Intensieve lesdagen op 13 oktober & 3, 24 november & 15 december 2011
& online seminars op 17 november en 8 december I Utrecht

Speciaal voor onderwijs, overheid
en het bedrijfsleven

Onderwijskundig
E-Learning Ontwerper
Speciaal voor professionals met verantwoordelijkheid voor het
onderwijskundige ontwerp van e-Learning concepten en content
Dé opleiding die zélf een krachtige leerbeleving is!
 Hoe maakt u uw huidige e-Learning aanbod beter?
 Hoe kunt u formeel en informeel leren optimaal inzetten?
 Open source, games, multimedia, mobiel, video: wat helpt uw organisatie verder?
 Koopt u e-Learning content van uitgevers of maakt u het zelf?
 Hoe ontwerpt en organiseert een krachtige leerbeleving?

Met exclusief voor elke deelnemer:

Leeromgeving
met webbased
trainingen

Online
seminar-tool

HD Pocket
camera gratis

Jaar toegang
mindmapomgeving

Jaar toegang
videosite

Uw hoofdocent:

Marcel de Leeuwe, zelfstandig e-Learning specialist
Marcel de Leeuwe wordt beoordeeld met een

8,6 voor zijn aanpak!

“Helpt om out of the box te blijven denken”
“Bevlogen en interactief”

www.sbo.nl/e-learningontwerper

Programma
Hoe maakt u een leerbeleving die beklijft?
E-Learning heeft een vaste plaats veroverd in bedrijven,
scholen en overheidsorganisaties. Als opleidingsprofessional is
ontwerpen van e-Learning steeds meer een onderdeel van uw
taak. Maar hoe zorgt u ervoor dat e-learning bijdraagt aan goed
en effectiever leren?

Herkent u de volgende vragen:





Hoe maak ik mijn huidige e-Learning aanbod beter?







Hoe relevant zijn werkvormen als gamebased learning?

Donderdag 13 oktober 2011

Contactdag 1:
Ontwerpen van een krachtige leerbeleving!
Het is eenvoudig om tegenwoordig e-Learning te
ontwikkelen. Maar welke factoren zorgen ervoor dat uw
lerenden echt iets leren en hierdoor geïnspireerd raken.
Wanneer blijft uw leerinterventie plakken?

Hoe kan ik formeel en informeel leren optimaal inzetten?
Welke tools helpen mijn organisatie verder?
Is open source een goede optie?
Wanneer zet ik welke vorm van multimedia in?
Hoe integreer ik mobiel leren binnen mijn organisatie?
Koop ik e-Learning content van uitgevers of maak ik het zelf?
Hoe ontwerp ik een krachtige en motiverende leerbeleving?

Dan is deze opleiding aan absolute must voor u!

Deze opleiding is zelf een inspirerende en actieve
leerbeleving!
Teach what you preach! Tijdens de 4 live bijeenkomsten werkt

Onderwerpen:
 Wat verstaan we onder leren, e-Learning en e-Learning
content?






Anders denken over de rollen binnen contentontwikkeling.
Hoe zetten we de kennis van ons brein in?
Ingrediënten van een memorabele leerervaring.
Optimale mix van concepten (superblended learning).

Uw docent: Marcel de Leeuwe
Uw gastdocent: Jeroen Krouwels,
directeur PAT Learning Solutions, met een grote
passie voor E-Learning

u actief met de stof, samen met E-learning-professionals.
Daarnaast zijn er online activiteiten. Hierbij maakt u
gebruik van een leeromgeving met WBT’s, presentaties en
artikelen, een online seminartool, een pocket videocamera,
mindmapomgeving en videosite. U voert opdrachten uit in uw
eigen organisatie om het leerrendement zo groot mogelijk te
maken.

Advies en tools – ook ná de opleiding
Na de opleiding behoudt u de pocketcamera (HD) en heeft u
een jaar toegang tot de mindmap-omgeving, de videosite en
de online leeromgeving. De hoofddocent is ook na afloop van
de opleiding via de leeromgeving beschikbaar voor vragen. Alle
materialen (inclusief de webbased trainingen) mag u kostenloos
in uw eigen organisatie gebruiken en aanpassen.
Na deze opleiding bent u een betere ontwerper en goede
gesprekspartner voor directies, collega’s en externe partijen
zoals uitgevers en aanbieders van tools.

Donderdag 24 november 2011

Contactdag 3:
Implementeren innovatieve e-Learning
Innovatie kent altijd een organisatiedoel. Welke manieren
zijn er om innovatieve vormen van e-Learning in te zetten
binnen uw eigen organisatie. Wat bepaalt het succes van
een innovatie?
Onderwerpen:
 Bestaande content inkopen of zelf (laten) maken?
 De importantie van innovatie binnen organisaties.







