschikt. Daarom werken wij veel samen met 
het beroepsonderwijs. Zo zijn we onder andere 
partner in het RIF-project Smart Maker Education 
en hebben we nauw overleg met het hbo. Het gaat 
dan vooral over deze soft-skills. Aan bedrijven 
bieden we grofweg 3 skills-programma’s aan: 
Makathons, Masterclasses en uiteraard cursussen.’

6

Een van jullie skills-programma’s is een Makathon, 
wat houdt dat in? 
‘Het doel van een Makathon is om een product 
te realiseren op basis van een aangegeven 
probleem. Een Makathon lijkt overigens op een 
Hackathon, maar is anders omdat we uiteindelijk 
ook een prototype maken. Een Hackathon gaat 
meestal over alleen software. We organiseren dit 
als 3-daags event. Hiervoor stellen we brede teams 
samen, waarin ook studenten mee werken. Een 
Makathon begint met een challenge. Gedurende 
het event organiseren we diverse workshops die 
de deelnemers inspireren om vanuit verschillende 
perspectieven aan hun oplossing te werken. 
Dit kan technisch inhoudelijk zijn, maar kan ook 
gaan over businessmodellen en zelfs ethiek. De 
deelnemers worden vervolgens getraind om hun 
oplossing aan een jury te pitchen. 
Tijdens het event word je continue uitgedaagd en 
leer je van de workshops en van elkaar. Een heel 
leuke manier om (te leren) in een team te werken! 
Dit leidt altijd tot nieuwe inzichten en soms zelfs 
tot nieuwe businessmodellen.’

Als ander skills-programma organiseren jullie 
masterclasses, hoe zien die eruit?  
‘Masterclasses organiseren we meestal op 
aanvraag van een klant. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan 3D-printen in de bouw, blockchain, digital 
twinning, smart sensoring, data acquisitie et 
cetera. De doelgroep van zo’n masterclass 
bestaat uit medewerkers en loopt uiteen van 
harde techneuten tot bijvoorbeeld investeerders. 
Ze komen niet alleen van technische bedrijven, 
maar juist ook van overheden, banken en/of 
branches. De ene keer is het een inspirerende 
sessie, de andere keer begeleiden of coachen we 
de werknemers van een organisatie over hoe om 
te gaan met nieuwe technologie. Voorbeelden 
van deze aanpak zijn: Masterclasses innoveren, 
trendverkenningen, een cursus 3D-printing of 
Internet of Things (IoT). Ook coachen we groepen 
op basis van design thinking en organiseren we 
een cursus Makathon-coach.’

Oprichting: 
2014 (in 2019 ging hier ook het 
Fieldlab Bouwlab R&Do van start)

Missie: 
Bedrijven en organisaties helpen om 
nieuwe kennis op het gebied van 
digitalisering en productie toe te passen 

LLO-activiteiten:
• Makathons
• Masterclasses
• Cursussen

Typisch Fieldlab 3D-Makerszone:
• Zien hun rol van fieldlab 

als brug tussen kennis en 
onderzoeksinstellingen en de markt

• Ontwikkelen een portal voor High 
Tech waar alle fieldlabs skills-
programma’s kunnen delen

Thema: 
3D-printen en Bouw

Standplaats: 
Haarlem

Website:
www.3dmakerszone.com

Kathelijn Rombaut
Annette Beerepoot

‘Als deelnemers van 
masterclasses vragen 
wanneer hun collega’s kunnen 
komen, zijn we geslaagd’

Facts &
 Fig

ures
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Gezien de grote belangstelling lijkt er veel 
behoefte aan jullie aanbod, wanneer zijn jullie 
geslaagd?  
‘Dat klopt. We hebben inmiddels al honderden 
‘werkenden’ bereikt met onze programma’s, 
uiteenlopend van inspiratiesessies voor 
docenten tot een maatwerk trainee programma 
voor een gemeente. We kijken daarbij vooral 
naar gerealiseerde impact. Als wij een sessie 
organiseren en deelnemers vragen wanneer ze 
terug kunnen komen met hun andere collega’s, 
dan denk ik dat we iets hebben bereikt!’

Jullie zijn bezig om de skills-programma’s te 
ontsluiten zodat bedrijven het aanbod beter 
kunnen vinden. Hoe doen jullie dat?
‘Wij ontwikkelen een portal voor High Tech waar 
we met alle fieldlabs de skills-programma’s kunnen 
delen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken 
met Marktplaats.nl, maar dan met een ‘smart’ 
scholingsaanbod voor werkenden. Het moet een 
portal worden voor alle aanbieders van Smart 
Industry programma’s, niet alleen fieldlabs, maar 
ook voor onderwijs, bedrijfsscholen, opleiders, et 
cetera. Hiermee hebben we allemaal een sterke 
marketing en hopen we een inzicht te krijgen in 
de behoefte van het bedrijfsleven (werknemers) 
en het aanbod vanuit verschillende aanbieders. 
Wellicht leidt het ook tot afstemming van het 
aanbod! Wat elders al ontwikkeld is, hoef je zelf 
niet meer te doen!’

Zijn jullie skills-programma’s onderdeel van jullie 
Business Case?
‘Ja soms wel, maar het kan ook een onderdeel 
zijn in een subsidietraject. We doen het liefste 
maatwerk, waarbij een klant een vraag heeft en 
we daar vervolgens invulling aan geven. Voor 
het MKB is dit nog wel eens lastig, hier zien we 
vaak een latente vraag. Hierop hebben we wel 
eens, in samenwerking met een gemeente, een 
masterclass georganiseerd om MKB-ondernemers 
te helpen met de inzet van smart-industrie.’

Welke tips wil je andere fieldlabs meegeven?
‘Gewoon gaan doen. Starten en niet dicht-
timmeren. Focus je op de vraag en behoefte van 
je klant en zoom daarop in. Soms is dit doen, soms 
is dit een verhaal en soms is het organiseren van 
een netwerk nodig! Kijk wat je voor een ander 
kunt betekenen en deel.’

Waardoor zouden jullie nog effectiever jullie 
kennis kunnen delen?
‘Ik zou wel eens wat meer tijd willen hebben om te 
reflecteren op wat we doen. Laten we niets liggen? 
Wat kunnen we als fieldlabs leren van elkaar? Je 
bent vaak bezig met de drukte van de dag, terwijl 
het ook goed is om even stil te staan en terug te 
kijken.’
 

Model

Uit de interviews blijkt dat we kennis op verschillende manieren kunnen overbrengen. In dit hoofdstuk 
bekijken we het huidige aanbod van de verschillende fieldlabs. Hiervoor hebben we een quickscan gedaan 
om te achterhalen welke fieldlabs al, of voornemens zijn, om een skills-programma aan te bieden. We 
hebben een inschatting gemaakt van het zgn. Technology Readiness Level: TRL-level waarop het fieldlab 
opereert en een fieldlab in grijs gemarkeerd wanneer er sprake is van een skills-programma. Tevens zijn de 
regio’s kenbaar gemaakt door deze te duiden in de verschillende lagen in de weergave. Uit deze quickscan 
blijkt als snel dat met name de fieldlabs, die in de hogere TRL-levels opereren, met elkaar meer aanbod (grijs 
gearceerd) realiseren dan de fieldlabs die in de lagere TRL-levels opereren. Dit sluit aan bij de aanname, dat 
wanneer een technologie meer klaar is voor de markt, het ook aannemelijk is dat er kennisbehoefte is om 
deze technologie toe te passen. De geïnterviewde fieldlabs zijn oranje gemarkeerd in Figuur 3.
  

Figuur 3: Fieldlabs met LLO-activiteiten
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7.1 Aanbod skills-programma’s
Van oudsher vindt formeel leren plaats in een gebouw waar 
je naartoe gaat. Een prima werkvorm, maar niet meer de 
enige. Digitaal leren (en eerdere vormen van afstandsleren) 
maken het mogelijk om te leren waar je maar wilt. De plek 
waar je leert is niet onderscheidend meer. Dit loopt uiteen 
van lerende teams met een projectaanpak, tot individueel 
via Youtube of podcasts. We vinden structuur in deze 
verschillende aanpakken door de verschillen en kenmerken 
te benadrukken. De structuur vinden we door te kijken naar 
en in welke mate het onderwijs formeel tot non-formeel 
georganiseerd wordt.

We onderscheiden verschillende manieren van leren:
• Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren 

binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, 
met als doel het behalen van erkende diploma’s of 
certificaten.

• Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht 
maar soms minder gestructureerd en systematisch in 
vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is 
niet gericht op het behalen van een erkend diploma 
of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als 
leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een 
bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.

• Naast deze tweedeling bestaat ook nog informeel 
leren: dit wordt uitgelegd als onbedoeld leren. Dit 
leren is in feite een bijproduct of gevolg van andere 
activiteiten en niet direct onderdeel van ‘georganiseerd 
leren’. Deze overigens waardevolle leervorm wordt hier 
verder buiten beschouwing gelaten.

 
Op de verticale as (figuur 4) positioneren we leer-activiteiten en zetten we deze uiteen tussen non-formeel 
(doelgericht leren) en formeel (diploma gericht) leren. Op de horizontale as beschouwen we het bereik 
van de leer-activiteit. Het laat zich raden dat een web-based coarse meer bereik heeft dan een klassikale 
werkvorm. Het overzicht helpt om inzicht te krijgen in deze werkvormen en wellicht om te helpen een keuze 
te maken. Als je nog skills-programma’s gaat ontwikkelen, kan deze uiteenzetting je helpen een keuze te 
maken voor de werkvorm van je aanbod.

Hierbij wordt opgemerkt, dat het één niet beter is dan het ander. Alle werkvormen bereiken ook hun doel 
in kennisoverdracht. De keuze voor een werkvorm wordt medebepaald door:
• het instap niveau van de deelnemers;
• kenmerken van de leerstof;
• kenmerken van het leerproces;
• mogelijkheden en faciliteiten;
• budget;

We kunnen de verschillende leeractiviteiten uiteenzetten naar leervorm en groepsgrootte. Binnen de 
4 kwadranten die dan ontstaan plotten we de werkvormen. Figuur 4 geeft een beeld van verschillende 
werkvormen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. In de praktijk is het niet zo strak gescheiden als de 
weergave doet veronderstellen, maar het geeft een goed beeld van welke werkvormen in welke situatie 
geschikt zijn. In de hiernavolgende hoofdstukken worden de verschillende werkvormen toegelicht. Maar 
eerst bekijken we hoe en op welke wijze we kennisoverdracht organiseren (Zie Hoofdstuk 7: Ontwerpen 
van onderwijs).  

Figuur 4: Modelmatige weergave van leeractiviteiten
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Ontwerpen van onderwijs

Voordat we overstappen op de verschillende werkvormen van leeractiviteiten is het goed om te weten 
hoe leeractiviteiten ingericht kunnen worden en wat hierbij van belang is. Eigenlijk is dit in deze beknopte 
uitgave onmogelijk. Bedenk je immers dat leerkrachten over het algemeen een 4-jarige hbo-opleiding 
volgen en dat technische leerkrachten eerst hun technische specialisatie leren, en deze daarna aanvullen 
met een hbo-lerarenopleiding of een pedagogisch getuigschrift (1 jaar). En dan hebben we het nog niet 
over de onderwijswetenschappen, waar je je op universitair niveau kunt verdiepen in de onderwijskunde.
 
In dit hoofdstuk geven we je op bondige en op de meest pragmatische wijze de basisinzichten om een 
goed programma op te stellen. Of het nu gaat om een workshop, inspiratie sessie, bedrijfsproject of cursus, 
voor iedere genoemde vorm in het model geldt, dat met deze handvatten de leeropbrengst wordt vergroot.
 
Het vaststellen van de benodigde kennis
Het vaststellen van de benodigde kennis kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden.
Je kijkt hierbij naar 2 kanten:
1. Het instapniveau van de deelnemers;
2. Het gewenste kennisniveau van de deelnemers.
Het instapniveau wordt bepaald door datgene wat de deelnemer al moet kennen, kunnen en/of weten om 
aan de leeractiviteit mee te doen. Het gewenste niveau is het kennisniveau dat de deelnemer na afloop 
heeft. Het is goed om na te denken over het instapniveau van de doelgroep. Immers een monteur of 
ingenieur zal met een andere kennisbasis binnenkomen. Ook kun je rekening houden met de context. Een 
monteur zal op een andere manier naar dezelfde auto kijken dan een autoverkoper. Het gaat over hetzelfde 
object, maar allebei hebben een andere kennisbehoefte. Het gewenste niveau wordt bepaald door de 
leerdoelen, en dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van deze gehele uitgave.
 
Leerdoelen
Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Het is belangrijk om leerdoelen te hebben en 
deze ook SMART ofwel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te maken. De mate 
waarin je - in de formulering van jouw leerdoelen - met deze aspecten rekening houdt, bepaalt namelijk of 
je in staat zult zijn om de leerdoelen binnen de afgesproken tijd te bereiken. Leerdoelen benoem je vooraf 
en formuleer je SMART (zie Bijlage 1: Smart formuleren).
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Stappenplan om leerdoelen te formuleren 
Met onderstaand stappenplan kan je je leerdoelen meer concreet en SMART maken. 
1. Leerdoel en leerresultaat 

• Wat is het leerdoel? 
• Wat zou het bereiken van dit leerdoel de deelnemer opleveren? 

