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‘ Mogelijkheden e-learning 
kennen bedrijven niet’

Précon: ‘Voedingsindustrie 
haakt goed aan bij e-learning’
Royal A-ware mag dan vooroplopen in  
e-learning, ook andere voedingsbedrijven  
zien steeds meer de waarde van deze  
leervorm. Précon Food Management,  
een fullservice dienstverlener in e-learning, 
geeft een overzicht van de ontwikkelingen. 

“Je loopt door een virtuele fabriek. Er komt een heftruck aan.  
Wat doe je om veilig over te steken? Loop je door? Maak je een 
hand gebaar of roep je naar de chauffeur?”, begint learning  
consultant Tobi Boas. “Dit is een voorbeeld van een training  
die is gebaseerd op een Google Streetview-benadering. Je krijgt 
een aantal keuzemogelijkheden voorgelegd hoe te handelen in  
een dergelijke situatie. Kennis blijft beter hangen omdat je die  
meteen toepast.” 

Ingeburgerd
Online leren deed medio jaren negentig zijn intrede en werd vooral 
ingezet bij kenniswerkers en op scholen. In 2004 introduceerde Précon 
e-learning bij zijn klanten voor medewerkers op lbo- en mbo-niveau. 
Boas: “E-learning is sindsdien als leervorm ingeburgerd, al weten  
bedrijven nog lang niet altijd wat de mogelijkheden zijn.” E-learning 
creëert kennis en bewustzijn. Klassikaal trainen gaat over de toepas-
sing van die kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. 
 
E-learningmodules
Précon ontwikkelt zelf e-learning-
modules over onder meer food  
defense, veiligheid, allergenen en 
voedselveiligheid. Tijdens de  
modules worden cursisten actief  
bij de inhoud betrokken door inter-
actieve vragen. In de training over voedselveiligheid bijvoorbeeld 
zijn de verschillende soorten besmettingen belangrijk: fysisch,  
chemisch, microbiologisch en allergenen. “Definities hiervan  
hoeven ze niet uit hun hoofd te leren. Mbo’ers zijn immers  
doeners. Alles blijft dus vooral praktisch. Het gaat om de toe-
passing”, legt Boas uit. Hij geeft een voorbeeld. “We laten ze een 
virtueel broodje zien dat ze bij wijze van spreken kunnen ontleden. 
Zit er een schroef in een broodje, dan gaat het om een fysische  
besmetting. Een ‘groen goedje’ duidt op een schoonmaakmiddel 
in het product: een chemische besmetting.” 
Boas raadt aan e-learning met een klassikale training te combineren. 
“Eigen inbreng van medewerkers en koppeling aan de werkpraktijk 
staat centraal. Het moet geen monoloog worden van de docent.”

Goede aansluiting
De voedingsindustrie behoort niet tot de branches die snel met 
e-learning aan de slag gingen. Daardoor stapt de branche nu niet  
in de valkuilen. Niet alles hoeft immers via e-learning te gebeuren;  
klassikale lessen blijven nodig. Sommige bedrijven, zoals A-ware, 

willen met behulp van e-learning 
aantonen dat ze voldoen aan de 
eisen die hun klant of leverancier 
stelt. Maar er zijn meer redenen 
om hiermee aan de slag te gaan. 
“Als je als bedrijf veel te maken 
hebt met innovatie in je bedrijfs-
processen en veel rotatie in  

functies, moet je eerder aan de bak”, stelt Boas. Het is belangrijk om 
voldoende kritische massa te hebben. “Er moeten voldoende mede-
werkers zijn die de e-learningtrainingen kunnen volgen. Bedrijven 
met twintig medewerkers zullen dit minder snel doen.” 
Het succes van een online training zit hem volgens Boas in een 
goede aansluiting op de doelgroep. “Als je de schermen en de uitleg 
niet goed opbouwt, zaai je alleen maar verwarring. Plaats audio-  
en tekstuitleg bijvoorbeeld niet in één scherm. Zorg voor een  
eenduidige en heldere navigatie door de module en zet de toelich-
tende tekst zo dicht mogelijk bij een afbeelding. Laat daarnaast een 
stappenplan uit niet meer dan zeven stappen bestaan.” 
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Learning consultant Tobi Boas: “Klassikale lessen blijven nodig”.