Wat is innovatieve e-Learning?
Concept Open (open source, open content, open world).
De (ir)relevantie van leerstandaarden.
Innovatie binnen een grote organisatie.
Succesvol implementeren van e-Learning.

Uw docent: Marcel de Leeuwe
Uw gastdocent: Hans de Zwart, onderwijstechnoloog
en -strateeg met een passie voor open source
software en het open web

Donderdag 3 november 2011

Tijdschema
De intensieve lesdagen zijn dagelijks van 09:30 – 17:00 uur,

Contactdag 2:
Krachtige tools en inzet van multimedia

met koffie/thee-pauzes en een lunchpauze.

Er is een groot aantal verschillende tools te gebruiken. Is het
nodig om deze tools te gaan gebruiken? Waar let u op? En als u
deze tools inzet om multimediaal te leren; hoe moet dit dan en

Online seminars

wanneer levert het een hoog leerrendement op?
Onderwerpen:
 Overzicht van bruikbare e-Learning tools.
 Waarde bepalen van een tool voor uw organisatie.

 Visie van Apple op e-Learning.
 Onderwijskundige meerwaarde van multimedia.
 Zelf ontwikkelen van multimedia.
Uw docent: Marcel de Leeuwe
Uw gastdocent: Fons van den Berg, Zelfstandig
adviseur Helikon begeleidt docenten op het snijvlak van
onderwijsinnovatie, creativiteit en Apple-technologie in
1:1-onderwijs vormgeven.

Twee online seminars zorgen voor een intensief synchroon
en online contactmoment tussen de contactdagen door.
Een online seminar duurt een uur en iedereen kan vanaf een
eigen locatie met een internetbrowser de sessie volgen.
Marcel de Leeuwe verzorgt de sessie. De inhoud van het
seminar wordt afgestemd op de vragen die spelen in de
groep.
De online seminars vinden plaats op:

 Donderdag 17 november, 09:30 -11:00 uur
 Donderdag 8 december, 09:30 - 11:00 uur

Uw hoofddocent
Marcel de Leeuwe werd in 1989 op de
PABO geraakt door de mogelijkheden die
ontstonden door de inzet van ICT in

Donderdag 15 december 2011

leren. Tijdens een studie Onderwijskunde
werden de eerste e-Learning concepten en content

Contactdag 4:
Inzet waardevolle werkvormen

ontwikkeld én een kritische blik aangeleerd. De Leeuwe
heeft zowel bij bedrijven, overheid als in het onderwijs
zijn e-Learning sporen verdiend. Bij organisaties

Iedereen kent wel de bladerbare webpagina’s. Welke
didactische werkvormen zijn er nog meer en wat is de

relevantie hiervan voor uw organisatie? Hoe ontwerpt en
ontwikkelt u deze gevarieerde werkvormen?

als de Belastingdienst, ABN-Amro, KLM, justitie,
Vluchtelingenwerk, SeniorWeb en vele scholen heeft hij
e-Learning concepten en content ontwikkeld en e-Learning
ontwikkelteams begeleid. Als Apple Education Mentor en
Apple Distinguished Educator speelt hij een belangrijke rol

Onderwerpen:
 Ontwikkelen en inzetten van Gamebased Learning.
 Adaptief leren, microleren en toetsend leren.
 Social media en nut voor opleiden en leren.

 Inzetten van mix van formeel én informeel leren.
 Blend tussen auteursomgeving en leeromgeving.
 Voorbeelden van werkvormen in zowel onderwijs als
bedrijfsleven.
Uw docent: Marcel de Leeuwe
Uw gastdocenten: Douwe Beckmann & Joris den Ouden
De Roode Kikker, hun passie is om
leerlingen intrinsiek te motiveren en
leerkrachten te ondersteunen

bij het stimuleren van innovatie en creativiteit in e-Learning.
Denk aan concepten als mobiel leren en Digital Storytelling.
De Leeuwe werkt deels bij Stoas Learning b.v. en deels als
zelfstandig e-Learning adviseur en trainer.
De Leeuwe deelt zijn kennis graag en op vele verschillende
manieren: als redacteur van www.e-learning.nl, als vaste
gastdocent bij Fontys bij de post-hbo opleiding e-Learning,
als edublogger op www.leerbeleving.nl, als veelgevraagd
spreker én natuurlijk bij deze opleiding!

Voor wie bestemd?
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals met
verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige ontwerp van
e-Learning concepten en content. Werkzaam in het onderwijs, de
overheid en het bedrijfsleven.