2. Leg uit waarom je voor een leerdoel kiest (ervaring, feedback, etc.). Stel jezelf verduidelijkende 
vragen als: Wanneer? In welke situatie? Met wie? Stel: Je vindt dat je beter om moet kunnen gaan met 
conflictsituaties. Zijn er ook situaties waarin je vindt dat je het wel goed doet? Benoem deze. Op deze 
manier maak je het leerdoel kleiner. 

3. Formuleer het leerdoel: een leerdoel is altijd zo geformuleerd alsof je het al hebt bereikt.
• Begin het leerdoel altijd met ‘ik’, of projecteer ze op de deelnemer.
• Plaats er een ‘doe’- of ‘meet’-woord achter: weet, maak, kan, ken, durf, pas toe, heb inzicht in, etc.
• Benoem vervolgens het gedeelte wat je wilt leren: het eigenlijke 

doel (de vaardigheid in meetbare termen). 
• Gebruik alleen concrete woorden:

• Niet: Ik ga vaker contact leggen. 
• Wel: Ik neem op (datum en eventueel tijdstip) drie keer zelf het initiatief tot een gesprek met... 

4. Stel jezelf daarna de volgende vraag: als ik dit doel wil bereiken, wat moet ik dan allemaal ondernemen? 
5. Indien je meerdere stappen nodig hebt om je leerdoel te bereiken dan: 

• Nummer je stappen 
• Maak je een tijdspad: een realistisch plan, per stap naar het einddoel. 
• Bepaal je evaluatiemomenten en stel je zo nodig het tijdpad of het leerdoel bij. 

 
Voorbeelden SMART leerdoelen
Voorbeeld 1
Niet SMART: ‘leren werken met robots’
Wel SMART: 
• Na afloop van de cursus kan ik een robot programmeren, óf (nog beter):
• Na afloop van de cursus kan ik met behulp van de bijgeleverde interface binnen 10 minuten 

een (merk a type b) robot programmeren voor repeterende pick en place opdrachten.
Bij het formuleren van de leerdoelen ga je zo diep mogelijk in op de randvoorwaarden, omstandigheden 
en het niveau van het leergebied. Dit geeft je een heldere structuur in de opbouw van je programma.

Voorbeeld 2 
Niet SMART: ‘goede communicatie’.
Wel SMART: 
• Ik praat tijdens het werkoverleg zo hard dat ook degene die het verste van me af zit me kan verstaan;  
• Ik neem tijdens mijn presentatie tussen alle zinnen even pauze, zodat ik niet te snel ga praten; 
• Ik kan na deze stage zelfstandig intakegesprekken met cliënten/patiënten voeren, door elke week een 

intakegesprek samen met een assistente te doen en deze gesprekken samen te evalueren.  (Universiteit 
van Utrecht, 2016)

Wat onthouden mensen?
Een belangrijk gegeven bij het kiezen van werkvormen, is wat mensen onthouden. Veelzeggend is het 
volgende rijtje. We onthouden:
• 10% van wat we lezen
• 20% van wat we horen
• 30% van wat we zien
• 50% van wat we horen en zien
• 70% van wat we met anderen bespreken
• 80% van wat we evalueren en nabespreken
• 90% van wat we aan anderen uitleggen
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Wat doe je / ga je doen om een training (inter)actief te maken? 
Je laat deelnemers een eigen inbreng leveren. Bijvoorbeeld door hen eigen ervaringen te laten inbrengen, 
een spel te spelen, te discussiëren of vragen te stellen. Uiteraard zoek je in de keuze van werkvormen een 
goede balans tussen het aanbieden en ervaren van de leerstof. In hoofdstuk 12.2 tref je diverse ICT-tools 
die je hierbij kunnen ondersteunen.

8.1 Kennisoverdracht – het opzetten van een effectieve training
Jij bent expert binnen jouw vakgebied. En je wordt steeds vaker gevraagd om een training of een workshop 
te geven. Qua inhoud weet je dat het wel goed zit. Maar… hoe zet je een training op een goede manier op? 
We kijken hierbij terug naar het hoofdstuk over het ontwerpen van onderwijs:
Het bepalen van de leerdoelen en wat het de deelnemer oplevert na het volgen van deze cursus.

Dit vormt de basis van iedere opzet. Wat wil je bereiken 
met je onderwijs of LLO-activiteit? Een goede manier om je 
gedachten te structureren (en daarmee je cursus) is om deze 
voor te bereiden met een mindmap.

Begin met de leerdoelen, de sub-leerdoelen en de 
randvoorwaarden. Vervolgens bepaal je de volgorde van de 
verschillende deelonderwerpen om een logische opbouw in 
het programma te krijgen. Staan de leerdoelen in een logische 
volgorde? Dan staat de basisstructuur van de training.
Vervolgens bepaal je welke werkvormen geschikt zijn per 
leerdoel. Maak een weloverwogen keuze uit het brede 
palet aan didactische werkvormen. Stem je keuze af op de 
deelnemers, het leerdoel én de tijd die je eraan kwijt wilt zijn. 
Een hulpmiddel hiervoor is de rastermethode:
1. Teken een tijdschema in een raster;
2. Vul vaste onderdelen in (bijvoorbeeld: welkom, 

koffiepauzes, lunch, afsluiting);
3. Noteer in de overgebleven ruimte leerdoelen en 

werkvormen op basis van de globale structuur die je 
eerder hebt vastgesteld;

4. Maak een reële inschatting per onderdeel;
5. Schuif net zo lang met de onderdelen tot je tevreden 

bent.

Checken, bijstellen en vaststellen definitief programma
Klopt de opzet met de uitgangspunten? Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:
• Krijgen alle leerdoelen de aandacht die ze verdienen?
• Zit er voldoende variatie in de werkvormen?
• Voldoet de totale opzet aan de input uit de intake?

Raadpleeg (meer ervaren) collega-trainers. Vraag hun oordeel over je conceptprogramma en doe je 
voordeel met hun suggesties. Trainers zijn meestal gemotiveerd én bedreven om kennis en vaardigheden 
over te dragen. De meesten van hen helpen je graag!

Zeker weten of je opzet wérkt? Draai een pilot-training.
Op basis van een kritische evaluatie door de deelnemers stel je je definitieve programma vast.

Tips
Naast deze aanwijzingen voor het opzetten van een cursus geven we je nog de volgende tips:

• Tip 1: Ken je doelgroep
Als jij een training geeft, is het van groot belang dat je weet aan wie je jouw training geeft. Je kunt je 
voorstellen dat je training er anders uit ziet als je deze geeft aan studenten dan aan managers van 
een organisatie. Daarnaast is het noodzakelijk dat je weet wat de mensen willen leren. Waar staan ze 
nu m.b.t. het onderwerp van je training? Wat weten, begrijpen en kunnen ze nu? Oftewel, wat is hun 
huidige situatie? En, wat willen ze na afloop van de training graag weten, begrijpen en kunnen? De 
zogenoemde gewenste situatie.

• Tip 2: Wil niet te veel
Het is misschien wel menseigen dat we te veel informatie willen geven aan de deelnemers in een 
training. Je weet vaak zelf heel veel over het onderwerp en je wilt je deelnemers zoveel mogelijk 
meegeven. Stap niet in deze valkuil. Als het goed is heb je gekeken wat de huidige en wat de gewenste 
situatie is. Ga dan eens kijken wat daartussen zit? Waar ga je daadwerkelijk aandacht aan besteden in 
je training? Liever één ding goed zodat je deelnemers het echt weten, begrijpen en kunnen, dan dat ze 
bijvoorbeeld 5 dingen weten, maar niet precies begrijpen hoe ze het kunnen toepassen.

• Tip 3: Gebruik interactieve werkvormen
Helaas draaien mensen nog vaak een PowerPoint presentatie of een Prezi presentatie als het ware áf’. 
Je kunt hier dan eigenlijk niet spreken van een training. Betrek je deelnemers en zorg dat ze echt actief 
aan de slag gaan met de inhoud. Want ga maar eens bij jezelf na, hoeveel blijft er bij jou hangen na 
40 minuten een presentatie aan te horen? Laat je deelnemers ergens over nadenken? Mee oefenen? 
Hoofdstuk 12.2 toont een overzicht van bruikbare tools om de interactie met de deelnemer te verhogen.

• Tip 4: Kies een locatie en denk na over de opstelling van de stoelen
Wanneer je een incompany training geeft, dan is de locatie meestal al geregeld. Vaak is er een standaard 
opstelling van de stoelen en tafels. Het is voor jezelf prettig en het komt je training zeker ten goede als 
je van tevoren weet hoe die ruimte er uitziet en wat de opstelling is van de stoelen. Vraag ook zeker een 
ruimte met daglicht en - als het kan - frisse lucht!
Denk er eens over na om gebruik te maken van de hoefijzer-opstelling. De stoelen plaats je in een 
hoefijzer, zonder tafels. Door je stoelen op deze manier te plaatsen, blijft de energie van je deelnemers 
hoog en zullen ze ook actiever deelnemen aan je training. Ze kunnen zich immers niet ‘verschuilen’ 
achter een tafel. De tafels zet je dan aan de zijkant van de ruimte zodat ze nog wel gebruikt kunnen 
worden bij een opdracht.

• Tip 5: Maak de transfer naar de praktijk
Hoe zorg jij er als trainer voor dat je deelnemers het geleerde echt toepassen? Denk daar bij het 
ontwerpen van je training al over na. Het zou immers zonde zijn als je deelnemers het in je training 
misschien leuk hebben gehad maar het geleerde totaal niet toepassen. Kun jij je deelnemers concrete 
handvatten meegeven zodat ze het geleerde gaan toepassen? Of kun je ze ook achteraf nog begeleiden? 
Denk na over een follow up.

• Tip 6: Denk er niet te gemakkelijk over
Laatst las ik een artikel met de volgende kop: Opleiden vraagt andere competenties dan dokteren. In 
het artikel kwam het erop neer dat een goede dokter niet vanzelfsprekend een goede opleider is. 
Jij weet oprecht veel over je eigen vakgebied. Waarschijnlijk raak je door bovenstaande tips al aardig 
op dreef. Maar, eerlijk is eerlijk, het goed maken van een training of workshop en het geven daarvan 
is een vak apart. Gun je zelf de tijd om je dit eigen te maken en volg een (online) training zodat je 
ongestoord kunt leren en het direct goed aanpakt! En, zodat jij tijdens het geven van je training echt 
relaxed voor de groep staat en je oprecht trainer durft te noemen. 
(Zakelijk groeien, sd)
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8.2 Jouw 6 rollen als trainer
En ineens sta je als inhoudelijk deskundige voor een groep en mag je kennis overdragen. Dit is nogal een 
andere rol dan die we, veelal als techneut, gewend zijn.
Het is raadzaam om je te verdiepen in je rol als ‘trainer’ en hoe je bijvoorbeeld met een groep omgaat. Hoe 
gedraagt een groep zich eigenlijk en op welke wijze kun je hierop anticiperen? 
Dit hoofdstuk beschrijft deze aspecten en gaat in op de 6 verschillende rollen van een trainer/docent. Wat 
we niet doen, is een complete docentenhandleiding schrijven. Voor wie meer wil weten verwijs ik naar de 
uitgave ‘De zes Rollen van de leraar’ (Slooter, 2018). Dit hoofdstuk is hierop gebaseerd en vertaald naar 
toepasbaarheid binnen de fieldlabs.
 
Het vak van leraar is grofweg in 6 verschillende rollen onder te verdelen die je als leraar hebt. We beschrijven 
deze rollen kort en geven enige achtergrondinformatie en enkele tips over hoe hier mee om te gaan. De 6 
rollen van de leraar zijn:
• Gastheer
• Presentator
• Didacticus
• Pedagoog
• Afsluiter
• Coach
 
De rol als gastheer
Of je nu een Hackathon, cursus of een discussie 
leidt, één van je (eerste) rollen is die van gastheer. 
Voor de een vanzelfsprekend, voor de ander meer 
een oja-momentje, dit is met name van toepassing 
aan het begin van een activiteit. In deze fase staat 
contact-maken centraal. Laat merken dat je de 
deelnemers ziet en wellicht al kent. Wees duidelijk 
en zichtbaar aanwezig. Vang bijvoorbeeld de 
deelnemers op (bij de deur) en heet hen van harte 
welkom. Als het kan, noem je hen bij hun naam. Je 
stelt de deelnemers op hun gemak en en geeft hen 
het gevoel dat ze welkom zijn. Volg hierbij je eigen 
persoonlijkheid. Bied een kopje koffie aan, of leg 
uit waar de deelnemer dit kan vinden. Contact 
maken is belangrijk voor het leren. De essentie 
is je zo te verbinden dat er een relatie ontstaat. 
Hiermee voldoe je aan een psychologische 
basisbehoefte. Op basis van die relatie kan het 
leerproces beter verlopen. Bedenk je daarbij ook 
op welke wijze je hier invulling aan kunt geven. In 
effectief lerarengedrag is het relatieaspect vaak 
belangrijker dan het inhoudsaspect. De ‘Roos van 
Leary’ beschrijft hoe menselijke interacties werken.
 
