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E-learning 
Een nieuwe leeromgeving 

 
Kennis verwerf je door ervaring, 

al de rest is slechts informatie. 
(Albert Einstein) 
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"Enquête: les entreprises apprivoisent la formation en ligne" (01 informatique, maart 2002); 
"Le e-learning a du mal à décoller" (Vacature références, juni 2002); "E-learning: après la 
mode, les applications" (Data Careers, juni 2002);"L'émotion est au cœur de 
l'apprentissage: sans coaching valable, le e-learning reste une voie sans issue" (Imediair, 
augustus 2002); "Le e-learning devient un passage obligé" (Data Careers, augustus 2002). 

Zowat overal in de informaticaliteratuur wordt er meer en meer gesproken over e-learning, 
over on-line leren. Vanwaar komt nu de stijgende interesse voor deze leermethode?  

De globalisatiebeweging die wij vandaag beleven (of ondergaan) zorgt voor grote 
herstructurerings- en reorganisatiebewegingen in de bedrijven. Deze omvormingen brengen 
(onder andere) het belangrijk risico met zich mee dat de knowhow binnen deze bedrijven 
verdwijnt. Het is dus ook niet verwonderlijk dat men zich meer zorgen maakt over de 
kapitalisatie van de expertise. Zo ontstonden alle programma's voor kennis- en 
competentiemanagement die her en der floreren. 

Kennismanagement maakt het mogelijk de knowhow van het bedrijf te kapitaliseren. Het 
garandeert echter niet dat de medewerkers deze kennis ook verspreiden of zich eigen 
maken: de toegang tot de informatie impliceert niet noodzakelijk dat deze informatie 
doorgegeven wordt. De uitbouw van kennismanagement moet dus begeleid worden door 
een aangepast programma en aangepaste middelen voor continue vorming. 

Bovendien dwingt de huidige instabiliteit op de arbeidsmarkt ons ertoe om, veel meer dan 
vroeger, tijdens onze loopbaan verschillende keren van beroep te veranderen. In deze 
context is continue vorming eveneens een noodzaak geworden voor ieder van ons. 

Het is deze gemeenschappelijke behoefte van ondernemingen en werknemers die gezorgd 
heeft voor een heropleving van de belangstelling voor continue vorming in het bedrijf. De 
ontwikkeling van de nieuwe informatietechnologieën, die losstaan van de informatica-
constructeurs, heeft ertoe geleid dat vormingsverantwoordelijken zich dan zijn gaan richten 
naar tools die gebruik maken van de Internettechnologieën en naar e-learning in het 
bijzonder. 
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We zullen inderdaad zien dat e-learning, qua concept, heel wat beter dan de andere soorten 
opleidingen tegemoet komt aan deze dubbele behoefte aan permanente vorming en het delen 
van de informatie. Het e-learningconcept behelst meer dan een eenvoudige technologie voor 
opleiding (of informatie) en hecht veel belang aan de uitbouw van leergemeenschappen en 
hun omvorming tot praktijkgemeenschappen1. 

In het volgende deel zullen we ingaan op de algemene kenmerken van e-learning en de 
basisprincipes van dit concept in detail behandelen. We zullen daarna doordringen tot het 
hart van e-learning met een beschrijving van de verschillende elementen waaruit het bestaat, 
de actoren die het aansturen, de tools die het mogelijk maken deze opleidingen te beheren 
en de standaarden die vorm beginnen te krijgen. 

Na enkele beschouwingen over de toekomst van e-learning en een overzicht van de huidige 
markt zullen we de lezer pistes aanreiken om het onderwerp uit te diepen, hetzij door meer 
hierover te lezen, hetzij door zelf opleidingen uit te testen die aangeboden worden op het 
Internet. 

Tot besluit vatten we de voornaamste punten samen die uiteengezet werden in deze Techno 
en stellen wij mogelijke e-learningtoepassingen voor bij de SmalS-MvM en in de sector van 
de Sociale Zekerheid. 

2. De algemene kenmerken van e-learning 

Het begrip e-learning situeert zich binnen het kader van het "afstandsleren". Deze manier 
van leren bestaat al lang: onderwijs per correspondentie heeft al een lange geschiedenis en 
kent ook vandaag nog een zeker succes. Pogingen om de informaticatools te gebruiken in 
dienst van de vorming werden ondernomen in de golden sixties waarin talrijke programma's 
voor computerondersteund onderwijs (COO) het licht zagen. De technologie was evenwel 
nog niet voldoende ontwikkeld en verspreid, deze experimenten liepen meestal uit op een 
mislukking. 

Vandaag is de situatie totaal anders. Niet alleen is de pc als favoriet informatica-instrument 
overal in de onderneming en in de huiskamers aanwezig, ook de nooit geziene opmars en 
uitbouw van het Internet zorgt voor een communicatienetwerk dat het mogelijk maakt al 
deze pc's makkelijk met elkaar te verbinden. Alle voorwaarden zijn voldaan voor een 
nieuwe vorm van afstandsleren. 

Brandon-Hall2, een specialist in e-learning, geeft de volgende definitie: "E-learning is een 
vormingsprogramma dat toegankelijk is via een Internetnavigator, langs Internet of een 
Intranet. Door het Web (of het web van een Intranet) te gebruiken voor vorming, verwijst 
men per definitie naar de visuele en interactieve omgeving eigen aan Internet." 

Deze algemeen aanvaarde definitie is echter te eng in die zin dat zij zich beperkt tot de 
technologie die gebruikt wordt bij e-learning en geen rekening houdt met de conceptuele 
aspecten ervan die ons de essentie lijken te zijn van deze nieuwe vormingswijze. Wij zullen 
een meer volledige definitie voorstellen in het besluit van dit artikel. 

Vier fundamentele principes vormen de basis van het e-learningconcept. 

 
 

                                                      
1 Michel Mingasson, le guide du e-learning, éditions d'organisation, 2002. 
2 http://www.brandon-hall.com/
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2.1. Eerste principe: gebruik van de nieuwe 
technologieën 

Het eerste principe heeft betrekking op het gebruik van de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën (NICT), die interactief zijn en toegankelijk voor een zeer breed 
publiek. Deze nieuwe technieken maken het mogelijk: 

• 

• 

• 

• 

                                                     

grenzen qua tijd en plaats te overstijgen. Dankzij het Internet (of een Intranet) is het niet 
meer noodzakelijk dat alle cursisten en de lesgever samengebracht worden op eenzelfde 
plaats. In die zin worden afstanden opgeheven en op analoge wijze is de tijd verschillend 
aangezien elke cursist in zekere mate zelf zijn studieritme kan beheren en zijn planning in 
alle vrijheid kan aanpassen. Het wordt echter aangeraden om op regelmatige tijdstippen al 
dan niet virtuele "ontmoetingspunten" te voorzien om de lesgever de mogelijkheid te 
bieden tijdens het leerproces eventueel vastgestelde ontsporingen of fouten te verbeteren. 

verschillende middelen aan te bieden voor communicatie tussen de cursist en de leraar, 
alsook tussen de cursisten onderling: discussieforums kunnen bijvoorbeeld opgericht 
worden om de uitwisselingen van ideeën tussen de deelnemers te bevorderen. Deze 
forums kunnen overigens blijven bestaan na de cursus zodat de cursisten hun ervaring 
kunnen blijven delen. 

alle mogelijkheden van de multimedia te benutten om een verrijkt onderwijs aan te 
bieden. Het is al lang geweten dat het samenvoegen van teksten en beelden het leer- en 
memorisatieproces versterkt3 doordat dit een dubbele input in het geheugen teweegbrengt. 
Vandaag kan de inhoud van de cursussen nog verrijkt worden door er geluidsfragmenten, 
video's, animaties, simulaties in op te nemen en door de interactie met de cursist te 
bevorderen. Al deze technieken4,5 maken het mogelijk de belangstelling en de 
betrokkenheid van de cursist te verhogen met als doel een betere memorisatie van de 
materie. 

de leeromgeving uit te breiden door aanvullingen bij de opleiding aan te bieden onder de 
vorm van linken naar Internetsites waar de cursist uitgebreidere documentatie kan vinden 
over bepaalde delen van de cursus die hem in het bijzonder interesseren. Volgens dit 
zelfde principe kunnen aan de cursisten ook linken aangeboden worden naar een interne 
kennisdatabank binnen het bedrijf. 

