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Functies van e-learning 
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Ervaringen tijdens ontwikkeling en gebruik

Discussie



Huidige situatie vaardigheidstraining

- 4-jarige basisopleiding

- Introductie Cursus Kliniek voor  2- 
jarige co-schap

- Tijdens co-schap accent op training- 
on-the- job

=> Oprichting Skills Centra door UMC’s

=> Alleen training vaardigheden 
onvoldoende



E-learning module: 

Ontwikkelen declaratieve kennis (wat, waarom) 

Leren van  vaardigheden en functie EL
Toepassen i/d praktijk ‘deliberate practice’ 

Frequente oefenmogelijkheden, complex

Feedback, reflectie in actie + na actie

Skills centre:

Instructie in veilige omgeving

Training met ‘rijke’ feedback  

E-learning module en workshops:

Ontwikkelen procedurele kennis (hoe)



Opzet vaardigheidstraining ‘Skills Plaza’

1. E-learning module en klassikale instructie

2. Online test, inschrijven

3. Oefenen in Skills Plaza

4. Vaardigheid tonen, beoordeling

Stations om te oefenen in:
- Blaascatheterisatie man en vrouw,
- Venapunctie, 
- Infuus inbrengen, 
- Knopen en hechten, 
- Intubatie

-> Veilig en frequent oefenen; kennis en 
vaardigheden geintegreerd



- Kennis is flexibel beschikbaar 
(tijd, plaats en inhoud)

- Inhoud is gestandaardiseerd
- Hoger kennisniveau bij oefening
- Minder supervisie nodig in kliniek

=> Van ‘training on the job’ naar 
‘training before the job’

Voordelen van e-learning bij 
vaardigheden



Demonstratie

http://www.erasmusmcelearning.nl

http://www.werasmusmc.nl/


Ontwerp principes bij e-learning programma 
over klinische vaardigheden

1. Stap-voor-stap uitleg van procedure  (voorkomen cogn. overload)

2. Visuele ondersteunung bieden bij declaratieve kennis

3. Video’s  voor procedurele kennis met echte patienten (authentiek)

4. Interactieve oefeningen / toets (actieve leerhouding)  

5. Protocollen gebruiken die vastgesteld zijn door clinici (realistisch)

O.a. Clark & Feldon, 2005



Ervaringen in ontwikkelproces

- Overeenstemming op alle onderdelen 
procedurele kennis lastig

- Werkpraktijk en opleidingsinhouden 
verschillen; e-learning (zeker video) 
maakt dat zichtbaar

- Tijdens e-learning ontwikkelproces 
afstemming werkpraktijk en 
opleidingsprotocol noodzakelijk

=> Brede toegankelijkheid van leer- 
inhouden (voor opleiden en leren op de 
werkplek) leidt tot bezinning op 
verschillen met werkpraktijk



Ervaringen bij het gebruik in onderwijs

- Aanbieden trainingsmogelijkheden 
leidt niet automatisch tot gebruik 
door studenten: curriculum gaat voor

- Implementatie vaardigheidstraining in 
curriculum is  aandachtspunt: 
verplicht stellen? Wanneer; hoe lang 
positieve beoordeling geldig?



Conclusies

- Piramide van Miller biedt goede kapstop voor vaardigheidstraining 
(know / know how / show / does)

- E-learning biedt belangrijke mogelijkheden voor creeren ‘know’ en ‘know 
how’ kennis en daardoor efficienter trainen in de praktijk

- Tijdens training-on-the-job: teruggrijpen op module is mogelijk

- Verder onderzoek is nodig naar de optimale mix van opleiden met ict, 
klassikale training en zelfstandig oefenen

- Opleidingsmodules die op de werkplek beschikbaar zijn leiden tot 
bezinning op en discussie over juiste protocol



Vragen en discussie

Vragen?

Discussie punten:

- Opzet ook bruikbaar voor andere vaardigheden?

- Ervaringen tijdens ontwikkelproces herkenbaar?

- Ervaringen bij inzet in onderwijs herkenbaar?
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