In de Roos van Leary kunnen de verschillende gedragsvormen (in de cirkel) en relatiewensen (buiten de 
cirkel) worden weergegeven. Gedraagt iemand zich ‘onder’, dan gaat de ander bijna vanzelfsprekend 
‘boven’ zitten. Gaat iemand echter boven zitten, dan moet de ander naar beneden. Maar let op: als de één 
zich ‘samen’ gedraagt, dan gaat de ander zich ook ’samen’ gedragen. Hetzelfde geldt voor tegen¬gedrag 
(2Reflect, 2008).
 

ROOS
VAN 

LEARY

ONDER

BOVEN

TEGEN SAMEN

Concurrerend

Kijk eens hoe
goed ik ben

Je moet naar
me luisteren

We mogen
elkaar

Wees bang
voor mij

Minacht
me maar

Laat me maar
met rust

Binnencirkel: Gedrag Buitencirkel: Relatiewens

Help me

Ik doe wel
wat jij wilt

Leidend

HelpendAgressief

AanpassendOpstandig

Wantrouwig Afhankelijk

De rol als presentator
De leraar als presentator neemt nu de leiding. Dit is de fase 
waarin je de groep gaat aanspreken en aandacht gaat vangen 
en vasthouden. Je positioneert jezelf op een zichtbare plek, 
waar iedereen je kan zien, en je in het licht staat. Je start bij 
voorkeur met iets positiefs en vertelt een introductie, waarin je 
het belang van het programma en de werkwijze uitlegt en je de 
deelnemers informeert over het doel en het (les)programma. 
Na deze fase weet iedereen waar ze aan gaan werken, waarom 
ze dat doen, hoe ze gaan werken en wat de opbrengst is. Houd 
dit kort (ca 2 minuten).
  
De rol als didacticus
De didacticus draagt kennis, vaardigheden en attitudes over 
aan leerlingen.
Dit kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van het drie-
fasenmodel: 
1. voordoen;
2. activeren;  
3. overlaten. 
Wanneer de didacticus voordoet, legt hij de lesstof hardop 
denkend uit. Stap voor stap en op het niveau van de deelnemers. 
Complexe leerstof deel je op in kleinere onderdelen. Na de 
uitleg volgt het activeren, of het (begeleid) inoefenen plaats. 
Hierbij stel je activerende denkvragen en controleer je of 
de deelnemers de stof begrijpen. Zo activeer je het denken, 
waarmee de deelnemers tot leren komen. 
 
Het is belangrijk om vragen op verschillende denkniveaus te 
stellen. Een manier om de verschillende niveaus van leren in te 
delen is de Taxonomie van Bloom (Bloom, 1956). De Taxonomie 
van Bloom onderscheidt zes niveaus: 
1. onthouden;
2. begrijpen;
3. toepassen; 
4. analyseren; 
5. evalueren; 
6. creëren. 

De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep 
op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod 
zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken. 
(Bron: talentstimuleren.nl). Het is een misvatting dat de lagere niveaus in de eerste jaren van een opleiding 
aan bod zouden moeten komen en de hogere niveaus pas in de latere jaren en de master. Bij Bloom gaat 
het om het niveau van leren en denken van de deelnemer. Ook in de eerste jaren van de opleiding wil je 
stimuleren dat de studenten meer doen dan alleen maar onthouden. Je wilt juist dat ze in die eerste jaren 
van de studie kennis kunnen toepassen en gebruiken.
 
De rol als pedagoog
Als pedagoog zorg je voor een goede leeromgeving. Deze rol vervul je in alle fasen van de les. De 
belangrijkste voorwaarde voor een veilig leer-en leefklimaat is de goede relatie tussen jou en de deelnemers. 
Het gaat hierbij zowel om formeel als informeel contact. Van een warme persoonlijke tot een meer zakelijke 
afstandelijke benadering.

creëren
evalueren
analyseren
toepassen
begrijpen
onthouden
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Omgang met lastige situaties
Ongetwijfeld kom je op een gegeven moment in aanraking met deelnemers die zich niet aan de spelregels 
houden. Het is goed om hier kort bij stil te staan. Het is van belang om te doseren en je er bewust van te 
zijn op welke wijze je acteert. Je beschikt over een natuurlijk scala (correctieladder) aan gedragsuitingen: 
van negeren tot non-verbaal of verbaal reageren. De intentie van het corrigeren is dat de pedagoog op 
een ontspannen manier door kan gaan met de les. Je wilt het gedrag de-escaleren. Voorkom dat je in een 
machtsstrijd terecht komt! 
Effectief reageren betekent: niet ingaan op onschuldig gedrag, ingaan op onderhandelbaar- en 
regelovertredend gedrag, en krachtig optreden tegen grensoverschrijdend gedrag. 

De correctieladder helpt je om passend te reageren en is in 2 stappen gesplitst. 
Non-verbaal corrigeren
• Negeren en doorgaan met de les
• Aankijken: neutraal, vragend, streng
• Aankijken en wenkbrauwen fronsen
• Aankijken en wenkbrauwen fronsen en wijzen
• Schouders ophalen en vragend kijken

Verbaal corrigeren
• Doorgaan met de les en het gedrag van de storende deelnemer benoemen
• Zachter gaan praten
• Harder gaan praten
• Nadrukkelijk gaan praten
• Stoppen in een verhaal
• Naam van de deelnemers terloops noemen
• Naam noemen (neutraal, vragend, streng)
• Reageren met humor
• Een vraag stellen over het gedrag: wat is er?
• Iets vragen aan deze deelnemer zodat deze stopt met het gedrag
• Direct aan de deelnemer vragen om te stoppen met het gedrag
• Een ik-boodschap afgeven: Ik heb last van jouw gedrag of ik wil uitleg geven, en vind het storend als 

je er doorheen praat
• De deelnemer laten kiezen tussen 2 opties, waarbij de laatste optie weer meedoen is
• Als de grens bereikt is: je gaat er nu uit!
 
De rol als afsluiter
Je sluit hierbij het programma op een goede manier af en gaat na of de deelnemers de vooraf gestelde 
doelen hebben bereikt en zo ja, op welk niveau. Je komt terug op de inhoud en vaardigheden (wat heb je 
geleerd), toegepaste strategieën (hoe heb je geleerd), resultaten (wat heeft het je opgeleverd) en de sociale 
interactie (hoe heb je het ervaren). Terugkomen op wat de deelnemers hebben geleerd is belangrijk, omdat 
aandacht en herhaling cruciaal zijn om lesstof te kunnen onthouden. Bovendien worden de deelnemers 
hierdoor bewust van hun eigen leerproces. Wanneer men weet hoe men leert, kan men het eigen leren 
beter sturen (metacognitieve vaardigheden). Het afsluiten van toetsen hoort hier ook bij. Het nabespreken 
van toetsen is een ultieme manier om te reflecteren op het leerproces.
 
De rol als coach
De coach is een leraar die focust op het leerproces van de individuele deelnemer. Hij stelt verdiepende 
vragen over het leren, helpt hem te reflecteren en geeft ontwikkelingsgerichte feedback. Als coach ken en 
beheers je de 5 rollen van de leraar op hoog niveau en kun je kennis en vaardigheden flexibel toepassen in 
verschillende situaties. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer zijn eigen leerproces kan sturen. In feite 
is de rol als coach een verdieping op de 5 eerdere rollen door deze vanuit een coachend perspectief toe 
te passen.

Formele onderwijsactiviteiten met lokaal bereik
In de hiernavolgende hoofdstukken behandelen we de verschillende activiteiten per kwadrant:
• Formele onderwijsactiviteiten met lokaal bereik
• Formele onderwijsactiviteiten met mondiaal bereik
• Non-formele onderwijsactiviteiten met lokaal bereik
• Non-formele onderwijsactiviteiten met mondiaal bereik

9.1 Cursus, training en maatwerkopleidingen
Een cursus is korter dan een opleiding en de inhoud is specifieker. In een cursus leer je bijvoorbeeld met 
een bepaalde methode werken. In een cursus heeft kennis (van de methode die je leert) vaak een grotere 
plaats dan in een training. Bij een cursus hoort dan ook vaak een boek of reader.  Maar een cursus is 
meestal wel meer praktijkgericht dan een opleiding. Bij een cursus horen ook vaak opdrachten die je 
tussen de cursusdagen uitvoert. Een cursus sluit je af met een diploma, certificaat of bewijs van deelname. 
Een diploma verstrek je doorgaans alleen wanneer er toetsing van de geleerde kennis en vaardigheden 
heeft plaatsgevonden.
 
In een training staat ‘toepassing in de praktijk’ centraal. Een training bestaat uit één of meerdere 
bijeenkomsten. Een training is korter en specifieker dan een cursus of opleiding. Een training is doorgaans 
nog meer gericht op de praktijk van de deelnemers dan een cursus of opleiding. In een training leren 
deelnemers kennis en vaardigheden die ze na de training gaan toepassen. Bij meerdaagse trainingen 
krijgen de deelnemers meestal ook zelfstudie- en toepassingsopdrachten mee. In een training is dus ruimte 
om te oefenen. Een training sluit je meestal af met een bewijs van deelname of een certificaat. Soms is het 
mogelijk om een diploma te krijgen als er een vorm van toetsing plaatsvindt.

In een maatwerkopleiding staat de opleidingsvraag centraal. Maatwerk kan in de vorm van een incompany 
verzorgde reguliere opleiding, aangevuld met casussen en voorbeelden die zijn toegesneden op jouw 
praktijksituatie. Deze kan ook samengesteld zijn uit onderdelen van het reguliere aanbod. En/of kan deze 
speciaal voor een organisatie worden ontwikkeld. 

9.2 Bedrijfsprojecten of hybride projecten
Een bedrijfsproject is een werkvorm waarbij teams van studenten 
aan de slag gaan met een bedrijfscasus. Steeds vaker zien we 
bedrijfsprojecten waarin - naast studenten - ook medewerkers 
meewerken. Door multidisciplinair en multi-level samen te werken 
aan een doelgerichte opdracht, ontstaat er veel kennisuitwisseling 
en verdieping bij zowel de student als bij de medewerker. 
Bedrijfsprojecten zijn vaak een vast onderdeel van het onderwijs. 
Hierdoor is continuïteit gewaarborgd (meer dan bijvoorbeeld bij 
stages). Eén van de succesfactoren zit in de organisatie en aansturing 
van deze teams. Enerzijds werken deze teams zelfsturend. Dat moet 
ook, om ruimte te bieden aan verfrissende ideeën. Let er bij het 
formuleren  van een bedrijfsopdracht op dat vooral het probleem 
en de randvoorwaarden helder uiteengezet worden. Communiceer 
nooit de gewenste oplossing, dit is een dooddoener voor de 
inspiratie, innovatie en motivatie van het team, immers dan hebben 
ze gewoon een uitvoeringsopdracht. Door hen actief te laten zoeken 
naar een oplossing voor de casus, ontstaat een veel groter leereffect voor zowel de student, als voor het 
bedrijf. Schets wel heldere kaders: De uitkomst, bij voorkeur binnen een bepaalde tijd, kosten en andere 
randvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden.
Er zijn 9 principes voor het ontwerpen van zelfsturende teams (Amelsfoort, 2003): 
1. De teamtaak is zo compleet mogelijk en kan gekoppeld worden aan een meetbaar resultaat; er is 

sprake van een afgebakend werkpakket met daarin een hoge samenhang van activiteiten.
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2. De taken van de teamleden zijn onderling afhankelijk, zodat de activiteiten elkaar aanvullen.
3. De omvang van het team is zodanig dat de teamleden een herkenbare bijdrage leveren aan het 

teamresultaat, dat er snel genoeg beslissingen kunnen worden genomen en dat het niet te kwetsbaar 
is.

4. Het team heeft voldoende regelmogelijkheden en bevoegdheden om de teamtaak zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen uitvoeren.

5. Het team verzorgt zoveel mogelijk zelf de benodigde afstemming binnen het team en met de omgeving.
6. De leden van het team zijn voor meerdere taken binnen het team inzetbaar, zodat het werk in 

alle voorkomende situaties doorgang kan vinden. Interne statusverschillen mogen een flexibele 
werkverdeling en de interne mobiliteit niet in de weg staan.

7. Het team beschikt over eigen middelen en informatie en is in de ruimtelijke indeling herkenbaar.
8. De besturingssystemen moeten aansluiten op zelfstandigheid en resultaatverantwoordelijkheid van 

het team.
9. Het beloningssysteem moet aansluiten op teamwork en is zo ingericht, dat het de leden uitdaagt een 

bijdrage te leveren aan het groepsproces, maar tevens de teamleden individueel prikkelt zich verder 
te ontwikkelen.