2.2. Tweede principe: organisatie van de inhoud 
Het tweede principe betreft de organisatie van de pedagogische inhoud. Deze inhoud is 
opgesplitst in modules zodanig dat men leertrajecten kan opbouwen die afgestemd zijn op 
de basiskennis, de ervaring, de doelstellingen, ...  van de cursisten. 

 
3 Op de site van de "cité des sciences" van Parijs vindt men een reeks interessante artikels over het thema 
"Leren":  http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/act_educ/education/apprendre/accueil.htm
4 http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/nouvelle/fs_global.htm illustreert deze nieuwe technieken en 
geeft bedenkingen bij dit onderwerp. 
5 Een te intensief gebruik van deze technieken zou kunnen leiden tot een te trage toegang tot de resources van de 
cursus en zodoende een hindernis vormen voor het goede verloop ervan. Het gebruik van deze technieken dient 
dus beperkt te worden wanneer deze cursussen toegankelijk moeten zijn via een trage verbinding (in tegenstelling 
tot een gebruik binnen een Intranet of vanaf een cd-rom). 
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Deze personalisatie van de vorming, gebaseerd op de constructivistische6 pedagogie, is 
waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk van e-learning maar ook datgene dat het moeilijkst 
tot stand kan worden gebracht. 

Op basis van een globale analyse van de inhoud van de cursus dient men coherente 
subgehelen of modules te definiëren, alsook een logische vooruitgang (een leertraject) van 
de ene module naar de andere zodat de volgende voorwaarden vervuld worden: 

• 

• 

• 

• 

                                                     

De voorkennis voor een module moet opgenomen zijn in de voorgaande module(s) 
(behalve natuurlijk voor de eerste module van de cursus). 

Elke module biedt de cursist een kennisgeheel aan dat op coherente wijze wordt 
toegevoegd aan de kennis die verworven werd in de vorige modules; dit betekent dat als 
de cursist de cursus zou stopzetten na het einde van een bepaalde module, het gekregen 
onderwijs weliswaar onvolledig zou zijn maar toch een nuttig geheel zou vormen. Het is 
overigens wenselijk dat de modules, in de mate van het mogelijke, zodanig ontworpen 
worden dat de cursist na het succesvol beëindigen van een module de opgedane kennis in 
praktijk kan brengen tijdens zijn dagelijks werk. 

De assimilatie van de inhoud van elke module moet geëvalueerd kunnen worden door 
testen op het einde van de module. Deze testen zullen aan de cursist aangeboden worden 
onder de vorm van vragen/antwoorden, meerkeuzevragenlijsten, op te lossen problemen, 
simulaties, casestudy's,… 

Bepaalde modules zijn, qua inhoud, redundant ten opzichte van andere modules maar 
deze inhoud wordt anders voorgesteld: het nut van deze modules is dat de cursist een 
inhoud kan herzien onder een andere pedagogische vorm als blijkt dat hij hem niet goed 
geassimileerd heeft (wat duidelijk zal worden bij de testen op het einde van een module). 

2.3. Derde principe: de rol van de lesgever 
Bij e-learning is de rol van de lesgever totaal anders dan in het traditionele onderwijs: er 
wordt niet meer ex cathedra lesgegeven en de cursus heeft geen vaste structuur, de lesgever 
speelt hierbij een rol als mentor (of coach), hij moet zich meer gedragen als een privé-leraar 
met aandacht voor de vooruitgang van elke cursist. 

De mentor, die ontlast is van de traditionele taken, zal zijn tijd volledig kunnen besteden aan 
de opvolging, nagenoeg in real time, van de evolutie van elke cursist. De onderliggende 
technologie7 biedt hem namelijk de mogelijkheid om na te gaan op welk punt van het 
pedagogisch traject elke leerling zich bevindt, de delen van de materie te identificeren die 
voor een bepaalde leerling problemen stellen, kennis te nemen van de vragen die hem 
gesteld worden, de discussiegroepen over de gegeven cursus te consulteren. 

In functie van al deze elementen die hij kan verzamelen, heeft de mentor de taak de 
cursisten te adviseren, hun pedagogisch traject te moduleren door eventueel de 
opeenvolging van de verschillende modules te wijzigen, discussies op gang te brengen 
binnen een discussieforum, sporadisch virtuele of reële ontmoetingen te organiseren. 

 
6 "Hoewel zij meer dan honderd jaar oud is, heeft [de zogenaamde "constructivistische" pedagogie] momenteel de 
wind in de zeilen. Zij gaat uit van de spontane behoeften en "natuurlijke" interesses van elk individu. Zij looft 
hun vrije expressie, hun creativiteit en hun knowhow. Zij stelt het autonoom ontdekken en het belang van het 
uitproberen tijdens het leren voorop. De cursist is niet langer tevreden met het ontvangen van ruwe gegevens, hij 
selecteert ze en assimileert ze. Het opbouwen van de kennis gebeurt voornamelijk door middel van een actie op 
de objecten en door de expressie. Deze methoden worden "actief" genoemd: zij steunen op het ontdekken, het 
beheersen, het project,…" (André Giordan, Apprendre: une alchimie complexe, http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/act_educ/education/ apprendre/commapprends_p1.htm ). 
7 de gebruikte tools zullen uitvoerig aan bod komen in punt 3.3 
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Zoals u ziet, de functie van mentor vereist niet alleen pedagogische competenties maar ook 
technische competenties en communicatievaardigheden gericht op de hulp die aan de 
cursisten aangeboden dient te worden. 

2.4. Vierde principe: de samenwerking tussen cursisten 
Vandaag gaat men ervan uit dat het leren in groep in het algemeen betere resultaten oplevert 
dan het geïsoleerd leren. 

Ten opzichte van een klassieke opleiding worden de deelnemers aan een e-learningcursus 
niet meer fysiek samengebracht in eenzelfde lokaal. Aangezien het belangrijk is de 
toegevoegde waarde van de formele en informele communicatie tussen cursisten niet te 
verliezen, leveren de e-learningplatformen tools die het mogelijk maken virtuele klassen te 
maken waarin groepen van cursisten elkaar zullen kunnen "ontmoeten", van gedachten 
wisselen, hun ervaringen naast mekaar leggen. 

De tabel8 hieronder vat de basisprincipes van e-learning samen en geeft een beknopte 
vergelijking tussen een traditionele opleiding en een e-learningopleiding volgens een aantal 
criteria. 

 

Traditionele opleiding E-learning 

Tijdsorganisatie 

De opleidingsmodaliteiten liggen vooraf 
vast en worden aan iedereen opgelegd 
met een striktheid die niet altijd 
rekening houdt met de realiteit. 

De cursist organiseert zelf zijn opleiding 
tijdens zijn werktijd. 

Organisatie van het pedagogische traject 

Lineaire en vooraf bepaalde 
vooruitgang. 

Vooruitgang aangepast aan elkeen in 
functie van de situatie. 

Aansluiting bij de operationele activiteiten 

Zonder onmiddellijke aansluiting. Geïntegreerd in de operationele 
activiteiten. 

Modaliteiten 

Gerichte activiteit, die plaatsvindt op 
een vaststaand en opgelegd tijdstip. 

Continue activiteit. 

Inhoud 

De inhoud is voor iedereen dezelfde en 
wordt georganiseerd om een zo groot 
mogelijk aantal personen tevreden te 
stellen. 

De inhoud houdt pas met vertraging 
rekening met veranderingen in de 
onderneming. 

De inhoud houdt rekening met de 
individuele behoeften en de interacties 
tussen deelnemers en mentor. 

De inhoud kan sneller aangepast 
worden aan de evolutie van de 
behoeften in de onderneming. 