Wanneer is deze opleiding iets voor u?
 U heeft grondige kennis van didactiek (door scholing of
ervaring).






U wilt op een intensieve manier leren.
U leert graag op actieve wijze.
U bent bereid buiten uw bestaande kaders te denken.
U vindt de praktische waarde voor uw organisatie belangrijk.

Deze opleiding is minder geschikt voor u indien:
 U leert het fijnste door alleen te luisteren naar een docent.
 U heeft geen didactische voorkennis.
 U heeft geen mogelijkheden om veranderingen in uw
organisatie door te voeren.

 U wilt niet zelf actief kennis construeren.
 U heeft geen tijd over voor de opdrachten.
Het is niet noodzakelijk om al veel kennis van e-Learning te hebben;
kennis van didactiek en het ontwerpen van leerervaringen is wel
vereist. Met speciale webbased trainingen kunt u voordat de
opleiding begint uw e-Learning voorkennis bijspijkeren.
Voor professionals met veel praktische ervaring met e-Learning
is er ook veel te halen en bieden we vele nieuwe inzichten,
ervaringen en verdiepende leerstof. Het tempo en het niveau van
de opleiding ligt hoog. We verwachten van iedere deelnemer de
extra investering van 1 dag (studie online en opdrachten) tussen de
contactbijeenkomsten.

Programma afgestemd op uw leervragen
Bij uw inschrijving op deze opleiding ontvangt u een online intake.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van uw ervaring, uw kennis, uw
vragen, uw doelen en uw verwachting.
Met deze informatie kunnen onze docenten de opleiding optimaal
afstemmen op uw situatie en behoeften.

www.sbo.nl/e-learningontwerper

Postbus 2370 | 5600 CJ Eindhoven

Onderwijskundig
E-Learning Ontwerper
Zo meldt u zich aan:
Via internet: www.sbo.nl/e-learningontwerper
Via e-mail:  

inschrijving@sbo.nl

Telefonisch:

040 - 2 974 980

Of sturen naar: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Antwoordnummer 10206
5600 VB Eindhoven
Per fax:

040 - 2 974 924

Bij aanmelding via telefoon of internet het foldernummer
(zie bovenaan het aanmeldingsformulier) vermelden.
Uw inschrijfbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw
e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van
uw deelname binnen een werkdag via e-mail. Wij sturen u
circa 1 week voor aanvang van de eerste lesdag een
herinneringsmail en een routebeschrijving.

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980
Persoonlijk Opleidingsadvies
Betty van den Berk
Tel. 040 -2 974 837  | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl
Verantwoordelijk voor het programma:
Ank Dierckx
Vice Director Conferences
Stephanie van Gennip
Senior Project Coördinator

Data en locatie
Lesdagen:
13 oktober, 3 & 24 november & 15 december 2011

Online seminars:
17 november & 8 december 2011

Deze training op maat voor uw organisatie?
Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie
centraal staat. Behaal meer rendement door gericht te trainen!
Vanaf 5 deelnemers is een incompany training (financieel)
aantrekkelijk. Informeer naar de mogelijkheden,
bel 040 - 2 974 851 of ga naar www.sbo.nl/incompany

Utrecht

Uw investering
De investering voor deze cursus/dit congres bedraagt € 3999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag
is inclusief koffie, thee, lunches, 4 intensieve lesdagen, 2 online seminars, een pocketcamera (HD)
en een jaar lang toegang tot de mindmap-omgeving, de videosite en de online leeromgeving.
Bent u helaas verhinderd?
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen.
Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaalt u €
175,- als administratiekosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag
in rekening gebracht.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen
verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet
dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel. 040-2 974 980.
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. personeel en organisatie,
ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en
gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

#

foldernummer:

Inschrijfformulier
q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor de lesdagen

Onderwijskundig
E-Learning Ontwerper
13 oktober & 3, 24 november & 15 december 2011, Utrecht
& online seminars op 17 november en 8 december
(sbo-66570/M100/M200/M300/M400)
q Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten
q Stuur mij informatie over profileringsmogelijkheden
1. Naam+voorletters:  

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:  

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:  
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail:  q ja  q nee
via fax: q ja  q nee
Naam organisatie:
Branche:
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Fax:  

Aantal werknemers in onze vestiging:
Factuuradres:
Ons intern ordernummer:
2. Naam+voorletters:  

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:  

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:  
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail:  q ja  q nee
via fax: q ja  q nee
Aanmelding geautoriseerd door:
Dhr/mevr.

Functie:

De kosten ad e 3999,- (excl. btw) per persoon voldoe ik / voldoen wij na
ontvangst van de factuur.
Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

