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Persoonlijke gegevens

Naam:

Marcel de Leeuwe

Adres:

Geenbergenstraat 21
5243 SM Rosmalen

Geboortedatum:

25 juli 1969

Geboorteplaats:

Eindhoven

Burgerlijke staat:

Getrouwd

E-mail:

marcel@leerbeleving.nl

Telefoon:

06-398 389 89

Website:

www.leerbeleving.nl
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Relevante opleiding

2014

Zilverline, Certified Scrum Master

2013

Open Studio te Amsterdam, vakopleiding CAMJO
(camerajournalist).

1992 – 1995

Katholieke Universiteit Nijmegen
Studierichting: Onderwijskunde. Afstudeeronderzoek is uitgevoerd
bij de Open Universiteit (OTEC) waar is onderzocht wat de
educatieve meerwaarde is van het gebruik van animaties binnen
e-Learning.

1988 – 1992

Pedagogische Hogeschool Hemelrijken (PABO) te Eindhoven.

>

Werkervaring

2009 – heden Leerbeleving

> onafhankelijk e-Learning trainer
& adviseur

2009 – 2012

Stoas Learning B.V.

> e-Learning specialist

2008 – 2009

Noordhoff Uitgevers

> uitgever multimedia bao

2003 – 2008

Stoas Learning B.V.

> e-Learning specialist

2002 – 2003

Fontys Interactive

> e-Learning adviseur

2001 – 2002

Professional Training (Madrid)

> manager e-Learning department

1996 – 2001

SPC Training

> e-Learning consultant & trainer
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Persoonlijk profiel

Klanten en collega's noemen mij een bevlogen onderwijsman met passie voor het creëren
en implementeren van goede en aantrekkelijke leerconcepten. Innovatief en altijd op zoek
naar nieuwe mogelijkheden vanuit een onafhankelijke positie. Deze open houding wordt
gecombineerd met een kritische blik en een gedegen kennis en ervaring. Erg klantgericht
en goed in staat om de behoeften van doelgroepen te vertalen naar bruikbare oplossingen.
Deelt inzichten graag met anderen in de vorm van samenwerken in projecten, opleidingen,
presentaties, artikelen en trainingen.

>

Relevante projecten en activiteiten

2009 – heden

Maken videoproducties (script, filmen, montage, publicatie) voor
klanten binnen e-Learning domein. Vastleggen van congressen,
klantverhalen, interviews en promotiefilms voor e-Learning.

2002 – heden

In de rol van hoofddocent verantwoordelijk voor ontwerp en
uitvoeringen van jaarlijkse opleidingen: Fontys post hbo-opleiding
e-Learning, SBO Opleiding Onderwijskundig e-Learning Ontwerper,
tweedaagse SBO training Video in e-Learning en ‘Innovatie in alles
wat we doen’ bij Rabobank Nederland.

2002 – heden

Uitvoeren van opleidingen, trainingen, workshops en
masterclasses op het gebied van e-Learning (content ontwikkelen,
Design Thinking, Agile e-Learning ontwikkeling, mobiel leren,
digitaal uitgeven, Moodle, etc.). Voor o.a. de Belastingdienst,
Ahold, Defensie, Raad van Europa, Kentalis, Océ, Ricoh, CEDgroep, ICM, IIR, Malmberg, Euroforum, UMC Utrecht, DaCapo
College, KLM, Rijnstate Ziekenhuis, Drenthe College, Kadaster,
Siemens, Fontys.

2009 - heden

Ontwikkeling van innovatieve leerconcepten en leerlandschappen
en begeleiden offertetrajecten voor organisaties zoals Wegener,
PLUS Supermarkten, SVO, Euroforum, KLM, SVB, Malmberg,
Siemens en Justitie.

1998 – heden

Verzorgen van key-note presentaties en workshops op nationale
en internationale e-Learningcongressen (Next Learning Event,
Elliott Masie’s Learning, Schoolnet, etc.).

2008 – 2009

Conceptontwikkeling en managen materiaalontwikkeling complete
digitale lesmaterialen van alle methodes voor het basisonderwijs
(WBT’s en digibord) bij Noordhoff Uitgevers.

2004 – 2006

Ontwikkeling visie en concept en begeleiden implementatie
e- Learning bij de Belastingdienst (op detacheringsbasis). Ook
ontwerp en ontwikkeling van webbased trainingen.