 

                                                      
8 Volgens M. Mingasson, , le guide du e-learning, éditions d'organisation, 2002. 
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3. De anatomie van e-learning 

Wil men de bovengenoemde algemene principes van e-learning respecteren, dan is de 
bepaling van de inhoud van een cursus een moeilijke onderneming waarover grondig 
nagedacht moet worden en die een gestructureerde aanpak vereist. Na de bespreking van de 
voorbereidende stappen zullen we zien welke rollen de diverse actoren opnemen in de 
opbouw, het beheer en de deelname aan een e-learningcursus en overlopen we welke tools 
algemeen gebruikt worden bij e-learning. 

3.1. Van het ontwerp tot de architectuur van de inhoud 
Eén van de eisen van het tweede bovengenoemd principe is de personalisatie van het 
leertraject. Men gaat dus de inhoud van een cursus zodanig organiseren dat men hierin 
scenario's kan definiëren die aangepast zijn aan eenieder. 

De eerste vragen die we ons moeten stellen, betreffen het doel en de haalbaarheid van de 
cursus: 

•

•

•

•

 Wat zijn de doelstellingen die men wil bereiken? 
 Welke kennis wil men doorgeven aan de cursisten? 
 Wie zijn deze cursisten? 
 Hebben deze cursisten de vereiste basis om de cursus aan te vatten? Hoe gaat men de 
nodige kennis testen? Hoe gaat men ervoor zorgen dat de kandidaten die niet 
helemaal over de vereiste voorkennis beschikken, op niveau gebracht worden? 

3.1.1. De curricula 
Om de modulaire opsplitsing van de inhoud te definiëren, als waarborg voor een geslaagde 
personalisatie, gaat men eerst de curricula van cursussen definiëren. 

Onder curriculum verstaat men het leerprofiel bestemd voor cursisten die aanvankelijk 
dezelfde basiskennis hebben en waarvoor men dezelfde uiteindelijke expertise beoogt. Om 
deze curricula te definiëren, zal men dus rekening moeten houden met de complexiteit van 
het onderwerp, het te bereiken kennisniveau, de voorkennis over het onderwerp en het 
leervermogen ten opzichte van de complexiteit van het onderwerp. De volgende tabel geeft 
een voorbeeld waarbij vier curricula gedefinieerd worden voor een cursus over het beheer 
en de veiligheid van netwerken. 

 

Onderwerp Complexiteit Te verwerven 
niveau Voorkennis

Leervermogen 
binnen het 
onderwerp 

Curricula 

praktisch zwak zwak 1. pupitreur 

algemeen zwak sterk 2. algemeen 
consultant gemiddeld 

operationeel zwak sterk 3. systeem-
beheerder 

Beheer 

en 

veiligheid 

van 

netwerken 

 sterk expertise sterk sterk 4. netwerk-
beheerder 

 

De aldus gedefinieerde curricula zullen zich niet alleen onderscheiden door het pedagogisch 
traject dat zij zullen volgen maar ook door de mentor-activiteit die zij zullen vergen. 
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Niettemin zullen de gemeenschappen van cursisten waarover wij het eerder hadden in de 
meeste gevallen bestaan uit alle cursisten van eenzelfde curriculum. 

Men zal vervolgens de pedagogische inhoud van elk curriculum definiëren door te 
identificeren van wat een cursist zou moeten assimileren om op het einde van dit curriculum 
het verwachte competentieniveau bereikt te hebben. 

3.1.2. De modules en de bouwstenen 
Door de volledige pedagogische inhoud van een cursus te analyseren, zonder onderscheid 
tussen de curricula, zal men een eerste opsplitsing kunnen maken die rekening zal houden 
met de delen die gemeenschappelijk zijn voor meerdere curricula of specifiek voor sommige 
hiervan. Men zal dan een fijnere opsplitsing kunnen definiëren in leermodules. 

Deze leermodules zijn te vergelijken met de hoofdstukken van een boek: zij structureren de 
cursus rekening houdend met het tweede principe dat hierboven werd toegelicht (2.2). Naast 
de voorwaarden die aan bod komen in dit principe zal men erop toezien dat een module 
slechts een beperkt geheel aan nieuwe kennis omvat en dat het ingestudeerd kan worden 
binnen een tijdspanne van minder dan één uur (evaluatie inbegrepen). 

Nadat alle nodige modules gedefinieerd zijn, kan men uiteindelijk de architectuur definiëren 
van de cursus in zijn geheel, door voor elk curriculum de op te nemen modules te 
preciseren, alsook de trajectlogica van deze modules. 

 

C
U

R
R

IC
U

LA

M O D ULES
1 2 3 4 5 6

1
2

3

4
MODULE 3

Testen

MODULE 2

Testen

MODULE 4

Testen

Vervolg

Men herbegint de module
als het resultaat van de
testen onvoldoende is

Als de resultaten onvoldoende
zijn, herbegint men de module
of gaat men over naar een
inhaalmodule (3) alvorens de
module te herbeginnen

Inhaalmodule

  

Tot slot is het vanuit technisch oogpunt ook 
nuttig te trachten in het geheel van de 
modules "pedagogische bouwstenen" te 
identificeren, dit wil zeggen coherente 
eenheden (die men niet kan opsplitsen) om 
een elementaire kennis te verwerven die 
men terugvindt in verschillende modules. 
Een bouwsteen zal dus ook overeenkomen 
met een object (men spreekt van "learning 
object") dat men slechts één keer zal 
opbouwen en dat hergebruikt zal kunnen 
worden in diverse modules. Het is niet 
altijd mogelijk dergelijke bouwstenen te 
definiëren en het is slechts interessant als er 
mogelijkheden tot hergebruik zijn. 

M O D ULES

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1 2 3 4 5 6

B
O
U
W
S
T
E
N
E
N

BO UWSTEN EN
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3.1.3. De testen 
We hebben al de nadruk gelegd op het belang van een continue evaluatie doorheen de hele 
duur van de cursus. Aangezien elke module een coherent geheel vormt, zal de cursist op het 
einde van elke module onderworpen worden aan een reeks testen. 

Deze testen spelen een oriënterende rol in het gepersonaliseerd pedagogisch traject: in 
functie van het behaalde testresultaat zal de cursist volgende opties aangeboden krijgen: 

•

•

•

•

•

• 

• 
• 

• 

• 

 overgaan naar de volgende module in zijn curriculum, 
 de onvoldoende geassimileerde module herbeginnen, 
 dezelfde pedagogische inhoud opnieuw bestuderen door een module te volgen die 
deze inhoud onder een andere vorm weergeeft dan de eerste module, 

 deelnemen aan een discussiesessie met de mentor van de cursus, 
 complementaire informatie raadplegen die on line beschikbaar is en waar hij naartoe 
geleid zal worden. 

De testen kunnen diverse vormen aannemen, zij worden gekozen in functie van de 
pedagogische doelstelling van de module: eenvoudige reconstructie van de inhoud, inzicht 
om de verworven kennis te kunnen toepassen in een gelijkaardige context als tijdens het 
leerproces of vermogen om de verworven kennis over te dragen naar een andere context. 

Volgens toenemende moeilijkheidsgraad zal men klassiek de volgende testen terugvinden: 
meerkeuzevragenlijsten waarbij de evaluatie automatisch en onmiddellijk gedaan 
kan worden door het programma, 
oefeningen waarbij het antwoord automatisch verbeterd kan worden, 
vragenlijsten met vrije antwoorden die naar de mentor verstuurd zullen worden om 
later verbeterd te worden, 
casestudy's die meer werk vragen en waarbij een rapport moet ingediend worden dat 
de mentor moet verbeteren, 
simulaties of creëren van situaties waarin de cursist onmiddellijk kennis zal kunnen 
nemen van de gevolgen van zijn antwoorden (bijvoorbeeld: simulatie van het 
gebruik van een programma, simulatie van een werkplaats,…). Dit soort test zal in 
het algemeen belangrijke informaticaontwikkelingen vereisen maar zal tevens 
tegemoet komen aan één van de doelstellingen van e-learning, namelijk de snelle 
praktische toepassing van de kennis opgedaan in de loop van een module. 