9.3 Omgekeerd meester-gezel-systeem
Een uitgebreidere uitwerking van bedrijfsprojecten, gericht op een LLO vinden we in het omgekeerd meester 
-gezel-model van de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht). Dit start met het uitvoeren van een bedrijfsproject 
(ook wel studentenproject) en de Duurzaamheidsfabriek stuurt op de betrokkenheid van het bedrijf. Na 
afloop van het project vindt een evaluatie plaats, met de focus op het leertraject dat is doorlopen van de 
student en van de medewerkers van het bedrijf. Dan worden de leeropbrengsten voor de medewerkers van 
het bedrijf bekeken en wat het vervolgtraject in zich kan hebben. Deze analyse vormt dan de basis voor de 
opvolgende bedrijfsprojecten, waarbij het bedrijf meer en vaak ook andere medewerkers laat participeren 
(en dus leren). Voor meer info kun je terecht bij Fieldlab de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

9.4 Minoren (hbo)
Hbo-opleidingen zijn opgedeeld in een major gedeelte, dat studenten kunnen aanvullen met minoren. 
Minoren zijn als het ware verdiepende en verbredende keuzevakken binnen het hbo. Voorbeeld: Een 
Student kiest voor een hbo-opleiding werktuigbouwkunde en binnen zijn studie kiest hij voor de minor 
Smart Manufacturing & Robotics. Deze minoren maken onderdeel uit van het curriculum van de hbo-
opleiding en kennen een eigen thema. Ze hoeven dus niet direct aan de major gekoppeld te zijn, maar 
sluiten aan bij de belangstelling van de student. 
Deze minoren lenen zich erg goed om de samenwerking met het hbo-onderwijs op te zoeken. Des te meer 
omdat hogescholen vanuit deze minoren juist vaak het contact met bedrijven zoeken om de actualiteit 
van het onderwijs te waarborgen. Via de website www.kiesopmaat.nl/modules vind je welke modules er al 
bestaan en vanuit welke hogeschool deze aangeboden worden. Op dit moment  worden er 1761 minoren 
aangeboden. Met een beetje (google)handigheid weet je zelf te achterhalen wie de contactpersonen zijn 
voor de betreffende minor.

9.5 Keuzedelen mbo
Een mbo-opleiding bestaat niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meerdere keuzedelen. Met 
keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de 
opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480, 720 of 960). De student 
doet er ook examen in, al kan hij nog niet op dat onderdeel zakken. Keuzedelen geven flexibiliteit. Ze 
kunnen snel worden ontwikkeld zodat wordt ingespeeld op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen 
en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt. Deze keuzedelen lenen zich erg goed voor de 
samenwerking met het mbo. Ook het mbo wil hiermee het contact met bedrijven onderhouden en de 
actualiteit van het onderwijs waarborgen. Het s-bb kan je helpen met het ontwikkelen van een keuzedeel. 
Meer info vind je op www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen/voorstel-keuzedeel.

9.6 Lectoraat
Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen. Door praktijkgericht onderzoek leggen zij de 
verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. Het praktijkgericht onderzoek aan het hbo vindt 
plaats onder leiding van een lector. De lector is in de meeste gevallen een gepromoveerd onderzoeker 
die specialist is in een bepaald vakgebied en zowel affiniteit heeft met onderzoek als de praktijk en het 
onderwijs.  Lectoren zoeken veelal relevante en actuele aansluiting bij bedrijven. 

9.7 Practoraat
Analoog aan de lectoraten willen de practoraten een actieve bijdrage 
leveren aan de innovatiekracht vanuit de mbo-sector. Hiervoor wordt 
binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om 
onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren en de oren en 
ogen open te houden.

Het doel van een practoraat is een bijdrage te leveren aan een 
lerende innovatiecultuur en op te leiden voor innovatief vakmanschap. 
Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar 
praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven 
kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen. Een overzicht van 
practoraten vind je op www.practoraten.nl/practoraten.

9.8 Associate degree
Een associate degree-opleiding (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en zit qua 
niveau tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Een Ad-opleiding is meer praktijkgericht dan een hbo-
bacheloropleiding. Centraal staat het herkennen van problemen en het bedenken van oplossingen daarvoor. 
Theorieën uit vakgebieden worden toegepast op situaties in de praktijk. De opleidingsprogramma’s sluiten 
goed aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven en worden door sommige instellingen ontwikkeld in overleg 
met het bedrijfsleven.

Een actueel overzicht van Ad-opleidingen vind je op www.studiekeuze123.nl/opleidingen. Hier kies je links 
in het menu <opleidingen> en vervolgens vink je Hbo Associate degree aan. Op dit moment worden er 36 
Ad opleidingen binnen de techniek aangeboden.

9.9 Hybride docenten
Hybride docenten zijn deskundigen uit het bedrijfsleven, die opgeleid en ingezet worden om kennis en 
vaardigheden uit de praktijk over te brengen aan studenten. Een hybride docent kiest ervoor om zowel als 
docent te werken als werkzaam te zijn in een andere baan. Denk aan een engineer die één dag per week 
constructieleer geeft of een docent Robotica die bij een fieldlab werkt aan Smart Robotics.

9.10 Gastdocenten
Een gastdocent is net als de hybride docenten een deskundige uit het bedrijfsleven. Anders dan bij 
hybride docenten is hij of zij niet in loondienst, maar komt zonder loonverband een gastles geven over een 
vakdiscipline op een (doorgaans mbo- of hbo) school.

9.11 PPS: Publiek-Private Samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven
Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in Publiek-
Private Samenwerking (PPS) om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. 
Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is sinds 2016 
gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. 
Deze Publiek-Private Samenwerkingen (pps’en) zijn verenigd in Katapult, het netwerk van meer dan 300 
samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Op de site: 
netwerk.wijzijnkatapult.nl staat een dynamisch overzicht met alle contactgegevens van deze pps’en, waar 
je interactief kunt zoeken op trefwoord, provincie, sector etc. 
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Formele onderwijsactiviteiten met landelijk of  
mondiaal bereik

Om een groot bereik te bewerkstelligen is het internet het aangewezen medium om leeractiviteiten aan te 
bieden. In dit hoofdstuk lichten we e-learning toe en geven we enkele voorbeelden van de meer formele 
vormen van afstandsonderwijs. Voor het ontwikkelen van lesmateriaal verwijzen we naar hoofdstuk 7.

10.1 E-learning
E-learning wordt vaak gezien als een goed middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Dit komt door 
de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk. E-learning 
richt zich op het leerproces, zowel individueel als in groepsverband, het ontwikkelen en beheersen van 
leermateriaal en leerprocessen, het organiseren van leeractiviteiten en kan worden gebruikt op scholen, 
opleidingscentra of universiteiten, maar ook  binnen bedrijven.

Er bestaan meerdere vormen van e-learning. We beperken ons in deze uitgave tot een beknopt overzicht 
van de bekendste varianten en factoren om rekening mee te houden. 

Begrippen die vaak worden geassocieerd of synoniem worden gesteld aan e-learning zijn: 

• Elektronische leeromgevingen (ELO’s)
Voor het aanbieden van online leren wordt veelal gebruik gemaakt van zogenoemde elektronische 
leeromgevingen of leerplatformen. Dit is een softwaresysteem dat is ontworpen om educatieve inhoud 
en organisatie van leerprocessen aan te bieden.

• Learning management system (LMS):
Het LMS-programma is een platform dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van 
opleidingen. Een LMS kan gebruikt worden om bij te houden welke werknemers welke scholing hebben 
gevolgd, volgen, of zullen volgen. Gebruikers kunnen via een LMS soms ook opleidingen kiezen en 
contracteren, wat niet te verwarren is met een elektronische leeromgeving. Daar waar een LMS de 
organisatie van het totale opleidingsaanbod ondersteunt, ondersteunen ELO’s de organisatie van ‘het 
leren’ binnen een opleiding.

• Learning content management system (LCMS):
De term LCMS lijkt op CMS (content managementsysteem), waarmee specifieke leerinhoud wordt 
beheerd. De lesstof in een LCMS bestaat meestal uit meerdere leerobjecten (tekst, afbeeldingen, 
simulaties, video, geluid, toetsvragen) die op een webpagina kunnen worden afgespeeld. Vaak kan 
een cursist inloggen in het LCMS en hierin het lesmateriaal bekijken wat de onderwijsontwikkelaars 
ermee hebben gemaakt.
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In een LCMS maakt een onderwijsontwikkelaar steeds kleine stukjes lesstof aan die worden hergebruikt 
door andere lesontwikkelaars in het LCMS. Een herbruikbaar leerobject (reusable learning object of RLO) is 
de kleinste bouwsteen van een cursus.

Computer-based training (CBT)
Gebruikmakend van de computer doet de cursist kennis op en wordt zijn kennis getoetst, door bijvoorbeeld 
vragen te beantwoorden of enkele vaardigheidsopdrachten te vervullen. Opdrachten kunnen online 
worden gemaakt of per e-mail verzonden. 
Andere veelgebruikte afkortingen voor hetzelfde begrip zijn:
• CAL: computer-added learning
• CAI: computer-based instruction
• CBE: computer-based education, vroeger ook vaak computerondersteund onderwijs (COO) genoemd. 

Dit begrip duidt op educatief materiaal dat op een cd-rom bij een boek wordt geleverd of gedownload 
kan worden van een internetsite. De interactieve component met een netwerk ontbreekt hier vaak.

10.2 MOOC
Een Massive Open Online Course (MOOC) is een cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het 
cursusmateriaal wordt verspreid over het web[1] en de deelnemers dus niet aan een locatie gebonden 
zijn. Naast traditionele studiematerialen, zoals tekst, video’s en cases biedt deze vorm van onderwijs 
ook de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten en assistenten, door middel 
van discussieplatforms. De cursus is geen bijeenkomst maar een online leerplaats waarop docenten en 
leerlingen elkaar vinden. Moocs bieden vaak ook interactieve gebruikersfora waarmee community’s rond 
een gemeenschappelijk onderwerp of in het veld van de cursus worden opgebouwd.

10.3 Webinar
Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet. Bij een webinar krijgen de deelnemers een link, 
waarmee ze op een bepaalde tijd kunnen inloggen en het webinar kunnen volgen. Webinars zijn doorgaans 
interactief. Dat wil zeggen dat de kijker de mogelijkheid heeft om in contact te komen met de spreker(s). 
Veelal geschiedt dit via een vragenformulier, maar ook contact via een microfoon of chat behoort hierbij 
tot de mogelijkheden. Interactieve webinars zijn wel iets complexer dan een live-bijeenkomst. Daardoor 
lijken webinars meer op een lezing dan op een workshop. Maar dat is ook afhankelijk van de inhoud. 
Sommige webinars zijn eveneens achteraf te bekijken in de vorm van een filmpje, waarbij dan natuurlijk 
geen mogelijkheid tot interactie meer is.
 
Om een webinar te geven, heb je webinar software nodig. Er zijn veel verschillende leveranciers op de 
markt met wisselende tarieven en mogelijkheden. In het overzicht in Tabel 1 op pagina 47 noemen we een 
aantal populaire webinar softwareleveranciers.
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Non-formele onderwijsactiviteiten met lokaal bereik

11.1 Lezing
In een lezing staat kennisoverdracht centraal. Een deskundige geeft een presentatie en de deelnemers 
kijken, luisteren en stellen eventueel vragen. Een lezing is op één punt vergelijkbaar met een workshop: het 
duurt niet langer dan één dagdeel, maar meestal nog korter. Bij een lezing is de groepsgrootte van minder 
belang. In principe zouden duizenden mensen tegelijk de lezing kunnen volgen.
 
Doel
Bedenk vooraf wat de doelen zijn van de lezing. Ben je gevraagd voor een lezing? Bespreek dan met 
je opdrachtgever waarom hij jou gevraagd heeft en wat hij daarmee wil bereiken. Hoe is het publiek 
samengesteld en wat is het achterliggende doel van de lezing? Het scheelt nogal of je voor een algemeen 
publiek spreekt of dat je een publiek van specialisten voor je hebt. 

Je hebt maar één boodschap: Structureer je presentatie op de manier waarop je publiek naar presentaties 
luistert: Ze zoeken naar de essentie, een eye-opener of een sterke boodschap. Ze willen een emotionele band 
met je krijgen, en geïnspireerd worden om in actie te komen. Ze komen niet om gigantische hoeveelheden 
feiten, bewijzen en onderzoeksresultaten op te nemen van een overenthousiaste specialistische spreker.
 
Hou het overzichtelijk
Voorafgaand aan de lezing maak je een presentatie. Je kunt hiervoor gebruik maken van MS Powerpoint, 
maar er zijn ook andere alternatieven zoals bijvoorbeeld Prezi, Google slides, Emaze, of Apple keynote voor 
als je een Apple-device hebt. In hoofdstuk 12 staan diverse tools benoemd die je bij je LLO-programma 
kunt inzetten.
 
Hou het aantrekkelijk
Maak in de presentatie vooral gebruik van mooie afbeeldingen met een hoge resolutie. Die zijn onmisbaar 
om een levendig beeld te scheppen, maar voorkom dat het een diavoorstelling wordt. 

