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Oorspronkelijk ging het bij e-learning om 
eenvoudige, afgebakende standaardpro-
gramma’s, gericht op de verwerving van 
bepaalde cognitieve kennis, zoals basis-
hygiëne of arbo-regels. Dit soort trainin-
gen zijn in de loop van de tijd steeds ver-
der didactisch uitgewerkt en geperfectio-
neerd.
De voordelen liggen vooral in het flexibe-
le gebruik in afstand en tijd en gelijktij-
dig gebruik in grote groepen. Nadelen 
zijn dat een deelnemer de training 
slechts eenmaal gebruikt en dat er een 
specifieke leerstijl als uitgangspunt is 
genomen. Bovendien weegt voor kleine 
doelgroepen de benutting niet op tegen 
de hoge ontwikkelkosten. 

Kenmerken
In 15 jaar is e-learning uitgegroeid tot 
moderne elektronische leeromgevingen 
die zich kenmerken door: 
– Re-usability. De leerinhoud is gemodu-

leerd in eenheden die in verschillende 
combinaties (her-)bruikbaar zijn. 

– Interoperability. De kenniseenheden 

passen bij elkaar en sluiten op elkaar 
aan. Ontwikkelaars van opleidingen 
kunnen met behulp van een learning 
management systeem of authoring 
tool verschillende maatwerkprogram-
ma’s samenstellen voor doelgroepen 
of individuen. 

– Durability. De kennisinhoud bevindt 
zich in gestandaardiseerde systeem-
eenheden die voor verschillende 
generaties presentatiesoftware,  
learning management en authoring 
programmatuur benaderbaar zijn.

– Accessability. De toegankelijkheid van 
de leerinhoud is zodanig dat gebrui-
kers het op elk moment en elke  
locatie kunnen gebruiken. 

Ook voor werkplekopleiden
Praktijkgerichte vakkennis voor branches 
en bedrijven is in moderne web-based 
learning facilities onder te brengen, te 
rubriceren, beheren en ontsluiten (zie 
kader). Bedrijven en docenten kunnen 
gezamenlijk hun kennis in een database 
in de juiste eenheden onderbrengen. Via 

learning management tools kunnen 
opleiders en bedrijven op basis van deze 
eenheden maatwerkprogramma’s 
samenstellen.
Naast het borgen van branchegerichte 
vakkennis ondersteunen web-based  
learning facilities het opleiden op de 
werkplek. Bij bedrijfstrainingen en 
beroepsopleidingen gaat het om 
beroepscompetenties die naast kennis 
ook vaardigheden, attitudes en motivatie 
omvatten. Daarvoor is menselijke inter-
actie onontbeerlijk. E-learning kan daar-
om nooit volledig in de plaats treden van 
de samenwerking tussen trainers en  
trainees op de werkplek. Het kan wel  
helpen de kwaliteit en de efficiency van 
competentie-ontwikkeling aanzienlijk te  
verbeteren.

E-learning – leeractiviteiten met interactief gebruik van de computer – moet niet langer worden 

beschouwd als ‘kant-en-klaarleermaaltijden’. Het heeft zich ontwikkeld tot moderne 

elektronische leeromgevingen, die didactische kwaliteit brengen met een ruim en flexibel 

kennisaanbod voor verschillende doelgroepen en omstandigheden. Dat maakt deze web-based 

learning facilities bij uitstek geschikt voor het borgen van praktijkgerichte vakkennis van branches 

en bedrijven.  
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In web-based learning facilities is de leerinhoud  
gemoduleerd in eenheden – bouwstenen – die in  
verschillende combinaties bruikbaar zijn.

Vanaf begin 2000 werkt de SOL (stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds 
levensmiddelenindustrie) samen met bedrijven en betrokken deskundigen aan 
online ondersteunde leeromgevingen. De cacaoverwerkende en chocoladeprodu-
cerende bedrijven zijn eigenaar van cacaochocolade.nl, de zoetwarensector van 
zoetwaren-online.nl en de zuivelindustrie is bezig met zuivelindustrie-online.  
Voor de levensmiddelenindustrie breed is er kam-online (kwaliteit-arbo-milieu).  
Allemaal voorbeelden van branchespecifieke kennis die via internet ontsloten  
een nieuwe, eigentijdse aanpak van leren op de werkplek mogelijk maakt.

Online leeromgevingen in de praktijk
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