3.1.4. De man-machine-interface 
Eén van de sleutels tot succes van een cursus aangeboden via e-learning is ongetwijfeld de 
kwaliteit, de rijkdom en de gebruiksvriendelijkheid van zijn interface. 

Bij het begin van een cursus zal men een omschrijving van de cursus geven, alsook de 
doelstellingen, de architectuur en de "handleiding" ervan. 

De interface dient zodanig ontworpen te zijn dat het gebruik van het e-learningprogramma 
zo intuïtief mogelijk is. Zeker de navigatie dient homogeen te zijn doorheen alle modules 
van de cursus en zij dient ten minste de volgende mogelijkheden aan te bieden: 

link naar de volgende pagina en terugkeer naar de vorige pagina, • 
• 
• 

link naar het begin en het einde van de lopende module, 
voorstelling van de inhoudstafel van de module met link naar elk deel van deze 
module. 

De navigatieknoppen dienen in alle schermen altijd op dezelfde plaats gegroepeerd en 
voorgesteld te worden. 

Naast de navigatie dient elk scherm in alle cursussen op homogene wijze de linken of 
knoppen te bevatten die de volgende functionaliteiten aanbieden: 
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(contextuele) on-linehelp met onder meer een samenvatting van de "handleiding" • 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

verzending van boodschappen naar de mentor, 
verzending van boodschappen naar de andere cursisten en/of aansluiting bij een 
discussieforum, 
tool voor synchrone bespreking ("chat") met de andere deelnemers en de mentor, 
link naar een glossarium met de specifieke termen van de cursus, 
link naar een databank met oefeningen als het onderwerp zich hiertoe leent, 
linken naar andere informatiebronnen: internetsites, documentaire databanken, 
kennisdatabanken,...; men dient erop toe te zien dat deze linken functioneren, niets 
is immers frustrerender dan de boodschap "link niet beschikbaar". Deze linken 
dienen een contextueel karakter te hebben, dit wil zeggen dat zij moeten 
doorverwijzen naar complementaire informatie die verband houden met de materie 
die bestudeerd wordt in de lopende module. 

 

Bij wijze van voorbeeld illustreert de volgende figuur een typische interface van een cursus 
waarin de meeste van de hierboven gedefinieerde functionaliteiten terug te vinden zijn. Het 
gaat om een cursus aangeboden door Sun op zijn website "web learning center" 
(http://suned.sun.com/WLC/). Men ziet hierin duidelijk de systematische organisatie van de 
lessen: titel van de les, doelstelling van de les, eigenlijke les, voorgestelde oefening. 
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3.2. De actoren en hun rol 
De verschillende actoren van een e-learningcursus kunnen ingedeeld worden in categorieën 
naargelang de rol die zij zullen moeten spelen. 

Men kan de volgende actoren onderscheiden: 

De cursist is de persoon die de aangeboden opleiding volgt. Hij organiseert zelf zijn 
leertraject en beheert daarbij de manier waarop hij zijn tijd aan de cursus besteedt. Tijdens 
de volledige duur van dit leerproces heeft hij de mogelijkheid om in contact te treden met 
andere cursisten en met de mentor van de cursus, hetzij om zijn ervaringen uit te wisselen 
met de anderen, hetzij om eventueel  hulp te krijgen. 

• 

De mentor speelt een fundamentele rol die wij reeds beschreven hebben in het derde 
principe. Om zijn taken qua opvolging van de cursisten, advisering, moderator bij 
gesprekken… tot een goed einde te kunnen brengen, is het evident dat de mentor een 
expert moet zijn in de onderwezen materie9.  

• 

De rol van evaluator wordt vaak vervuld door de mentor zelf; deze rol bestaat erin de 
voorgelegde testen en oefeningen te verbeteren en punten toe te kennen aan de cursisten. 
Deze punten zullen dienen om het leertraject van de cursisten te moduleren en zullen later 
ook gebruikt kunnen worden voor de identificatie van de delen van de cursus die een 
probleem stellen zodat deze verbeterd kunnen worden. 

• 

De auteur of ontwerper van de cursus heeft de zware taak dat hij niet alleen de inhoud 
van de cursus moet creëren maar ook de architectuur van deze inhoud moet opbouwen: 
definiëring van de verschillende curricula, definiëring van de modules en structurering 
van de cursus door de opeenvolging van deze modules voor elk curriculum te bepalen. 

• 

De realisator van de cursus staat in voor de informaticavertaling van alle elementen van 
de cursus: ontwikkeling van de interfaces, presentatie van de inhoud van de cursus, 
navigatiesysteem, opbouw van de testen en automatisering van hun evaluatie, realisatie 
van de animaties en simulaties, terbeschikkingstelling van communicatietools (mail, 
forums, "chat")... Deze realisatie zal vaak in team gebeuren en in nauw overleg met de 
auteur van de cursus en de mentor. Deze functie vereist uitgebreide technische 
competenties en de beheersing van de technische tools waarop wij later zullen ingaan. 
Naast deze technische competenties is het nuttig om binnen een team te beschikken over 
een medewerker die ervaring heeft met de layout en de bouw van websites.  

• 

De technische support moet de materiële infrastructuur beheren, de beschikbaarheid van 
de cursus garanderen en de andere tussenkomende partijen helpen bij de technische 
problemen die zij kunnen ondervinden. Zij staan ook in voor het beheer van de 
databanken die verbonden zijn aan de cursus. 

• 

De beheerder van de cursus(sen) verzorgt onder meer het beheer van de 
opleidingsplannen en de inschrijvingen, de aansluitingen en de globale opvolging van de 
cursisten. 

• 

Sommige van deze rollen kunnen opgenomen worden door eenzelfde persoon en omgekeerd 
zal het soms ook noodzakelijk zijn dat verschillende personen eenzelfde functie vervullen. 

                                                      
9 In het kader van haar doctoraatsthesis «Humanizing Learning at Distance» aan de Universiteit van Honolulu 
interviewde Kat Barclay 20 lesgevers uit het synchroon afstandsonderwijs. Uit deze ontmoetingen kwamen een 
twintigtal punten naar voor gegroepeerd in zes categorieën over hoe de synchrone afstandservaring aangenamer, 
doeltreffender, bevredigender en globaal succesvol gemaakt kan worden  
(http://www.stratvisions.com/dissertation/index.html). 
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3.3. De tools 
Elke categorie van tussenkomende partijen moet beschikken over tools die haar helpen om 
haar taak te vervullen. 

De cursist heeft in principe alleen een redelijk krachtige pc nodig, een Internet- of 
Intranetaansluiting en een Internetbrowser om toegang te krijgen tot de cursus. 

Het wordt aangeraden om bij het begin van de cursus altijd na te gaan of hij op zijn pc 
beschikt over alle plug-ins die nodig zullen zijn tijdens de cursus en hem de eventueel 
ontbrekende ter beschikking te stellen. Voor sommige cursussen of om bepaalde oefeningen 
te kunnen maken, zal de cursist soms specifieke tools moeten downloaden van de cursussite. 
In dat geval dient men erop toe te zien dat deze tools makkelijk toegankelijk zijn en dat hun 
installatie goed gedocumenteerd is. 

 

In een typisch e-learningplatform vindt 
men tools om de opleidingen te beheren 
(LMS = Learning Management System), 
tools om de cursusmodules aan te maken 
(LCMS = Learning Content Management 
System) en tools bestemd voor de 
verschillende vormen van communicatie. 
De figuur hiernaast10 illustreert 
schematisch de verschillende modules 
van een klassiek platform. Er dient echter 
opgemerkt te worden dat er niet altijd een 
duidelijke grens is tussen de verschillende 
modules en dat het ook niet noodzakelijk 
is om een volledig platform aan te 
schaffen om zich te wagen aan een e-
learningexperiment. Er bestaan onder 
andere tools om inhoud te creëren 
(Authoring) die reeds mogelijkheden 
bieden om cursusmodules te creëren. 