Een aanpak kan ook zijn om vanuit één beeld een presentatie te houden, je bouwt dan als het ware je 
verhaal op, op basis van alleen een beeld. Dat kan van alles zijn, als het maar bij je past. Denk hierbij aan 
een schets, een model, grafiek of foto. Het gaat om jouw verhaal als presentator en niet om de plaatjes die 
je hebt meegebracht. De beelden ondersteunen slechts je verhaal. 
 
Plaats je onderwerp in een context
Soms is een presentator geneigd om te snel naar de inhoud te gaan, terwijl het publiek nog niet helemaal 
weet vanuit welk perspectief je nou iets presenteert. Het belang van een onderwerp komt pas naar voren 
wanneer het deel uitmaakt van een bredere context. Waar gaat dit onderwerp over vanuit een geografische, 
historische of culturele context? Dit maakt duidelijk waarom het onderwerp bijzonder is en op welke wijze 
het past in de wereld eromheen. Door het onderwerp van de lezing te vergelijken met vergelijkbare 
instituties of ontwikkelingen, krijgt het publiek een beter begrip van het specifieke onderwerp. 
 
Betrek het publiek
Betrek het publiek bij de lezing en/of maak het interactief. Het publiek zal hierdoor veel meer aandacht 
hebben voor de lezing, en door vragen te stellen zet je ze aan tot nadenken. Wellicht kan je die informatie 
later nog verwerken in de lezing. Probeer vooral aan te sluiten bij de beleefwereld van het publiek. Tenslotte 
maak je het verhaal persoonlijk, door aansprekende anekdotes te vertellen of herkenbare voorbeelden te 
geven. Er zijn verschillende interactieve tools beschikbaar om het publiek te betrekken in de lezing. Deze 
zijn beschreven in het hoofdstuk 12: ICT hulpmiddelen.
 

11 Testen, testen en nog eens testen
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: Tijdens een lezing doet de (powerpoint)presentatie 
het niet, of het geluid komt onhoorbaar uit de minispeakers van een laptop. Er is maar één manier om 
dit te voorkomen: testen, testen en nog eens testen. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent, om 
de presentatie even te kunnen uitproberen. Lukt dit niet, lees dan in ieder geval onderstaande tips in 
hoofdstuk 12.1 door, zodat je weet op welke wijze je de meest voorkomende problemen bij presentaties 
kunt verhelpen.
  
11.2 Workshop
Inleiding: Een workshop is hetzelfde als een training, maar dan 
nog korter en specifieker. Een workshop is erg praktijkgericht 
en de deelnemers gaan in de workshop zelf aan de slag. 
Een workshop bestaat uit één bijeenkomst die meestal niet 
langer duurt dan één dagdeel. Bij workshops worden zelden 
voorbereiding- of verwerkingsopdrachten gegeven. Soms 
kun je bij een workshop een bewijs van deelname krijgen, 
maar dat is niet gebruikelijk. Een workshop wordt, met name 
in de sport, ook wel een clinic genoemd. Voor de inhoudelijke 
voorbereiding verwijzen we je naar hoofdstuk 8, ontwerpen 
van onderwijs.

11.3 Masterclass
Een masterclass is een les, of een serie lessen, die verzorgd 
wordt door een expert. De term wordt veel gebruikt in de 
kunst- en muziekwereld. De invulling verschilt nogal. Soms is 
het vooral een lezing en soms is het een bijeenkomst waarin 
mensen onder leiding van de master kunnen oefenen. Voor de 
inhoudelijke voorbereiding verwijzen we je naar hoofdstuk 8, 
ontwerpen van onderwijs.

11.4 Inspiratiesessie
Een inspiratiesessie is een korte bijeenkomst met als doel de 
deelnemers te motiveren of te inspireren. In inspiratiesessies 
speelt ervaring en beleving een belangrijke rol. Het belangrijkste 
doel is het creëren van een bepaalde attitude, bewustzijn of 
motivatie. Een inspiratiesessie is dus minder gericht op praktische toepassing dan een workshop, en minder 
theoretisch en inhoudelijk dan een lezing.

Tijdens de inspiratiesessie ga je met elkaar aan de slag om op een creatieve manier ideeën te bedenken. 
Je benut het talent van jezelf en anderen om iets te creëren. Elke sessie is maatwerk, want de aanleiding is 
altijd anders.
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11.5 Hackathon en Makathon
Een Hackathon is een bijeenkomst van software- en websiteontwikkelaars, designers en business-
strategisten om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is dat, meestal in 24 uur tijd, een innovatieve 
en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of voor een specifiek probleem van een 
organisatie. Meestal wordt hiervoor een app, website of programma ofwel geprogrammeerd ofwel gefaket. 
Aan het eind van de Hackathon wordt de oplossing gepresenteerd aan de jury die zal bepalen welk team 
gewonnen heeft. Hier is meestal een prijs aan verbonden. 

Smart Makers Education organiseert Makathons met een sterke focus op het leren, bestemd voor onderwijs 
en bedrijf. Tijdens een Makathon van één-, twee, of drie dagen werken studenten, medewerkers en experts 
aan actuele innovatievraagstukken met de laatste technologieën zoals VR, Blockchain, 3D printing en 
Internet of Things. Zo ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de digitale 
transformatie van bedrijf en maatschappij. De Makathon is de nieuwe manier van leren voor medewerkers 
van een bedrijf en studenten.

Hackathons en Makathons zijn, ondanks dat alle deelnemers over het algemeen zeer hard doorwerken, 
behoorlijk relaxed in de zin dat er naast veel snacks ook lekker eten gratis te pakken is, er vaak coole 
gadgets zijn die je uit kan proberen (denk aan VR-headsets, Segways, de Hololens of de Amazon Echo) en 
er plekken zijn waar de deelnemers zich kunnen ontspannen of kunnen slapen.

11.6 Ronde-tafel-sessie
Hoewel het woord anders doet vermoeden, hoeft de tafel waaraan wordt vergaderd, niet rond te zijn. Wel 
is men doorgaans zodanig gezeten dat communicatie volgens het wielmodel mogelijk is: iedereen kan alle 
andere deelnemers aankijken en zich in principe tot hen richten.

Het doel van de ronde-tafel-sessie is te komen tot meer inzicht. Hiervoor is niet alleen gelijkwaardigheid 
van de gesprekspartners nodig (Koning Arthur met zijn ridders) maar ook moeten gesprekspartners zich 
open en kwetsbaar (durven) opstellen. Door het vertrouwen in de intentie en de competentie van de 
gesprekspartners, kunnen alle deelnemers leren en komen tot een nieuw inzicht. 

Het is gebruikelijk om de rondetafelconferentie te openen met een uitdagende stelling waarop alle 
gesprekspartners kunnen reageren. Door discussie over de stelling en het luisteren naar de meningen en 
inzichten van anderen, kan nieuw inzicht worden verworven.

Veel organisaties drijven op hun expertise en netwerk. Jarenlange ervaring in een bepaalde sector vertaalt 
zich in een team met veel kennis en contacten in de branche. Niet ieder bedrijf is bereid dit met de markt 
te delen. Ronde-tafel-sessies over een specifiek thema kunnen zowel intern als extern een positieve impact 
hebben. Voor het bedrijf zelf kan zo´n sessie aanleiding zijn om mensen van verschillende afdelingen samen 
te laten werken en onderling kennis te laten delen. Voor de genodigden is een evenement met ronde-tafel-
sessies een mooie kans om nieuwe kennis op te doen en in een paar uur tijd een beeld te krijgen van de 
laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Ook netwerken is voor veel mensen reden om deel te nemen aan 
dit soort bijeenkomsten.

Tips:
1. Kies uitdagende thema´s en stel een goede agenda op;
2. Selecteer inspirerende keynote-sprekers;
3. Selecteer de juiste deelnemers: er moet een goede verhouding zijn tussen de achtergrond, de 

diepgang en de interesses van de deelnemers aan een ronde-tafel-sessie;
4. Zoek een prikkelende locatie: een inspirerende locatie trekt meer mensen;
5. Sluit af met een netwerkborrel. (Customer Talk, 2019)

Non-formele onderwijsactiviteiten met landelijk bereik

12.1 Het organiseren van een congres, symposium, conferentie of seminar 
Hoe je het ook noemt, in alle gevallen gaat het om een bijeenkomst rond een thema, of voor een bepaalde 
branche, waarin kennis wordt gedeeld. Deze namen worden door elkaar heen gebruikt.  Meestal bestaat 
een congres uit lezingen voor alle deelnemers tegelijk (keynote) en workshops en lezingen waar je uit 
kunt kiezen. Er komt behoorlijk wat kijken bij het organiseren van een congres. Waarschijnlijk heb je zelf al 
diverse congressen bijgewoond, waardoor je wel een beeld hebt waar deze over gaan. Als je dat niet hebt, 
kun je ook overwegen hiervoor een organisatie in te huren. In dit hoofdstuk beperken we ons tot het geven 
van een uitgebreide checklist voor het organiseren van een congres, waarmee je aan de slag kunt. 
 
Begin op tijd met de voorbereidingen
‘Even’ een congres organiseren bestaat niet. Je brein barst waarschijnlijk al van de ideeën over het 
programma en de culinaire invulling, maar het is belangrijk om goed gestructureerd te werk te gaan. Dat 
begint met een analyse van het doel en de doelgroep. Wat wil je bereiken en waarmee inspireer je jouw 
doelgroep? Zorg dat je op tijd begint met deze essentiële voorbereidingen. 

Voor het organiseren van een congres is vakkennis nodig. Ga daarom na of jouw organisatie voldoende 
deskundigheid in huis heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het een slimmere zet is om de organisatie van 
het congres uit te besteden. Maak een afweging tussen tijd, energie, expertise en budget.

Bijlage 2 toont een aantal uitgebreide checklists die je kunt gebruiken als je een congres gaat organiseren.

12.2 Forum
Een internet- of discussieforum, meestal gewoon forum (meervoud: forums of fora) genoemd, is een 
online discussieruimte tussen verschillende gebruikers. Deze gebruikers plaatsen berichten en kunnen 
‘asynchroon’ met elkaar overleggen; de bijdragen worden gearchiveerd en de discussie kan over een 
langere periode verder gaan. 

Fora zijn belangrijke platforms om te discussiëren en kennis op te doen. Ze vormen een onderdeel van 
de internetcultuur en zijn ontmoetingsplaatsen waarop iedereen rond kan speuren en op zoek kan gaan 
naar antwoorden. Gebruikers delen tips, trucs en ervaringen van de community, uiteenlopend van IT en 
techniek tot recepten of mode. Fora bestaan los, maar ook als geïntegreerd onderdeel van websites. Voor 
het opzetten van een succesvol forum zijn er een aantal technische voorwaarden die moeten kloppen. 

Een actief forum kan uitgroeien tot een solide kennisbron over de zogenoemde topics (forumonderwerpen), 
en zo kan een forum uitgroeien tot een uitgebreide bibliotheek over een bepaald onderwerp. De gebruikers 
onderhouden de kennis, en verbeteren elkaar waar nodig. Er kan zelfs een levendige discussie ontstaan.
Echter een goed forum vraagt wel om onderhoud. Je hebt een of meerdere moderators nodig die de 
kwaliteit en continuïteit van de berichtgeving waarborgen.

Tabel 1 op pagina 47 toont een overzicht van forumsoftware.
 
12.3 Kennisclips
Youtube is inmiddels een van de grootste, zo niet het grootste mediaplatform op internet. Wist je dat 
jongeren tegenwoordig eerder op Youtube kijken, dan dat ze gaan ‘Googelen’ naar informatie? Youtube is 
uitgegroeid tot één van de grootste informatiebronnen van de wereld en staat boordevol met instructies, 
uitleg, how to’s en ander materiaal om van te leren. Een mooi medium dus om kennis en kunde te delen. 
Een groot voordeel van Youtube is dat je publiek het anytime & anywhere kan gebruiken. Je content blijft 
op Youtube staan en is vindbaar voor een groot publiek en kan onderdeel zijn van je cursus.
 

12
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Naast Youtube zijn er nog enkele media, waar je je eigen kennisclips op kunt plaatsen.
• Vimeo
• Dailymotion
• Flickr
• Vevo
• Patreon
 
Maar wat zijn eigenlijk kennisclips, en waar voldoet een goede kennisclip aan?
 
Do’s en dont’s bij een kennisclip
Auteursrecht: houd rekening met auteursrecht en portretrecht. Je mag niet alles wat je online vindt, zomaar 
inzetten in je kennisclips. Evengoed moet je het portretrecht respecteren.
Dit ontstaat op het moment dat je het hebt gemaakt. 

Aan de slag 
We starten met het schrijven van een scenario en benoemen daarin:
• Scenario schrijven:

• Voor wie?
• Wat is het doel?
• Wat is de werkwijze?
• Wat is het resultaat?

• Software, zie het overzicht in Tabel 1 op pagina 47.

