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Programma

Mijn kijk op e-learning implementeren 

Mijn ervaringen en geleerde lessen



Foto: Cmitasch

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Juggling_Clubs_Manuel_and_Christoph_Mitasch_11_club_passing.jpg
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Foto: Marcopako

Geen woorden maar daden

http://www.flickr.com/photos/marcopako/2445580611/sizes/z/in/photostream/


Doe wat ik zeg



Doe wat ik zeg

Mensen doen niet wat je zegt.  
Ze doen wat je doet. 

!
Wim Schreuders, 2013

http://www.managementboek.nl/boekblog/interviews/3527/wim_schreuders_'mensen_doen_niet_wat_de_manager_zegt_maar_wat_hij_doet'
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Cuban, 2001: betrouwbaarheid van 
technologie en de complexiteit van de 

technologie in belangrijke mate van 
invloed op de acceptatie e-learning



Stabiele, 
betrouwbare, 
gebruikersvriendelijke 
technologie nog 
steeds een issue!



You never get a second change to make a 
first impression



You never get a second change to make a 
first impression

Geldt ook voor  
technologie
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Bron: Ruben Puentedura

Met welk doel zetten we ICT voor 
leren in?

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf
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Onze medewerkers maken in 
vergelijking tot 10 jaar geleden 

meer gebruik van ICT



Focus je bij de implementatie niet op de 
Iejoors en laat de Teigetjes niet een te 

dominante rol spelen!



Ontwikkel strategie hanteerbaar maken 
weerstanden

Foto: ethomsen

http://www.flickr.com/photos/ethomsen/5469036661/sizes/l/in/photostream/


Soorten weerstanden

De verandering is niet in het belang van de 
medewerkers (status, positie, plezier in het werk, 
autonomie, kwaliteit werk, werkdruk, teacher bandwith 
problem (D. Wiley), enzovoorts) 

Onduidelijkheid (gevolgen voor de functie, verkeerde of 
andere verwachtingen, doelen)

Naar: H. Nathans, 1994



Soorten weerstanden (2)

Medewerkers weten het beter (ICT roept meer 
problemen op, lost niks op, enzovoorts) 

Angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen 
(vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte 
om zich voor te bereiden)



Soorten weerstanden (3)

Opleiders/docenten voelen zich niet serieus genomen 
(zij zijn immers specialist op het gebied van leren) 

ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben 
verstand van security etc) 

Medewerkers  zien de zin er niet van in (geen 
betekenis, het gaat toch goed….)



Niet in belang 

Onduidelijkheid 

Medewerkers weten het beter 

Angst nieuwe eisen 

Niet serieus genomen voelen (docenten, ICT) 

Geen zin van in zien 

....

Welk soort weerstand binnen uw organisatie?



Foto: http://www.flickr.com/photos/21499556@N04/2701802631/

Organiseer dialoog ICT-beheer en opleiden

Communiceer, 
communiceer, 
communiceer
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Foto: © Depositphotos.com/[@jntvisual

Single sign on 
Bronsystemen 

Cursus aanvragen 
Relatie leidinggevende - medewerker
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Foto: © Depositphotos.com/@leszekglasner

Wat als een 
‘balletje’ wordt 

vervangen?
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Foto: © Depositphotos.com/@iqoncept



Houd rekening met de context

Wat in geval X heeft 
gewerkt, hoef nog niet 
te werken in geval Y 

Veel is bekend, toch 
gaat steeds veel fout 

Dynamiek, 
afhankelijkheden



Zet kleine, 
overzichtelijke, 
stappen met 
concreet en 

werkend resultaat





Dank!
wilfred.rubens@ou.nl 

@wrubens 
wilfred@wilfredrubens.com 
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