 

 

3.3.1. De tools om de cursussen te beheren (LMS) 
De LMS'en hebben betrekking op het geheel van de informaticatools die ter beschikking 
van de beheerders worden gesteld om de opleidingen te beheren. 

Deze tools bieden meestal de volgende functionaliteiten aan: 

• 

• 

• 

                                                     

Beheer van de opleidingscatalogi, groepering van deze opleidingen per thema, bijhouden 
van beschrijvende fiches. 

Planning van de cursussen onder meer om de beschikbaarheid van een mentor te 
garanderen tijdens de volledige periode waarin de cursus toegankelijk is. 

Beheer van de inschrijvingen van de cursisten, eventueel met inbegrip van de procedures 
voor de facturering van de cursussen. 

 
10 Volgens de architectuur van het Hyperwave-platform ( http://www.hyperwave.com/e/ ) 
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Opvolging van het leertraject van de cursisten: bijhouden van de gevolgde cursussen, 
registratie van de behaalde resultaten op diverse testen, analyse van deze resultaten om het 
meest adequate traject voor te stellen in functie van de doelstellingen van de cursist. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aanmaken van specifieke rapporten bestemd voor de cursist en globale rapporten ten 
behoeve van de mentors en de beheerders. 

Aflevering van diploma's die eventueel erkend worden door een autoriteit. 

Opmaken van diverse statistieken: aantal deelnemers aan de cursussen, duur nodig om de 
verschillende modules te assimileren, slaagpercentage of inschatting van de moeilijkheid 
van de testen, relevantie van de criteria om over te gaan naar een andere module…  

Hulp bij het beheer en de monitoring van de informatica-infrastructuur om de toegang te 
garanderen tot de technische resources die nodig zijn om de cursussen op te volgen 
(servers, netwerk, communicatie- en samenwerkingstools,…). 

Beheer van de pedagogische resources: beschikbaarheid van de inhoud van cursussen, 
documenten aangeboden als complementaire informatie, regelmatig nazicht van de linken 
naar externe resources of naar kennisdatabanken. 

3.3.2. De tools om de cursussen aan te maken (LCMS) 
Het onderscheid tussen de tools om cursussen aan te maken en de tools om inhoud aan te 
maken is niet altijd erg duidelijk en naargelang de platformen zijn deze twee tools min of 
meer gegroepeerd. 

Om de gedachte te vestigen, kan men de tools om cursussen aan te maken definiëren als 
tools die de nodige functionaliteiten aanbieden om de pagina's met inhoud samen te brengen 
in modules (zoals men de pagina's van een boek zou samenbrengen in hoofdstukken) en de 
cursus aan te maken op basis van deze modules. 

Men vindt hierin dus: 

Faciliteiten om pagina's te samen te berengen in modules met de automatische opbouw 
van de navigatie binnen de module. 

Voorbeelden om de inhoud te presenteren die zullen helpen om een uniforme presentatie 
te hanteren doorheen de ganse cursus. Interactieve gidsen ("wizards") helpen meestal bij 
de opbouw van een gepersonaliseerde presentatie. 

Hulp bij het aanmaken van de verschillende soorten testen (meerkeuzevragenlijsten, open 
testen, oefeningen,…), bij de presentatie van de resultaten van deze testen en bij hun 
verbetering. Het zijn diezelfde tools die ervoor zullen zorgen dat de resultaten opgeslagen 
worden in de ad-hocdatabanken van het LMS. 

Tools die het mogelijk maken de navigatielogica om van de ene module naar de andere te 
gaan min of meer gemakkelijk op te bouwen, dit in functie van het cursuscurriculum en de 
resultaten op de testen bij het einde van de module. 

Een pluspunt van e-learning tegenover traditionele cursussen is dat diverse leerkanalen 
gestimuleerd kunnen worden om het memoriseren en leren bij de cursist te optimaliseren. 

Het heeft inderdaad weinig nut een e-learningcursus aan te bieden waarbij men gewoon de 
pagina's van een syllabus of de slides van een Powerpointpresentatie zou gegroepeerd 
hebben in modules en geformatteerd in HTML. Met de huidige technologieën kan de inhoud 
van de cursuspagina's of "pedagogische bouwstenen" aanzienlijk verrijkt worden. 

Het is op dit niveau dat de eigenlijke tools voor de creatie van inhoud op het toneel 
verschijnen (die men meestal authoringtools noemt). Zij maken het mogelijk de beelden, 
video's en geluidsbanden op te bouwen die men wil associëren met de tekst. Het zijn ook 
deze tools die gebruikt worden om de interacties met de cursist op te bouwen en om 
simulaties te ontwikkelen, twee voorname pijlers (en een groot deel van de toegevoegde 
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waarde) van een aantrekkelijke e-learningcursus. Op de meeste e-learningplatformen 
gebruikt men hiervoor tools aangeboden door derden. 

3.3.3. De communicatie- en samenwerkingstools 
Een e-learningplatform moet de gedachtenuitwisselingen tussen de cursisten mogelijk 
maken, alsook het gezamenlijk werk, de verbinding met de mentors en de toegang tot 
kennisdatabanken. 

De asynchrone communicatietools zullen een mailsysteem en een discussieforum omvatten. 
Het is beter dat het mailsysteem onafhankelijk is van het gebruikelijke mailsysteem van de 
deelnemers en geïntegreerd is in het e-learningplatform. Op die manier zal het voor de 
cursist eenvoudiger zijn om de uitwisselingen van mails in verband met de cursussen die hij 
volgt afzonderlijk te beheren. De discussieforums zullen beperkt worden tot een goed 
gedefinieerde gemeenschap om te vermijden dat de forums "vervuild" zouden worden door 
weinig belangrijke onderwerpen. Typisch zal een dergelijke gemeenschap alle deelnemers 
aan een gegeven curriculum van een specifieke cursus omvatten. 

Naast de asynchrone tools vindt men meestal twee andere synchrone communicatietools: 

• 

• 

                                                     

Software om te "chatten" (te "babbelen") die de betrokkenen een ruimte aanbiedt om 
onder mekaar te discussiëren in real time. 

Software om een "virtuele klas" (of "white board") te creëren: met dit soort software zien 
alle cursisten op het scherm van hun computer de inhoud verschijnen die zichtbaar is op 
dat van de lesgever (de mentor). De lesgever kan aldus nieuwe documenten voorstellen, 
ze toelichten en er aantekeningen bij maken; hij kan ook "het woord laten" aan één van de 
deelnemers en hem zo de mogelijkheid bieden om zijn ideeën te delen. 

Tot slot is de mogelijkheid om off line te werken, nadat de inhoud van de nodige modules 
gedownload werd, een interessante functionaliteit aangeboden door bepaalde platformen. 

3.4. De standaarden 
We sluiten dit hoofdstuk over de algemene architectuur van een e-learningplatform af met 
enkele beschouwingen over de standaarden ter zake. 

Wat de terbeschikkingstelling van cursussen via Internet of een Intranet betreft, zijn de 
gemeenschappelijke standaarden TCP/IP, HTTP en HTML goed gekend en worden zij 
unaniem gebruikt. 

Een normalisatie van de e-learningproducten zou nuttig zijn omdat zij zou toelaten de voor 
een bepaald systeem voorbereide pedagogische inhoud makkelijk over te dragen op een 
ander systeem, een LCMS-module van een bepaalde constructeur te integreren in de 
managementtools (LMS) van een andere leverancier of nog, de systemen om cursussen aan 
te maken (LCMS) eenvoudig te interfacen met de tools om inhoud aan te maken. 