Er zijn vele voorbeelden en succesverhalen te vinden op Youtube, die zelfs een inkomen genereren door 
het plaatsen van content. Dit is niet direct wat wij hier bedoelen. Wij zijn voorstander van Youtube, omdat 
we op een eenvoudige wijze audiovisuele informatie kunnen delen met een groot publiek. Het gaat er niet 
om dat we allemaal het beste Youtube kanaal realiseren (hoewel er niets is, wat je tegenhoudt om dat wel 
te ambiëren), maar meestal willen we gewoon iets uitleggen door het te laten zien. Dit kan voor een eigen 
presentatie of als ondersteuning in een LLO-programma zijn.
 
Bedenk vooraf goed wat je wilt overbrengen: het leerdoel. Wat weet de kijker meer na het bekijken van de 
video? Vraag je af welke kennisbehoefte je publiek heeft, en wat je nodig acht dat hij of zij meekrijgt.
  
Op Youtube kun je relatief gemakkelijk je eigen kanaal opstarten.  Hiervoor verwijzen we je naar: Youtube 
Creator Academy: creatoracademy.youtube.com. Met daarin creatoracademy.youtube.com/page/course/
get-discovered?hl=nl
 
12.4 Podcast
Een podcast is een audiofragment dat je via een mp3-speler of via je smartphone kunt beluisteren. Een van 
de grote krachten van podcasting is dat het de aandacht trekt. Het is lastig om je publiek aan te moedigen 
om 30 minuten een artikel te lezen of een opgenomen college te bekijken. Dat komt omdat tekst en video 
de volledige aandacht van de student vereisen - ze moeten geduldig zitten en slechts één ding doen. Dat 
valt niet altijd mee, niet in het minst vanwege de afleiding die gewoon op het volgende browsertabblad zit 
te wachten.

Via een podcast app kan de deelnemer luisteren naar een soort van eigen radiozender waar je zelf de 
content voor maakt. Het past helemaal in de ‘on demand’- tijdsgeest: mensen willen zelf bepalen wat ze 
wanneer tot zich nemen. De korte fragmenten zijn te beluisteren via kanalen als iTunes en Spotify. 
Het maken van een podcast is relatief eenvoudig. In principe is het mogelijk om in 5-10 minuten je eigen 
podcast online te hebben. Maar wederom is ook hier een goede voorbereiding het halve werk. 

Hoorcollege
Een van de eenvoudigste toepassingen van Podcasting is om je 
bestaande lezingen op te nemen. Dit maakt ze toegankelijk voor 
studenten en creëert waardevolle leermiddelen. Studenten 
kunnen de podcast gebruiken voor referentiedoeleinden of 
bij het voorbereiden van aanstaande examens. Elke student 
die problemen had om een onderwerp in de klas te begrijpen, 
kan naar deze podcast luisteren. Ze kunnen de inhoud tot zich 
nemen en het onderwerp op hun eigen tempo begrijpen.

Gemiste klassen inhalen
Door een podcast aan te bieden, kan een student die een aantal lessen heeft gemist, de lezingen 
downloaden. Hierdoor kunnen ze bij de les blijven en eventuele gaten opvullen. Ook kan een docent, 
wanneer hij of zij niet aanwezig kan zijn bij de lessen, in plaats daarvan een podcast van de les maken. Door 
deze podcast ter beschikking te stellen aan de studenten wordt vertraging voorkomen.

Door deelnemers gemaakte inhoud
Een van de meest interessante en waardevolle toepassingen van podcasting in onderwijs is het concept 
van door deelnemers gemaakte inhoud. Je kunt je deelnemers uitdagen om hun eigen podcast te maken, 
inclusief vragen, discussies, presentaties of projecten. Deze kunnen vervolgens beschikbaar worden 
gesteld aan hun klasgenoten. Dit stelt de deelnemers in staat om controle te krijgen over een aspect van 
hun opleiding en stimuleert daarom betrokkenheid bij het materiaal. 

Wat heb je nodig
In grote lijnen ziet het proces er als volgt uit. Het gaat te ver om in deze uitgave een volledige beschrijving 
te geven van het realiseren van een podcast. Met onderstaande kun je je verder oriënteren.

Dit is wat je nodig hebt:
• Microfoon (bij voorkeur met plopkap of Pop-filters (optioneel)
• Recorder (Telefoon, pc, Mac)
• Software voor het bewerken van audio (zie het overzicht in Tabel 1 op pagina 47)
• Upload je podcast naar de podcasthost bijvoorbeeld

• Spotify 
• iTunes 
• Google Podcast
• SoundCloud
• Libsyn
• Blubrry
• Podbean

Niet doen
Gebruik alsjeblieft niet Dropbox of Google Drive voor het ‘hosten’ van je website. Deze services zijn 
bedoeld voor het delen van bestanden, niet voor het hosten van een podcast. Je kunt via Dropbox of Drive 
inderdaad je podcast bestand naar andere mensen sturen, maar dat is dan ook het enige positieve aan 
deze optie. 

Tip 
Vanuit Anchor.fm kun je GRATIS een account aanmaken en je podcast afleveringen uploaden. Hij onthoudt 
je vorige audiobestanden, zodat je daarin ook gemakkelijk je intro en outro aan de volgorde van je podcast 
aflevering kunt toevoegen, zonder dat je die elke keer in Audacity moet editten. Dat scheelt je weer tijd. 
Het allermooiste is dat Anchor met jouw toestemming je podcast verspreidt op alle grote podcast apps en 
plekken, waaronder dus Spotify en iTunes.
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ICT hulpmiddelen

ICT biedt fantastische ondersteuning in kennisoverdracht. Enerzijds helpt software om te visualiseren, 
anderzijds bestaat dit uit hardware, die ‘gewoon’ moet functioneren.
In de voorgaande hoofdstukken zijn we expliciet ingegaan op ‘recepten’ waarmee LLO-programma’s en 
kennisoverdracht kunnen worden vormgeven. In dit hoofdstuk tref je enige verdieping aan in:
• Veel voorkomende hardware problemen
• Online educatieve tools, die je kunnen helpen bij kennisoverdracht

13.1 Veel voorkomende hardware problemen
Vaak voorkomende presentatie-/ computerproblemen en oplossingen:
• Geluid komt uit de beamer in plaats van uit de audio installatie

• Wanneer een beamer met een HDMI-kabel is aangesloten, gaat ook het geluid uit de computer 
via de HDMI-kabel naar de beamer. Je kunt het geluid op 2 manieren terugvoeren naar de audio 
installatie:
• Via de audio uitgang van de beamer naar de audio installatie.
• De computer informeren over welk audioapparaat deze moet afspelen (W10 rechtermuistoets 

op speaker rechtsonder in het scherm > geluidsinstellingen > kies uw uitvoerapparaat).
• Geen beeld op de beamer

• De videokaart weet nog niet, dat er een scherm aangesloten is.
• Met de toetscombinatie <windows> + P kun je het beeldscherm kiezen, dupliceren of uitbreiden.

• Schokkerig beeld
• De computer kan niet alle beeldinformatie goed aan, of de internetverbinding is (te) beperkt.

• Probeer alleen op het presentatiescherm te presenteren, dit scheelt de helft (<windows>+P).
• Maak gebruik van video in een lagere resolutie.
• Zet een presentatie of film op het bureaublad van de presentatie-computer/laptop.

• Beperkte internetverbinding
• De beste oplossing is om video’s niet online af te spelen, maar direct vanaf je pc/laptop (er 

bestaan diverse oplossingen om bijvoorbeeld Youtube video’s te downloaden, zie Google).
• Maak je gebruik van je eigen mobiele hotspot? Gedeelde internetverbindingen kennen vaak 

beperkingen (let op: dit kost wel data).
• Vraag om een bedrade (utp-kabel) internetverbinding bij de locatie waar je presenteert. Bij 

voorkeur doe je dit ruim van tevoren, want hiervoor moet soms een gastaccount aangemaakt 
te worden.

 
13.2 Educatieve tools
We hebben nu goede voorbeelden gezien van LLO-programma’s, we zijn ingewijd in het ontwerpen van 
onderwijs, we kennen onze rol als docent, we weten van verschillende leer-werkvormen en nu gaan we 
kijken naar de ICT-tools die ons kunnen ondersteunen om de leerstof over te dragen.

Internet puilt uit van educatieve tools en bijna dagelijks worden nieuwe programma’s met een educatief 
karakter ontwikkeld. We hebben in Tabel 1 een overzicht geplaatst van veel voorkomende en gebruikte 
tools en deze - als volgt - gegroepeerd:
• Forum
• Interactie, interactie bevorderende tools
• Leeromgeving 
• Podcast
• Presenteren
• Video
• Webinar

13 Tip: 10-minute mail account
Soms wil je even een programma uitproberen of alleen maar bekijken en testen. Vaak moet je je e-mailadres 
opgeven om een testversie te kunnen downloaden. Er is een handige site die een tijdelijk e-mailadres voor 
je genereert, wat je in dit soort gevallen kunt gebruiken. Dit e-mailadres blijft maar 10 minuten bestaan, wat 
vaak lang genoeg is om een bevestigingslink te kunnen activeren.  Je vindt dit op www.10minutemail.com.

Tabel 1: Educatieve tools

Naam Groep Korte omschrijving

Invision Power 
Board (I.P. 
Board)

Forum Invision Power Board is een betaalde optie en is geschikt om 
grote community’s op te zetten en commerciële aanbiedingen 
te verwezenlijken. Er zijn verschillende designs beschikbaar en 
het basis-framework kan worden uitgebreid met add-ons. Zo 
kan met slechts enkele muisklikken een chatfunctie of anti-spam 
voorzorgsmaatregelen worden toegevoegd. I.P. Board is het 
krachtigste van de forumsystemen die wij hier bespreken en valt dus 
ook in de hoogste prijsklasse. 

FMyBB Forum MyBB (voorheen My Bulletin Board) is net als phpBB een 
volledig gratis softwareprogramma en is uitermate geschikt voor 
beginners. Als open source software maakt MyBB indruk met veel 
geïntegreerde functies, veel mogelijke extensies en een gemakkelijk 
te bedienen beheerdersinterface. De basisfuncties kunnen met een 
keur aan plug-ins worden uitgebreid. Bovendien biedt de software 
een goede support en krijg je snel reactie bij problemen en bij het 
verhelpen van veiligheidslekken.

phpBB Forum phpBB is een open source-forumsoftware, maar dankzij de vele 
functies zeker een serieus alternatief voor betaalde software. De 
overzichtelijke gebruikersinterface en vele supportmogelijkheden, 
bijv. door tutorials, zijn zeker voor beginners heel handig. Ook voor 
professionele projecten is phpBB echter een goede optie, omdat 
het over geavanceerde beheerdersrechten beschikt en door de 
goede performance ook geschikt is voor grote community’s.

vBulletin Forum Het betaalde forum cms systeem vBulletin is een perfecte oplossing 
voor ervaren gebruikers die een professioneel forum willen bouwen 
en zeer krachtige software willen gebruiken. De installatie op zich is 
relatief eenvoudig; ook beginners zouden vBulletin moeten kunnen 
installeren.

KAhoot Interactie KAhoot is een onderwijsplatform uit Noorwegen. Kahoot! werkt met 
multiple choice-quizzen genaamd kahoots. Gebruikers hoeven niet 
geregistreerd te zijn om aan een kahoot deel te nemen, maar er is 
wel een registratie vereist om zelf kahoots te maken.

LessonUp Interactie Met LessonUp maak je gevarieerde interactieve lessen met 
video, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen. Zo betrek je 
jouw leerlingen op hun eigen device en differentieer je naar hun 
persoonlijke behoeftes. LessonUp wordt elke dag gebruikt op 
basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en hoger.

Padlet Interactie Padlet is een online communicatietool / prikbord waarop iedereen 
tegelijkertijd een bericht kan achterlaten. Je kunt meerdere ‘muren’ 
(of ‘prikborden’) aanmaken en de vormgeving naar eigen smaak en 
wensen aanpassen. Werken met Padlet kan via een browser (laptop/
pc) maar ook via een app (zowel via App Store als Google Play). Er is 
een gratis versie beschikbaar die voldoet voor educatie.
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Pollmaker Interactie Pollmaker is een gratis tool waarmee je Polls en Quizzen kan 
organiseren. Een Poll is een enquête of opiniepeiling waar je op 
een vraag kunt stemmen (Vote).  Een Quiz daarentegen bestaat uit 
verschillende vragen.

Socrative Interactie Met behulp van Socrative kun je heel snel enquêtes, polls of quizjes 
afnemen. Als docent dien je eenmaal een gratis account aan te 
maken op https://b.socrative.com/login/teacher/?#register/info. 
Wanneer je een account hebt, ga je als docent zijnde naar https://b.
socrative.com/login/teacher/. Studenten verwijs je naar https://b.
socrative.com/login/student/. Studenten hoeven alleen maar een 
‘roomnumber’ in te voeren. Dit roomnumber zie jij als docent zodra 
je bent ingelogd.

