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Introductie

• Context

• Probleem

• Oplossingsrichting

• Onderzoeksvragen



30 mei 2013

ORD 2013 - Brussel 3

Introductie (CONTEXT)

• Zorginstelling Mondriaan (GGZ)
– Nederland, Limburg

– Meer dan 2000 medewerkers

• Elektronisch CliëntenDossier (ECD)
– Psygis vernieuwd: Psygis Quarant

– Invoering over 6 maanden

Introductie (PROBLEEM)

• 2000 werknemers scholen binnen 6 maanden

• Standaard (klasikale) training is geen oplossing
– Als: 2000 werknemers, 15 cursisten per training, 1 

trainingslokaal en 1 trainer

– Dan: 133 bijeenkomsten; 66 werkdagen indien 2 
sessies per dag; 13 werkweken trainingen
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Introductie (OPLOSSINGSRICHTING)

• e-Learning: tijds- en plaatsonafhankelijk
• Mogelijkheid tot innovatie: bv. adaptieve 

instructie (differentiatie); meenemen nieuwe 
inzichten ontwerpen van onderwijs (bv. hele 
taakbenadering)

• Nieuw voor Mondriaan – ervaring opdoen 
voor latere trajecten

Introductie (ONDERZOEKSVRAGEN)

• Eigenlijk willen we weten:

Is een online cursus effectiever dan een 
klassieke klasikale training?

• Maar dan moeten we met twee condities 
werken. Niet haalbaar.
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Introductie (ONDERZOEKSVRAGEN)

Daarom: exploratieve studie; focus effectiviteit / usability;

• Vraag 1: Hoe doorlopen de werknemers de cursus en toets? 
(wordt voldaan aan gestelde ontwerpeisen?); leren ze?

• Vraag 2: Ervaarden de werknemers de e-learning cursus als 
effectief?

• Vraag 3: Welke problemen ondervonden de werknemers in 
een periode van vier weken na de cursus?

Methode (PARTICIPANTEN)

• Administratief medewerkers N=172

• Behandelaren N=659

• Vaktherapeuten N=186

• Verpleegkundigen N=956

• Totaal N=1973
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Methode (MAT.ONTWERPEISEN)

• Vier cursussen met toetsen voor de vier 
beroepscategorieën

• Cursus en toets moeten gemiddeld in twee 
uren te maken zijn (vgl. traditionele training)

• Koppeling cursus en personeelsadministratie 
systeem voor resultaten

Methode (MAT.ONTWERPRICHTLIJNEN)

• Principes ID voor complex leren (4C/ID; Van 
Merriënboer, 1997; First Principles, Merrill, 2002)
– Bijv. Taakgericht / Hele taakbenadering / Authenticiteit
– Bijv. Scaffolding / Opbouw in complexiteit

• Principes zelfinstructie – Minimalisme (Van der Meij 
& Caroll, 1995; Lazonder, 1994)
– Bijv. Taakgericht
– Bijv. Anticipatie op fouten
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1. betekenisvolle taken

2. geleide exploratie; dieper begrip

3. actief leren; gericht op elaboratie

Methode (MATERIALEN.CURSUS.TOOLS)

• Leeromgeving: ILIAS (open source)

• Auteurstool: Adobe Captivate

• Standaarden: SCORM

• Link met: Edumanager

• Toetsen: QMP
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Methode (MAT.ONDERDELEN)

• Cursus

• Toets

• Vragenlijsten

Methode (MAT.ANALYSE.ONDERWERP)
Administratief Behandelaar Vaktherapeut Verpleegkundige

Aanmelden en dossier 
aanmaken

Van afspraken naar 
dossier

Afspraken en dossier Rapporteren

Ongeplande activiteit Afspraken aanpassen Afspraken aanpassen Buiten autorisatie

Buiten autorisatie Rapporteren Ongeplande activiteit Archieven raadplegen

Archieven raadplegen Archieven raadplegen Buiten autorisatie Begeleiding

Documenten toevoegen Anamnese Archieven raadplegen Dialoogmodel

Afspraak maken Ongeplande activiteit Rapporteren Gordon

Uitgaande 
correspondentie

Buiten autorisatie Deelplan aanmaken

Inschrijven cliënt Medicatie Dagbestedingsplan
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Methode (MAT.TOETSEN)

• Procedures

• Fouten / Problemen (anticiperen)

• Casuïstiek
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Methode (MAT.VRAGENLIJSTEN)

• Vragenlijst 1: Focus op de cursus 
(Cursusevaluatie – items OU proeftoetsing)

• Vragenlijst 2: Focus op werken met nieuwe 
systeem (identificeren van problemen) –
Usability (items Westera et al., 2007)
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Methode (PROCEDURE)

• Analyse en ontwerp cursussen en toetsen (team 4 
OU; 4 Mondriaan); Maart – Augustus

• Proeftoetsing 100 ‘superusers’ en vragenlijst 1

• Vragenlijst 2 na vier weken

• Start cursus 15 augustus voor 2000 werknemers –
half oktober 85% cursus afgerond – data uit Ilias

Resultaten (ALGEMEEN)

• 15 augustus 2012 – Cursus online

• 1 oktober 2012 – Psygis Quarant operationeel

• 3 oktober 2012 – 77% cursus doorlopen

• 17 oktober 2012 – 85% cursus doorlopen 
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Resultaten (ONTWERPEISEN – Vraag 1)

Tijd cursus Tijd toets Toetsscore

ADMIN 1u46m 17m 88%

BEHAND 1u29m 15m 85%

VAKTH 1u41m 17m 84%

VERPLE 1u22m 23m 80%
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Resultaten (PERCEPTIE – Vraag 2)

• Vragenlijst 1 (12 items; 72% ingevuld)
– Cursus: Geschikt (93%); Goede structuur en 

opbouw (98%); Begrijpelijk (95%)
• Opmerkingen: bepaalde procedures/functionaliteit niet 

aan bod (nog niet geïmplementeerd in nieuw ECD)

– Toets: Geschikt (72%); Goed geformuleerd (89%)
• Opmerkingen: pittig; positief: feedback op 

antwoorden; overzicht resultaten

Resultaten (PERCEPTIE – Vraag 3)

• Vragenlijst 2 (14 items; 59% ingevuld)
– Weinig problemen met nieuwe ECD

• ‘technische problemen’, zoals inloggen

– e-Learning een goede oplossing (78%)
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Discussie (ALGEMEEN)

• 85% werknemers doorloopt de cursus binnen 
een maand; halen allen de toets

• Opzet cursus en toets wordt hoog 
gewaardeerd door participanten

• Geen problemen na vier weken; cursus is 
effectief

Discussie (ONTWERP)
• Evaluaties worden meegenomen in verbetering opzet voor 

nieuwe (versie) cursusmodulen. Design-based research 
aanpak (McKenney & Reeves, 2012)
– Bijv. van DSM-IV, naar DSM-V
– Bijv. module Agendabeheer

• Naar een ontwerpaanpak voor instructie gericht op het leren 
werken met nieuwe instrumenten/tools, waarbij 
onderliggende complex skills niet fundamenteel wijzigen, 
maar wel sterk worden beïnvloed. Huidige aanpak werkt in 
ieder geval voor ‘updaten software’.
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Vragen?

• iwan.wopereis@ou.nl

• +31 (0) 45 - 5762825