Momenteel staat de normalisatie in het e-learningdomein nog niet erg ver en spreken we 
beter van standaardisatie-initiatieven onder de bescherming van normalisatiegroepen 
waarvan de belangrijkste zijn : het «Aviation Industry Computer Based Training 
Committee» (AICC), het «Instructional Management System» (IMS), het «Shareable 
Courseware Object Reference Model Initiative» (SCORM) en het Amerikaanse 
departement van defensie met het programma «Advanced Distrituted Learning» (ADL).11 

 

 
11 Voor de lezer die geïnteresseerd is in een beschrijving van deze standaarden: Mats Svensson, Standards d'e-
formation et spécifications techniques (http://www.centre-inffo.fr/v2/pdf/adapt/adapt2001_chap4.pdf ). 
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4. Een nieuwe leeromgeving 

Is e-learning de toekomst van de vorming? Volgens de meeste marktanalisten lijdt het geen 
twijfel dat in een nabije toekomst een groot deel van de continue vorming verzorgd zal 
worden via deze nieuwe technologieën binnen de virtuele ruimte aangeboden door Internet. 

Alvorens over te gaan tot een analyse van de huidige e-learningmarkt bespreken wij kort de 
voordelen ervan. 

4.1. De voordelen 
De tabel onder punt 2.4 laat reeds toe om zich te realiseren welke voordelen e-
learningonderwijs kan bieden ten opzichte van het traditionele onderwijs. Wij zullen hier 
ingaan op de voordelen van e-learning vanuit het standpunt van de kosten en de kwaliteit 
van het onderwijs. 

De kosten van een vormingsbeleid op basis van e-learning12. 

De aanvankelijke investering die nodig is om vorming via e-learning uit te bouwen, kan 
sterk variëren naargelang men van bij het begin een e-learningplatform aanschaft (wat wij 
afraden) of men er genoegen mee neemt de eerste opleidingen te ontwikkelen met lichtere 
tools die toch een onderwijs van hoge kwaliteit mogelijk maken. 

Het ontwerpen van een cursus die gegeven zal worden via Internet vraagt ongeveer 4 keer 
meer tijd dan voor een cursus die in een seminarie gegeven zal worden. Men schat ook dat 
de kostprijs per uur van de ontwikkeling voor e-learning dubbel zo hoog is als voor een 
traditionele opleiding. 

Tot slot ligt de wedde van een mentor meestal hoger dan die van een lesgever in het geval 
van een seminarie. 

De werkingskosten voor e-learning liggen wel duidelijk onder die van het traditioneel 
onderwijs: lagere kosten voor het reserveren van cursuszalen, verdwijning van de reis- en 
verblijfkosten, belangrijke daling van de kosten om de inhoud van de cursussen bij te 
werken, bijna geen kosten voor het kopiëren van handleidingen of andere pedagogische 
hulpmiddelen, significante daling van de opleidingstijden. 

Als men daaraan toevoegt dat de cursist de tijd die hij besteedt aan onderwijs via e-learning 
makkelijker kan integreren in zijn dagelijks werk en dat de personalisatie van de cursussen 
hem toelaat geen tijd te verliezen bij reeds gekende delen van de cursus, dan schat men dat 
een opleiding via e-learning rendabel kan worden, ten opzichte van een traditionele 
opleiding, vanaf een honderdtal cursisten. Uiteraard hangt deze schatting af van de keuze 
van de tools, van de complexiteit van de cursus en van de toegevoegde waarde die men de 
cursist wil bieden. 

De inbreng van e-learning voor een onderwijs van betere kwaliteit 

Naast het meetbare voordeel van de kosten biedt e-learning andere pedagogische voordelen 
die moeilijker te kwantificeren zijn: 

• 

                                                     

Het gebruik van technieken die tegelijk verschillende memorisatiekanalen aanspreken 
(door tekst, geluid, beeld, interactiviteit, animatie of simulatie) verbetert de assimilatie 

 
12 Michel Mingasson, geciteerd werk. 
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van de inhoud in grote mate. Men schat13 dat de memorisatie van de inhoud van een e-
learningcursus varieert van 65 tot 84% ten opzichte van een variatie van 38 tot 58% bij 
traditioneel onderwijs. 

De personalisatie van het pedagogisch traject optimaliseert de inhoud in functie van de 
kennis en de behoeften van de cursist: het is niet alleen een optimalisering van de leertijd 
maar ook een motiverende factor voor de cursist die zich niet verveelt bij onnodige 
herhalingen. 

• 

• 

• 

• 

• 

De inhoud kan eenvoudig bijgewerkt worden zodat de cursist over betrouwbare en 
geactualiseerde informatie beschikt. Het is zelfs mogelijk om oud-cursisten via e-mail op 
de hoogte te brengen van belangrijke bijwerkingen zodat ook zij hiervan kunnen genieten. 

De opsplitsing in modules die een coherente kennisverzameling vormen en de permanente 
beschikbaarheid van de opleidingstool stellen de cursist in staat zelf zijn vooruitgang in de 
cursus te beheren qua tijd. Hij kan de assimilatie van kennis aldus beter afstemmen op de 
eisen van zijn werk binnen het bedrijf en, als het onderwerp van de cursus zich daartoe 
leent, sneller geleidelijk aan overgaan van de theorie naar de praktijk. 

Deze vrijheid bij het organiseren, een bewijs van het vertrouwen dat zijn werkgever in 
hem stelt, is eveneens een motiverende factor voor iedereen. 

Tot slot is de creatie van gemeenschappen die ook na de cursus kunnen blijven bestaan, 
een element dat bijdraagt tot een cultuur van kennisdeling binnen het bedrijf. 

Naast de economische en kwalitatieve voordelen die we zojuist opgesomd hebben, is er een 
aspect van het traditionele onderwijs dat niet terug te vinden is bij e-learning: de 
groepsdynamiek en de stimulatie die tot stand komen in het kader van een (niet-virtuele) 
klas. Ook al wordt dit nadeel deels opgevangen door e-mails en discussieforums, toch is het 
belangrijk hiermee rekening te houden. Dit is één van de redenen waarom men aanbeveelt 
dat de deelnemers aan een cursus van tijd tot tijd fysiek verzameld zouden worden zowel 
om een balans op te maken van wat ze geleerd hebben als om hen de mogelijkheid te bieden 
op informele wijze hun ervaring uit te wisselen. Dit soort vergadering moet uiteraard 
mogelijk zijn tegen een lage kostprijs, wat meestal het geval is bij opleidingen die bestemd 
zijn voor bedienden van eenzelfde bedrijf. 

Een ander voordeel van het traditionele onderwijs is dat de cursist hiervoor zijn 
werkomgeving moet verlaten en zijn tijd volledig kan besteden aan zijn studie zonder 
gestoord te worden door zaken die verband houden met zijn dagelijks werk. Het is zeer 
belangrijk deze voorwaarden tot stand te brengen bij e-learningonderwijs: de cursussen 
moeten gevolgd worden vanaf een werkstation dat voor dit gebruik voorbehouden is en dat 
zich op een rustige plaats bevindt en niet vanaf het gebruikelijke werkstation van de cursist. 

Tot slot zijn de bij e-learning gebruikte technieken niet onverenigbaar met het traditionele 
onderwijs. We zien vandaag overigens een tendens waarbij cursussen aangeboden worden 
die, in een subtiele mix van traditionele opleiding en e-learning, proberen het beste te halen 
uit beide onderwijstypes. Dit is wat men in het Engels "blended e-learning" noemt. 

4.2. De markt breidt zich uit 
De e-learningmarkt ontwikkelt zich snel de laatste jaren. Deze uitbreiding is niet vreemd 
aan de behoeften van de nieuwe economie waarbij continue vorming, zoals we reeds in de 
inleiding gezegd hebben, in bedrijven steeds meer beschouwd wordt als een competitieve 
hefboom. 

                                                      
13 S.L.Paxton, How to make e–learning work, Frontline Technology Center, 2001. 
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Zonder zover te gaan als John Chambers (Voorzitter van Cisco Systems) die verklaart: ”The 
next big killer application for the Internet is going to be education. Education over the 
Internet is going to be so big it is going to make e-mail look like a rounding error”, durven 
de meeste specialisten te stellen dat de markt haar groei zal voortzetten en dat e-learning in 
bedrijven een steeds grotere plaats zal innemen. Gartner denkt bijvoorbeeld dat eind 2003 
85% van de 2000 grootste maatschappijen e-learning zullen gebruiken in ten minste één van 
hun departementen14. 