SpeakUp Interactie SpeakUp is goed in te zetten om (anonieme) participatie en 
interactie te bevorderen tussen studenten en docent maar ook 
tussen studenten onderling. In groepen zitten vaak studenten 
die het moeilijk vinden hun stem te laten horen en door anoniem 
vragen te kunnen stellen, neem je deze drempel weg.

Webroom Interactie Webroom is een gratis online tool voor het opzetten 
van videoconversaties en voor het inrichten van digitale 
conferentieruimtes.

oZone 
leeromgeving

Interactie oZone is een gebruiksvriendelijke leeromgeving, ontwikkeld voor en 
door technische bedrijven. Op het platform vind je basisleerstof die 
je direct kunt inzetten voor het opleiden van (nieuwe) medewerkers. 
Je maakt in oZone ook gemakkelijk je eigen leermodules. Door het 
maken van leerpaden, stem je de leerstof af op de functies binnen 
je bedrijf. oZone is sinds kort ook beschikbaar voor alle bedrijven 
die zijn aangesloten bij OOM, het opleidings- en ontwikkelingsfonds 
voor metaalbewerkingsbedrijven.

Mindmeister Mindmappen Met Mindmeister kun je eenvoudig mindmaps maken. Het is zelfs 
mogelijk gelijktijdig, met meerdere personen aan een mindmap 
te werken. Via https://www.mindmeister.com/signup/basic kun je 
een gratis account aanmaken. Met dit account kun je 3 mindmaps 
maken. Als je Mindmeister goed bevalt, kun je overwegen voor 
een kleine maandelijkse vergoeding je gratis account te ‘upgraden’ 
zodat je onder andere geen limiet meer hebt voor het aantal te 
maken mindmaps.

Hindenburg Podcast – 
Audiobewerking
(Mac & Win)

Hindenburg is een professioneel softwarebewerkingsprogramma 
voor radio en podcasts. Het is niet zo goedkoop als Audacity, maar 
het biedt veel ingebouwde podcasting-functies. We raden je aan om 
te beginnen met een proefversie van 30 dagen op de Hindenburg 
Journalist-versie.

Audacity Podcast – 
Audiobewerking
(Windows) 

Audacity is een gratis en open-source audio-editor. Met open 
source-editors kunnen gebruikers gemakkelijk de oorspronkelijke 
code wijzigen. Je kun je gebruikerservaring aanpassen en 
verbeteringen aanbrengen waar je dit nodig acht.

GarageBand Podcast – 
Audiobewerking
(Mac)

GarageBand wordt vooraf geïnstalleerd op de meeste Apple-
computers. Als je het niet hebt, kun je het eenvoudig gratis 
downloaden. GarageBand is een meer intuïtieve interface dan 
Audacity. Er zijn versies voor macOS en iOS, maar deze zijn niet 
beschikbaar op Windows-computers of Android-telefoons.

Join.me Presenteren Join.me (http://join.me) biedt de oplossing wanneer je snel je 
scherm wilt delen met anderen. Wie weet bevind je je in een 
computerlokaal waarbij studenten met de rug naar de beamer toe 
zitten, of is het lokaal dusdanig groot dat de studenten achterin 
moeite hebben met de afstand tot de beamer. Wanneer je naar join.
me toe gaat klik je op ‘start meeting’. Vervolgens wordt er een klein 
programma geopend en krijg je een code te zien. Deze code geef 
je aan je studenten met het verzoek deze in te vullen op join.me 
onder het kopje ‘join meeting’.

Prezi Presenteren Met een Prezi maak je je college, training of workshop meer 
visueel aantrekkelijk. In een Prezi is tekst, afbeeldingen, video’s en 
dergelijke op te nemen. Door het instellen van een ‘path’ in de Prezi, 
maak je als het ware eigen ‘sheets’. Hierdoor is het mogelijk door 
een Prezi te klikken in een volgorde die jij wilt, om in te zoomen op 
details, of zelfs midden in een Prezi met één klik terug te gaan naar 
het grote overzicht of een specifiek punt. 

Dailymotion Video Deze (Franse) videodienst heeft wel enkele interessante voordelen 
ten opzichte van Youtube. Bij Dailymotion kun je bijvoorbeeld 
video’s met een maximale bestandsgrootte van 2GB uploaden. 
Bovendien worden video’s pas afgekapt als ze langer zijn dan 60 
minuten, waardoor je dus zelfs de meest uitgebreide video’s kunt 
laten zien. Net als bij Vimeo en Youtube kun je een filmpje op ‘slot 
zetten’, waardoor alleen mensen met een link kunnen kijken.

Vimeo Video Vimeo is een wat meer kunstzinnige versie van Youtube. Hier vind 
je content van hoge kwaliteit. Ook is het als videomaker mogelijk 
om geld te verdienen, door je video aan te melden voor Vimeo 
on Demand. Voor videomakers zijn er echter wel wat nadelen. Je 
kunt namelijk maar 500MB per week uploaden op de site. Dit kun 
je upgraden naar 5GB per week, waar je per maand voor moet 
betalen. Je kunt hier je video’s afschermen voor anderen door een 
wachtwoord in te stellen

Twitch Video (live) Deze website richt zich vooral op game-video’s, maar is eigenlijk te 
gebruiken voor alle live video’s. Dat is dan ook waar het platform om 
draait: livestreams. 

Screencast-O-
Matic

Video (van 
beeldscherm)

Screencast-O-matic is een gratis programma waarmee het mogelijk 
is om activiteiten op het scherm op te nemen. Zo is het mogelijk om 
zeer eenvoudig een opname te maken hoe je moet navigeren op 
een website, hoe je een reactie op een forum achterlaat of uitleg 
geeft hoe een bepaald programma werkt.

Patreon Video 
en podcast

Video (van 
beeldscherm)

Patreon is een website waar je allerlei soorten creaties kwijt kunt, 
waaronder video’s en podcasts. Je zet een kanaal op en vraagt 
je volgers om een kleine bijdrage voor exclusieve content. Denk 
bijvoorbeeld aan filmpjes en foto’s achter de schermen, of speciale 
uitzendingen. Natuurlijk kun je ook nog steeds gratis content blijven 
delen, mocht je dat willen.

Powtoon Videoanimatie PowToon is een online tool om filmpjes te maken voorzien van 
animaties en geluid. Maak een gratis account aan waarmee je 
filmpjes van maximaal 5 minuten kunt maken. Na inloggen kies je uit 
vier verschillende mogelijkheden. 
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MoviePlus 
Starter Edition

Videobewerking 
(Windows)

MoviePlus Starter Edition is een behoorlijk krachtige videobewerker. 
Het leuk is dat je een zogenoemde picture-in-picture kunt maken, 
waarmee je feitelijk twee filmpjes tegelijk bekijkt. Bijvoorbeeld om 
een scéne gelijktijdig vanuit twee standpunten te tonen. Handig 
voor wie met meerdere actioncams werkt, of als je ook filmpjes van 
vrienden meeneemt in de montage. Om te kunnen downloaden 
moet je een e-mailadres achterlaten waarna je een licentiecode 
ontvangt. Let even op dat je geen ongewenste programma’s mee 
installeert. Het programma herkent niet heel veel bestandsformaten, 
tenzij je er een codecpakket bij koopt. Gelukkig kun je filmpjes 
gratis omzetten met de videoconverters. Een prima videobewerker 
die picture-in-picture ondersteunt.

Windows 
Movie 
Maker 

Videobewerking 
(Windows)

Deze videobewerker van Microsoft heeft alle functionaliteiten aan 
boord die je nodig hebt om mooie filmmontages te maken. Je laadt 
enkele filmbestanden in, geeft per filmpje het begin- en eindpunt 
aan, laat beelden mooi in elkaar overvloeien, voegt hier en daar 
animaties en effecten toe, zet dit alles in de gewenste volgorde en 
laat het eindresultaat door het programma genereren. Je kunt ook 
muziek of geluiden toevoegen en foto’s in je montage verwerken. Je 
kunt ook een film direct uploaden naar online diensten als Youtube 
en Vimeo. Windows Movie Maker is makkelijk in gebruik en heeft 
toch veel mogelijkheden om films te bewerken en te monteren.

Magisto Videobewerking
(android)

Magisto is waarschijnlijk de makkelijkste videobewerking-app 
van het moment. Het programma houdt het simpel en biedt geen 
overbodige opties. Na het opstarten selecteer je (delen van) video’s, 
waarna je hier een thema en eventuele achtergrondmuziek bij kiest. 
Vervolgens doet Magisto zijn werk en maakt er een samenhangend 
filmpje van. De app gebruikt kunstmatige intelligentie om de 
beste delen van jouw video’s te herkennen en knipt de minder 
interessante stukjes eruit. Bovendien kun je makkelijk effecten en 
filters toevoegen, zodat je filmpje goed scoort op social media. Wel 
is het jammer dat je moet betalen om video’s te downloaden op je 
telefoon. Ook zit de gratis versie boordevol reclame, maar die kun je 
tegen betaling verwijderen.

Kinemaster Videobewerking 
(android)

De videobewerking-app Kinemaster beschikt over alle functies 
die je van een volwaardig edit-programma mag verwachten zoals 
voice-overs, overgangen instarten, ondertiteling en special effects. 
Bovendien heeft de app een timelapse-functie om beelden te 
vertragen of te versnellen. Heb je voor een groen scherm gefilmd? 
Met Kinemaster voeg je gemakkelijk je eigen achtergrond toe. 
Bovendien exporteer je video’s in een 4K-resolutie met 30 frames 
per seconde. Kinemaster is in principe gratis te gebruiken, maar er 
wordt dan wel een watermerk op je filmpjes geplaatst. Deze kun je 
verwijderen door een abonnement aan te schaffen.

Freemake 
Video 
Converter

Videoconverter 
(Windows)

Niet ieder programma kan overweg met elk videoformaat. Snel 
een filmpje omzetten naar het gewenste formaat? Makkelijk met 
Freemake. Dit programma herkent bijzonder veel filmformaten en 
je kunt direct kiezen voor welk apparaat of welke website je de film 
geschikt wilt maken. Let wel op dat er tijdens het installeren geen 
ongewenste software meekomt.

Handbrake Videoconverter 
(Windows)

Waar Freemake Video Converter weinig handmatige instellingen 
kent en het vooral van de kant-en-klare omzettingen moet 
hebben, kun je met Handbrake lekker zelf alle knoppen en 
regelaars bedienen. Dat maakt het programma wel wat lastiger te 
doorgronden. Ook erg handig: Handbrake kan grote aantallen films 
als batch converteren. Handbrake zet één film of een selectie films 
om naar nagenoeg elk formaat.

Clickmeeting Webinar ClickMeeting is een andere speciale webinar-tool en biedt vrijwel 
alle functies die je in dit stadium zou verwachten. Het enige 
belangrijke wat ontbreekt, is de automatische relay-functie, maar je 
kunt ook webinars opnemen en deze downloaden om te delen.

EverWebinar Webinar EverWebinar is een krachtige webinar-automatiseringstool die je 
helpt bij het opstellen van e-mailmarketing lijsten met een doel. Met 
EverWebinar kun je je webinar-materiaal plannen en automatiseren 
om met vaste intervallen af te spelen. De software is erop gericht om 
de live-ervaring voor gebruikers opnieuw te creëren.

WebinarJam Webinar Bij WebinarJam ligt de focus op het streamen van live webinars. 
WebinarJam lijkt meer op een traditioneel webinar platform dat is 
ontworpen voor live evenementen, dus er is geen automatisering 
of planning met deze tool. De software voldoet aan al je webinar 
behoeften en is bekwamer en goedkoper dan de meeste 
concurrenten.

Gotomeeting Webinar GoToWebinar is een populair alternatief voor WebinarJam waarmee 
je live webinars kunt streamen en opnames naar deelnemers kunt 
sturen zodra het is afgelopen. Het is een solide platform, maar het 
heeft minder functies dan WebinarJam en je krijgt geen enkele 
van de automatiserings- of planningsfuncties van EverWebinar. 
De grootste frustratie met GoToWebinar zijn de beperkingen die 
je op zijn pakketten krijgt. In het Startersplan bent je bijvoorbeeld 
beperkt tot 100 deelnemers per webinar en stijgen de prijzen als je 
je limieten wilt verhogen.

WebinarGeek Webinar WebinarGeek is een Nederlandstalige softwaretool om 
webinars mee te geven. Sterker nog: WebinarGeek is de 
enige Nederlandstalige software die hiervan bestaat. Het 
bedrijf is gevestigd in Zoetermeer en vanuit daar wordt de 
tool doorontwikkeld en krijg je Nederlandse support. De 
webinarsoftware van WebinarGeek maakt gebruik van de 
functionaliteit van je browser die het mogelijk maakt om realtime 
audio- en video uit te wisselen met andere browsers. Je kunt met 
WebinarGeek onbeperkt webinars geven, onbeperkt deelnemers 
op je webinar krijgen en live de interactie aangaan met de kijkers 
van jouw webinar.

Teams Webinar Tijdens COVID-19 bleek Teams één van de meest gebruikte tools 
voor afstand onderwijs. Microsoft Teams is een videoconference 
tool, waarbij alle deelnemers elkaar kunnen zien en horen.  Teams 
biedt nog geen tools als polls etc. Teams biedt de mogelijkheid 
opnamen te maken die later gedeeld kunnen worden.