2001 – 2002

Opzetten van OpenLeerCentra voor grootste IT opleidingsinstituut
van Spanje. In deze rol verantwoordelijk voor ontwikkelen van
visie op e-Learning, interne opleiding en selectie en implementatie
van systemen en content.
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2000 – 2001

Managen van een internationaal EU project waarbij met 8 partners
e-Learning content werd ontwikkeld voor een Electronic
Performance Support System (EPSS) in meerdere talen. Dit was
een 3-jarig R&D project met een budget van 2 miljoen euro.

1998 – 2000

Managen van ICT-trainers: selectie, opleiding en coaching. Vooral
werd er veel didactische begeleiding verzorgd.

1996 – 1998

Verzorgen bedrijfstrainingen van IT-systemen zoals document
management systemen, kantoorapplicaties en internetapplicaties.
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Relevante ervaring en activiteiten

2013 – heden

Voorzitter Ned-moove, Nederlandstalige Moodle Vereniging.

2009 - heden

Lid programmaraad Nationaal e-Learning Event van SBO.
(vanaf 2014 is de naam Next Learning Event)

2007 - heden

Redactieraad e-learning.nl
Redacteur van de e-Learning portal www.e-learning.nl. Dagelijkse
publicatie e-Learning nieuws.

2006 - heden

Weblog
www.leerbeleving.nl is een Nederlandstalige blog over nieuwe
vormen van inzet van multimedia en ICT binnen leren.

1999 – 2012

SeniorWeb
Bij deze organisatie, met ruim 3.000 vrijwilligers, verzorgde ik
didactische trainingen. Sinds 2009 ook in online vorm.

>

Publicaties

De Leeuwe, M & Rubens, W. (2015). Social learning en leren met sociale media. Houten:
Noordhoff Uitgevers.
De Leeuwe, M. (2010). Hoe smaakt Moodle? Opleiding en Ontwikkeling 6, 23 – 27.
Van den Meiracker, J. (2010). Artikel met portret van mij in Vives, het vakblad ten behoeve
van [ict] vernieuwingen binnen het onderwijs’. Mei 2010, nummer 105.
De Leeuwe, M. (2008). De invloed van technologie in het juiste perspectief. DEVELOP 4, 58
– 67.
Artikel met de titel “De opkomst van e-learning” in HCC! Magazine van september 2008
waarvoor ik geïnterviewd ben.
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De Leeuwe, M. & Robben, J. (2006). Spelenderwijs vaardigheden verwerven. IK Magazine
2(5), 26-30.
De Leeuwe, M. (2006). Recensie: “Everything Bad Is Good For You” van Steven Johnson.
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.e-learning.surf.nl op 02-07-2006.
De Leeuwe, M. (2005). High-score of game-over? (column over edugames). IK Magazine 4
(5/6), 29.
Diepenbroek, J, & De Leeuwe, M. (2004). Didactiek voor computercursussen aan senioren;
Een praktische gids voor docenten. Uithoorn: Visual Steps.
Sprangers, C. (2000). Nadruk bij e-leren ligt teveel op techniek. Kwaliteit moet niet in de
‘e’ maar in ‘learning’ zitten. Interview in Computable van 28-04-2000.
De Leeuwe, M.F.J., Portier, S.J. & Martens, R.L. (1999). Using animations in an interactive
learning environment: Does it help? Cognitive ergonomics, clinical assessment and
computer-assisted learning. 247 – 258. Lisse: Swets & Zeitlinger.
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Verdere bronnen

Blog, Leerbeleving

http://www.leerbeleving.nl

Microblog, Twitter

http://twitter.com/marceldeleeuwe

Profiel, LinkedIn

http://nl.linkedin.com/in/marceldeleeuwe

Presentaties, SlideShare

http://www.slideshare.net/marceldeleeuwe

Video’s, Vimeo

http://www.vimeo.com/marceldeleeuwe/

Foto’s, Flickr

http://www.flickr.com/photos/marceldeleeuwe/
sets/
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Lidmaatschap
SAGANET (Simulation And Gaming Association - The Netherlands)
Canon Professional Network (voor professionele foto- en videografen)
Apple (Apple Distinguished Educator, Apple Education Mentor, Apple Professional
Development Consultant)
The eLearning Guild (Community voor eLearning Professionals)
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