Gartner15 schat dat de globale e-learningmarkt goed was voor om en bij de 2.1 miljard dollar 
in 2001 en een groei van zo'n 100% per jaar zou moeten kennen om 16.8 miljard dollar te 
bedragen in 2004. Een andere studie, uitgevoerd door IDC (International Data Corporation), 
bevestigt deze globale cijfers en voorziet voor Europa een markt van 4 miljard euro in 2004. 

De Europese Unie is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is de aanpassing van de 
onderwijs- en vormingssystemen in een op kennis gebaseerde maatschappij te versnellen en 
heeft een "E-learning"-initiatief opgestart om de Europese onderwijs- en 
opleidingssystemen aan te passen aan de kenniseconomie en de digitale cultuur16. De 
Europese Commissie meent dat de globale e-learningmarkt in Europa de kaap van 
12 miljard euro zou moeten bereiken. 

Tal van actoren zijn vandaag terug te vinden op het e-learningtoneel: niet alleen ziet men 
regelmatig nieuwe aanbiedingen voor platformen of LCMS-tools verschijnen, steeds meer 
maatschappijen specialiseren zich ook in het aanmaken van cursussen die zij verkopen via 
Internet. 

De e-learningsector is een markt die volop in beweging is en nog lang niet tot volledige 
rijpheid is gekomen; het lijkt evident dat veel actoren zullen verdwijnen in de komende 
jaren en dat er fusies zullen plaatsvinden om te komen tot een stabieler aanbod. Zonder 
vooruit te lopen op onze besluiten, lijkt het ons duidelijk dat vandaag kiezen voor een 
volledig e-learningplatform een riskante onderneming is. We raden aan om te wachten tot 
wanneer de markt stabieler wordt. 

Naast deze commerciële platformen bestaan er talrijke "open source" platformen die door 
Gartner niet bestudeerd werden hoewel deze platformen, die vaak ontwikkeld zijn binnen 
universiteiten, het verdienen om onderzocht te worden als men eraan denkt e-
learningopleidingen te ontplooien. Bij wijze van voorbeeld vermelden we het open-
sourceplatform CLAROLINE17 (CLAss Room On LINE) dat uitgewerkt werd aan de 
Universiteit van Louvain-la-Neuve. Dit werd reeds overgenomen in een vijftigtal landen en 
werd vertaald in zo'n vijftien talen waaronder al die van de Europese Unie. 

Betreffende de tools om inhoud aan te maken is het aanbod op de markt eveneens 
omvangrijk. Onder de meest gebruikte vermelden we de tools aangeboden door 
Macromedia in zijn "eLearning suite": 

Macromedia Dreamweaver MX is een krachtige tool om Internetsites te creëren; het is een 
van de keuzen van de SmalS-MvM voor haar ontwikkelingen van sites. 

• 

                                                      
14 J. Lundy, Management Update: 2003 E-Learning Predictions Highlight Increased Deployment, Gartner IGG-
1211200202, 11 december 2002. 
15 R. Casonata and D. Logon, Knowledge Management and E–learning Scenario in Gartner Symposium, Florence 
2002.  
16 "De lidstaten van de Europese Unie hebben beslist samen te werken aan de harmonisatie van hun beleidslijnen 
inzake onderwijstechnologie en hun ervaringen te delen. E-learning streeft ernaar hun inspanningen te 
ondersteunen en te coördineren, alsook de aanpassing van de onderwijs- en vormingssystemen in Europa te 
versnellen." (Viviane Reding, Commissaris bevoegd voor Onderwijs en Cultuur) 

 (http://europa.eu.int/comm/education/elearning/intro_fr.html) 
17  http://www.claroline.net/index.htm  
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Macromedia Flash MX is een ontwikkelingstool waarmee men inhoud kan aanmaken die 
video's, multimedia en animaties bevat met zeer uitgebreide mogelijkheden qua 
interactiviteit. Hij biedt tevens een cursusstramien aan en maakt het mogelijk diverse 
soorten evaluatietesten makkelijk op te bouwen. De weergave van de aangemaakte inhoud 
in Flash vereist het gebruik van een plug-in (Flash Player) die standaard geleverd wordt 
met de Internet-navigatoren en gebruikt wordt door bijna 500 miljoen gebruikers over de 
hele wereld. 

• 

Macromedia Authorware 6.5 is de "Rolls Royce" onder de software voor de ontwikkeling 
van inhoud bij Macromedia. De mogelijkheden van Authorware zijn groot en de kracht 
van de bijhorende programmeertaal laat toe presentaties te ontwikkelen met een complexe 
onderliggende logica. Het wordt geregeld gebruikt door professionele ontwerpers van 
interactieve cd-rom's en biedt voorgedefinieerde templates voor cursussen en testen aan. 

• 

Op het vlak van de presentatie van documenten (syllabi, bijkomende documentatie, …) 
blijft het PDF-formaat de standaard in de praktijk terwijl "QuickTime" van Appel en 
"RealPlayer" van RealNetworks de meest gebruikte tools zijn voor de verspreiding van 
video's en geluidsbestanden (door gebruik te maken van de streamingtechniek, d.w.z. een 
techniek voor gegevensoverdracht onder de vorm van een regelmatige en continue stroom). 

5. Referenties of als u op verkenning wilt gaan... 

Alvorens af te sluiten achten wij het nuttig hieronder een lijst te geven met Internetsites 
waar de lezer zijn kennis over e-learning kan uitdiepen hetzij door artikels over dit 
onderwerp hetzij door dit soort opleiding zelf (of met zijn kinderen) uit te proberen. 

Deze lijst is ver van volledig, het is vooral de bedoeling een overzicht te geven van de pistes 
die gevolgd kunnen worden om het onderwerp uit te diepen: 

http://thot.cursus.edu/, "Nieuws over het afstandsleren" waar men regelmatig bijgewerkte 
informatie kan vinden, alsook een groot aantal linken naar andere sites en resources, 
onder meer een lijst van 235 e-learningplatformen. Via deze site krijgt men toegang tot 
cursussen die gratis worden aangeboden op Internet. 

• 

http://www.etraining.be/, een Belgisch portaal dat niet uitsluitend gewijd is aan e-learning 
(tweetalig FR-NL). 

• 

http://ntic.org/, een portaal gewijd aan de bevordering van het gebruik van de nieuwe 
technologieën in het onderwijs. 

• 

http://www.onlineformapro.com/espaces/formateur/, een portaal voor opleiding waar het 
deel "espace formateur" interessante studies bevat, alsook linken naar andere sites en 
onder meer een groot aantal pedagogische resources. 

• 

http://www.elearnactu.com/, de actualiteit rond e-learning en enkele interessante artikels. • 

http://www.merlot.org/,"Multimedia Educational Resource for Learning and Online 
Teaching"), een site waar men kwalitatieve resources vindt (bijna 7000 resources en 
simulaties in tal van domeinen) die voornamelijk gericht zijn op het hoger onderwijs. 

• 

http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/guide/fs_global.htm, deel van de site van 
de "Cité des Sciences" te Parijs waar men een "Webgids om te leren" kan vinden; elders 
op deze site zijn talrijke artikels gewijd aan onderwijs en aan de nieuwe 
onderwijstechnieken. 

• 

http://miniclic.free.fr/sommaireeducatif.htm, educatieve spelletjes voor uw kinderen. • 

http://www.learntech.com/e-learn/html/home.html, site waar men een demonstratie kan 
volgen van de opbouw van een cursus met de tool aangeboden door dit bedrijf. 

• 

http://www.educaserve.com/premiere.php3, een site om gratis Frans te leren. • 
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http://www.toutapprendre.com/index.asp waar men enkele gratis cursussen kan vinden 
naast een groter aanbod van betalende cursussen. 