Zoom Webinar Zoom is een videoconference tool, waarbij alle deelnemers elkaar 
kunnen zien en horen. Als host kun je deelnemers “muten”, polls 
aanmaken en je beeldscherm delen. Zoom biedt de mogelijkheid 
opnamen te maken die later gedeeld kunnen worden. Na enige 
kritiek heeft Zoom de beveiliging inmiddels behoorlijk op orde
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Financiering
Katapult heeft onlangs een uitgave gepubliceerd met een overzicht aan financieringsmogelijkheden. Je 
vindt dit artikel op www.wijzijnkatapult.nl/overzicht-financieringsmogelijkheden-voor-pps/. Een andere 
nuttige site wordt uitgegeven door de SER. Deze wordt regelmatig aangevuld. De site vind je op:  
www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/regels

Ik ben een ondernemer/werkgever (of een samenwerkingsverband van werkgevers):
• Subsidie praktijkleren: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer 

of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of 
technologisch ontwerper in opleiding.

• MkbIdee: subsidieregeling voor mkb-ondernemers met een idee om knelpunten op te lossen bij het 
investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel.

• Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, 
samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke 
organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen 
van laaggeletterdheid.

• Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor je werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast 
vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om 
vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van 
de winst uit onderneming. Zie deze link (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).

• Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven 
voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao’s afspraken gemaakt met 
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel 
van de kosten. Zie deze link. 

Ik ben een individu en wil me ontwikkelen:
• Levenlangleren krediet: een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering 

(lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om 
het collegegeld of lesgeld te betalen.

• Fiscale scholingsaftrek: je kunt studiekosten (scholingskosten of kosten voor een EVC-procedure) 
onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrek wordt op termijn vervangen door 
een andere regeling maar blijft in ieder geval t/m eind 2020 nog bestaan.

• Transitievergoeding bij ontslag: financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van 
de arbeidsovereenkomst, wanneer je twee jaar of langer in dienst bent geweest. Je kunt de 
transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan 
makkelijker te maken.

• Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2020): heb je een WW of WIA-uitkering, dan kun je 
hiermee scholingstrajecten volgen richting beroepen waar veel vraag naar is.

Ik werk bij een onderwijsinstelling of een (regionaal) Publiek-Privaat 
Samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling:
• Regionaal investeringsfonds mbo (t/m 2022): een subsidieregeling voor Publiek-Private Samenwerking, 

onderwijsvernieuwing in het mbo.
• Flexibel mbo voor volwassenen (t/m 2024): samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-

instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Deze subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk 
ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften 
van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het 
professionaliseren van docenten en voor kennisdeling.

• Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, 
samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke 
organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen 
van laaggeletterdheid.

14 • Centres of Expertise: op basis van het sectorakkoord hoger onderwijs is er 47 miljoen euro per 
jaar beschikbaar voor profilering en ‘Centres of expertise’ in het hoger onderwijs. Hiermee kunnen 
bestaande of nieuwe Centres of expertise, fieldlabs en andere vormen van co-creatie tussen onderwijs 
en werkveld worden gecontinueerd of gestart. Zie ook het sectorakkoord (pagina 8).

• Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. 
Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele 
volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.

• Subsidie zij-instroom docenten: onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te 
nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid 
te halen. De subsidie bedraagt €20.000 euro per zij-instromer.

Ik werk bij een gemeente of provincie:
• Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. 

Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele 
volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.

Sectorale regelingen:
• SectorplanPlus (tot 2021): subsidie voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven 

aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, 
opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/
werkbegeleiders.

• Stagefonds: een subsidieregeling waarmee private zorginstellingen een bijdrage in de kosten voor het 
aanbieden van stageplaatsen aan mbo- en hbo-studenten wordt geboden.

• Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg (tot 2022): ziekenhuizen en categorale instellingen 
kunnen hiermee investeren in de om- bij- en nascholing van hun zittende personeel.

• Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven 
voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao’s afspraken gemaakt met 
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel 
van de kosten. 

• Subsidie zij-instroom docenten: onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te 
nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid 
te halen. De subsidie bedraagt €20.000 euro per zij-instromer.

Regionale regelingen:
• Twents Fonds voor Vakmanschap: werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, 

bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo niveau 4, kunnen een opleidingscheque ter waarde 
van maximaal €5.000 aanvragen om scholing te bekostigen. 

• Overijssels Vakmanschap: voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- 
of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee 
een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden.

• Maatwerkscholing (1000-banenplan Groningen): een regeling voor de bekostiging van niet 
gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen 
en Noord-Drenthe. De scholing dient als voorbereiding op banen gericht op de herstelopgave in 
de aardbevingsgemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van 
gemeente of UWV.

Meer nuttige informatie:
• Notitie Scholingskosten in de loonheffingen / Belastingdienst
• Stagefonds Zorg: Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor het 

begeleiden van onder andere mbo-studenten. In het voorjaar verzoekt SBB de erkende leerbedrijven 
om hun gegevens te controleren en een aantal vragen te beantwoorden. Op basis daarvan stelt het 
ministerie vast of een leerbedrijf subsidie krijgt. Meer info vind je op www.dus-i.nl
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15 Bijlage 1: Smart formuleren

SMART staat voor: 
• Specifiek: het is voor iedereen duidelijk waar het om gaat en welk resultaat jij wilt bereiken.
• Meetbaar: iedere onafhankelijke derde moet in staat zijn om na te gaan of je doel daadwerkelijk is 

gerealiseerd. Van belang is daarom ook om exact de voorwaarden te formuleren waaraan je leerresultaat 
zal moeten voldoen.

• Acceptabel: iedereen is het erover eens dat jouw leerdoelen logischerwijze voortkomen uit je eigen 
analyse van jouw professionele en beroep specifieke vaardigheden.

• Realistisch: je moet niet de hele wereld in één keer willen veranderen. Zorg ervoor dat je voor jezelf 
realistische en haalbare stapjes definieert, zodat je ook daadwerkelijk succes kunt boeken. Doe je dat 
niet, dan is de kans op uitstelgedrag groter. Een moeilijk bereikbare doelstelling kun je opsplitsen in 
kleinere, haalbare stappen (niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk).

• Tijdgebonden: het leerresultaat moet haalbaar zijn in het tijdsbestek van het traject, bijvoorbeeld per 
week of stage of lesuur.

 

16
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17 Bijlage 2: Checklists

Checklist ‘het waarom’:
• Doel
• Doelstelling
• Doelgroep
• Thema/onderwerp
• Maak een inschatting van het aantal bezoekers
Voor het organiseren van een congres is vakkennis nodig. Ga daarom na of jouw organisatie voldoende 
deskundigheid in huis heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het een slimmere zet is om de organisatie van 
het congres uit te besteden. Maak een afweging tussen tijd, energie, expertise en budget.

Checklist ‘hoe’
• Intern organiseren of uitbesteden
• Stel (eventueel) een werkgroep samen
• Budget vaststellen

• Vaste en variabele kosten
• Deelnemers fee (wel / niet / hoogte / studentenkorting)
• Zijn er sponsorinkomsten
• Go / no go moment
• Post onvoorziene kosten (10%)

• Stel de datum vast
• Kies een datum die past bij je doelgroep
• Let op vakanties en overige (sport)events
• Start ruim van te voren (6 tot 12 maanden)

• Locatie
• Zoek een passende locatie bij het congres en de doelgroep. Een inspirerende locatie zorgt voor een 

verrassend effect bij de doelgroep én onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent. 
Een goede locatie biedt niet alleen ruimte, maar denkt ook actief mee en ontzorgt om tot het 
optimale resultaat te komen. Een van de belangrijkste factoren bij het uitzoeken van een locatie is 
de bereikbaarheid. Naast voldoende en/of gratis parkeergelegenheid is ook de bereikbaarheid 
met de auto of het ov belangrijk.
• Passende locatie (onderscheidend en verrassend)
• Beschikbaarheid locatie 
• Bereikbaarheid locatie / parkeren
• Actief meedenken
• Techniek (voldoende energie, video, audio, internet, apparatuur)
• Catering

• Conceptprogramma
• De invulling van het programma maakt of kraakt het congres. Variatie en inspiratie in het programma 

is daarom essentieel. In plaats van enkel lezingen, kun je ook kiezen voor afwisseling in video, 
workshops, muziek, entertainers en break out sessies. Een BN’er als dagvoorzitter kan een mooie 
toevoeging zijn aan het congres. Vraag jezelf echter wel af of deze BN’er goed past bij het congres, 
jouw bedrijf en de gasten.
• Nodig sprekers uit
• Zorg voor een goede dagvoorzitter
• Bedenk interactieve werkvormen
• Deelsessies, workshops

 

Vooraf aan het evenement
• Save the date

• Je wilt natuurlijk dat er zoveel mogelijk gasten aanwezig zijn op jouw congres. Houd daarom 
rekening met (school)vakanties, belangrijke dagen en overige evenementen. Je wilt namelijk niet 
dat de helft van de genodigden liever Epke in de ringen ziet zwaaien dan aanwezig is op jouw 
congres. Reserveer dus vroegtijdig een locatie en stuur een save the date naar je doelgroep. De 
genodigden kunnen dan alvast de datum vrijhouden. De echte uitnodiging kan in een later stadium 
verstuurd worden, maar vergeet niet om deze ongeveer zes weken van tevoren te versturen. Vraag 
de genodigden om een RSVP of een officiële aanmelding, zodat je een inschatting kunt maken 
van het aantal gasten. Tip: voor een hoge opkomst, kun je het beste direct de voordelen van 
aanwezigheid op het congres aanduiden in de uitnodiging.
• Kies een datum
• Stel mailinglijst(en) op
• Plan wanneer er een ‘save the date, uitnodiging, reminder’ verstuurd moet worden. Denk ook 

aan een ‘met dank aan’ sprekers/ leveranciers
• Verstuur een save the date
• Stuur eventueel nog een herinnering

• PR en Communicatie
• Bepaal welke uitstraling je wilt creëren om je deelnemers te raken. Wat heb je daarvoor nodig.
• Maak een communicatie en (eventueel) social media plan
• Bekijk advertentiemogelijkheden
• Plaats vermeldingen op relevante websites
• Denk alvast na over een verrassende uitnodiging
• Verstuur de uitnodiging op tijd
• Stuur eventueel nog een herinnering

• Registratie en administratie
• Online? Maak een registratiesite
• Bijhouden financiële administratie
• Versturen van facturen

• Stel het dagprogramma op
• Stem de invulling van het congresprogramma af met de eventmanagers van de congreslocatie. De 

meeste eventlocaties bieden een verscheidenheid aan mogelijkheden betreft catering, technische 
ondersteuning en andere tips voor een geslaagd congres. Tip: bewaar interessante sprekers tot het 
einde. Dit vergroot de kans om gasten tot het einde te laten blijven.
• Ontvangst/registratie
• Koffie/thee
• Welkomstwoord
• Sprekers
• Lunch
• Workshops
• Afsluiting
• Borrel

Leveranciers
• Welke leveranciers zijn er nodig

• Vraag verschillende offertes aan en vergelijk

Uitnodigingen
Stuur de uitnodiging opeenvolgend aan de ‘save the date’
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D-day
Maandenlange voorbereidingen zijn tot een einde gekomen. Vandaag is de dag: nu moet het gebeuren. 
Don’t panic! Geef jezelf rust door vooraf een goede briefing te verzorgen, een effectieve rolverdeling te 
maken en iemand aan te stellen die fungeert als aanspreekpunt voor alle leveranciers. Daarnaast is het 
belangrijk om op de dag van het congres zelf een draaiboek te hebben als houvast. In het draaiboek dienen 
in ieder geval de volgende punten naar voren te komen: tijdstip (wanneer), locatie (waar), verantwoordelijke 
(wie) en activiteit (wat). Daarnaast kan een giveaway aan het einde van het congres een goede toevoeging 
zijn om top-of-mind te blijven.

Check:
• Rolverdeling
• Regel on-site management, iemand die de regie in handen heeft
• Draaiboek

• Zorg voor gastheren/-vrouwen
• Zorg voor een goede briefing vooraf
• Zorg voor één persoon die fungeert als aanspreekpunt voor alle leveranciers.

• Bedankjes voor de sprekers
 
Evalueren is leren
Misschien wel een van de belangrijkste punten van de ultieme checklist voor het organiseren van een 
congres: de evaluatie. Bekijk wat goed en minder goed ging en neem dit mee als leerpunt voor een 
volgend congres. Vergeet daarnaast niet om bedankbrieven te sturen naar de sprekers, leveranciers en de 
gasten van het congres. Een eerste ervaring is het begin van een relatie.

Check:
• Doelstelling behaald?
• Leerpunten voor een volgend congres

• Extern; Ervaring deelnemers, leveranciers
• Intern; Organisatorische verbeterpunten

• Bedankbrief sprekers/leveranciers/bezoekers
• Stel een financieel eindverslag op
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