• 

http://pd.acm.org/, een site van de ACM (Association for Computing Machinery) waar 
men technische cursussen kan volgen in het domein van de informatica. Deze cursussen 
zijn bestemd voor de leden van het ACM. 

• 

http://computer.org/distancelearning/catalog.htm, site analoog aan de vorige voor de leden 
van het IEEE. 

• 

Verschillende universiteiten stellen hun cursussen eveneens ter beschikking van 
internauten; we kunnen meer bepaald het MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
vermelden dat een project heeft opgezet om geleidelijk al zijn cursussen on line te zetten 
tegen 2007 (http://ocw.mit.edu/index.html). In België biedt de Katholieke Universiteit van 
Louvain-la-Neuve op haar virtuele campus iCampus 
(http://www.ipm.ucl.ac.be/cours/listcours.html) een verzameling van cursussen aan die 
opgebouwd zijn op haar platform Claroline. 

• 

6. Besluiten en aanbevelingen  

Idealiter is e-learning een opleidingsmethode gebaseerd op de zogenaamde 
"constructivistische pedagogie" waarbij de meest recente technologieën gebruikt worden om 
een eigen pedagogische inhoud op te bouwen die alle memorisatiekanalen stimuleert, en 
waarbij iedere cursist vrij een studietraject kan kiezen dat het best overeenstemt met zijn 
capaciteiten en zijn verwachtingen, terwijl hij begeleid wordt en permanent de mogelijkheid 
heeft om een beroep te doen op een mentor en zijn ervaring te delen met de gemeenschap 
van de andere cursisten. 

Nadat we zijn ingegaan op de kenmerkende principes van e-learning, de architectuur en de 
technische elementen waaruit het bestaat, hebben wij de voordelen besproken die e-learning 
biedt ten opzichte van een traditionele opleiding, niet alleen op het niveau van de kostprijs 
(voor zover er voldoende cursisten zijn) maar ook op het vlak van de kwaliteit, onder meer 
door de potentiële rijkdom van de inhoud en de personalisatie van het onderwijs. 

De aantrekkingskracht van deze voordelen leidde in het verleden al tot pogingen op het vlak 
van computerondersteund onderwijs, zonder veel succes. 

Vandaag is de situatie helemaal anders. Niet alleen vormt de technologie geen enkele 
hindernis meer (de meeste potentiële cursisten zijn uitgerust met voldoende krachtige pc's, 
hun onderlinge verbinding is makkelijk via Internet en talrijke softwareprogramma's maken 
het mogelijk rijke en interactieve inhoud aan te maken), maar vooral de behoefte aan 
continue vorming is steeds meer aanwezig in een arbeidswereld waar mobiliteit en 
flexibiliteit sleutelwoorden zijn van het patronaat en waar herstructureringen de werknemers 
verplichten zich frequent om te scholen. Het is dus niet verwonderlijk, zoals we gezien 
hebben, dat de e-learningmarkt in volle expansie is. 

We hebben het niet gehad over de organisatorische gevolgen van een op e-learning gericht 
vormingsbeleid. Het is echter evident dat dit soort onderwijs niet op dezelfde manier 
beheerd wordt als traditionele opleidingen en dat de vormingsdienst van het bedrijf dus zijn 
visie op vorming moet wijzigen en zich moet aanpassen aan deze nieuwe technologieën. Als 
er intern cursussen worden gegeven, moet een mentorfunctie gecreëerd worden, een cruciale 
functie die moeilijk te vervullen is. We benadrukken tevens dat het absoluut noodzakelijk is 
dat de cursisten beschikken over een rustig lokaal waar zij zich kunnen afzonderen van hun 
werkomgeving en de cursussen kunnen volgen zonder gestoord te worden. 

Tijdsbeheer in een e-learningopleiding is fundamenteel verschillend van die in een 
traditionele opleiding. Wij hebben gezien dat er in een e-learningcursus idealiter een 
symbiose zou moeten zijn tussen het leren en het in praktijk brengen. Een e-learningcursus 
wordt opgesplitst in kleine tijdsperiodes en aangezien elke cursist bovendien zijn eigen 
traject op zijn eigen ritme volgt, variëren deze periodes bovendien van de ene cursist tot de 
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andere. Het is dus niet meer nodig de cursussen te beheren door meerdere hele of halve 
dagen te voorzien of door enige andere willekeurige regel toe te passen: een houding van 
vertrouwen ten opzichte van de werknemer moet een controlerende houding vervangen. Dit 
kan in sommige ondernemingen een ernstige cultuurverandering vergen.  

Welke zijn de mogelijke toepassingen van e-learning bij de SmalS-MvM en in de 
instellingen van de Sociale Zekerheid? 

Om deze vraag te beantwoorden, onderscheiden we twee soorten opleidingen: opleidingen 
die specifiek zijn voor een instelling (initiatie tot het vak van de maatschappij, aanleren van 
de interne procedures, opleiding voor bijzondere informaticatoepassingen,...) en algemene 
opleidingen (informaticacursussen, beheerscontrole, verkoopstechnieken,…). 

Het is niet de taak van de SmalS-MvM noch deze van de instellingen om e-
learningcursussen van het algemene type te ontwikkelen. Integendeel, talrijke 
opleidingsinstituten bieden dit soort cursussen aan en wij denken dat het een alternatief is 
voor de traditionele vorming die men moet overwegen. Wij bevelen dus aan dat er 
experimenten in die zin ondernomen worden om op basis van objectieve gegevens te 
kunnen bestuderen of het opportuun is naar dit soort opleiding te evolueren 

Wat de specifieke opleidingen voor een instelling betreft, kan het nuttig zijn de 
ontwikkeling van een cursus via e-learning te overwegen. Als men bijvoorbeeld het geval 
neemt van een werkprocedure die geassimileerd moet worden door elke nieuwkomer in een 
gegeven instelling, dan zou een e-learningcursus het mogelijk maken om elke nieuwkomer 
onmiddellijk op te leiden zonder te moeten wachten tot er voldoende cursisten zijn om een 
traditionele opleiding te rechtvaardigen. De rendabiliteit van een dergelijke cursus moet 
uiteraard vooraf geëvalueerd worden. 

Wij denken dat dit soort cursus in de meeste gevallen gerealiseerd zou kunnen worden 
zonder al te dure middelen en wij bevelen het gebruik aan van de e-learningsuite van 
Macromedia (geheel of gedeeltelijk) geassocieerd met een discussieforum en een "chat"-
tool. 

Toepassingssimulaties lenen zich bijzonder goed voor een e-learningaanpak18 en in het 
kader van het elektronisch werkgeversdossier bij de RSZ heeft de SmalS-MvM een 
interactieve simulatie ontwikkeld die binnenkort geïmplementeerd zal worden bij alle 
potentiële gebruikers om hen vertrouwd te maken met de opzoeking van documenten. In het 
kader van de terbeschikkingstelling op Internet van toepassingen bestemd voor de 
werkgevers, de ambtenaren of de burgers, kunnen deze simulatietechnieken een reële 
toegevoegde waarde bieden door de betrokkenen de kans te geven om te oefenen met deze 
nieuwe communicatiemiddelen. 

E-learning zal het traditionele onderwijs niet vervangen maar wij denken dat het dit in 
gunstige zin zou kunnen aanvullen, zo niet vervangen in bepaalde domeinen waar het 
fundamenteel is om kennis en ervaring te verenigen. In de toekomst zal men in elk geval 
rekening moeten houden met de aanzienlijke voordelen die de nieuwe technologieën bieden 
aan de vormingswereld. 

                                                      
18 J. Lundy et al., Simulation May Be Your E–learning 'Killer Application', Gartner M-17-1283, 19 August 2002. 
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U kan exemplaren bestellen via onderstaand adres: 

SmalS-MvM 
Secretariaat ‘Toepassingsontwikkeling en Consultancy 

Mevr Marie-Line Colasse 
Koninklijke Prinsstraat102 te 1050 BRUSSEL 

of consulteer de lijst op onze site http://documentation.smals-mvm.be . 

 

20/20 

http://documentation.smals-mvm.be/

