E-learning expert
Organisaties moeten zichzelf continu heruitvinden om zich aan
te passen aan een steeds veranderende context. Flexibel leren
helpt om medewerkers snel bij of om te scholen. Aangezien
continu leren een vereiste geworden is voor een succesvolle
onderneming, is er een groeiende vraag naar ondersteuning bij
het opzetten van een vernieuwde leercultuur, het ontwerpen
van efficiënte digitale en blended leertrajecten, en het
ontwikkelen van digitale leeractiviteiten. Wil je inzicht
verwerven in blended leeroplossingen of wil je er zelf
ontwikkelen, dan is deze opleiding de juiste keuze. Je leert
verschillende tools, digitale leeractiviteiten en leerplatformen
kennen en ontdekt hoe je een projectplan opstelt. Je leert om
via de juiste technieken de leerervaring voor de cursist
aangenamer te maken. Je ondervindt hoe je valide en
meetbare leerdoelstellingen kan formuleren in de context van
online leren. Daarnaast weet je na de opleiding welke
toetsingsmethode best past bij welke leerbehoefte. Wanneer je
deze opleiding afrondt, kan je zowel als werknemer in een
bedrijf of als zelfstandige aan de slag om blended
leeroplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

Info
Gent
Gevorderd
Prijs vanaf 995,00 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Gent

avond

03/10/2022

Prijs
€995,00

Programma
De avondopleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 1 à 2 avonden les per week.

Ontwikkelaar blended leertrajecten
Meso-niveau – Leertrajecten (34u)
Ontwerpen van een blended leertraject
Doelstellingen, werkvormen en tools
Evalueren en ondersteunen
Eindopdracht
Deze module biedt voldoende kennis en inzicht voor HR/L&D-profielen in een organisatie die het
opleidingsaanbod blended willen maken. Deze kan eventueel worden aangevuld met de Macro-module.

Micro-niveau basis (48u)
Introductie
Leeractiviteiten ontwikkelen en publiceren
Digitale didactiek
Eindopdracht

Micro-niveau geavanceerd (28u)
Articulate Storyline
Audio & video
Webinar/Virtual classroom
Grafische skills
Visualisaties & animaties
Screencastst/Pencasts
Na het eerste jaar ben je voldoende onderlegd om als ontwikkelaar blended leeroplossingen aan de slag
te gaan in een bedrijf. Ook als lesgever ben je in staat om jouw opleidingen om te zetten in blended
trajecten.
Voor de geavanceerde micro-module heb je licenties nodig om te kunnen oefenen.

Freelance ontwikkelaar blended leeroplossingen
Macro-niveau (28u)

Digitale leercultuur en strategie
Platforms & tools
Deze module kan bijkomend interessant zijn voor HR/L&D-profielen.

Projectwerk/intervisie (24u)
Stage (40u)
Start me up (88u)
Eindproef (1u)

Methodologie
Tijdens elke module word je begeleid door de docenten om de verworven competenties om te zetten in
een effectief leertraject, gaande van een beredeneerde leerstrategie tot het ontwikkelen van enkele
digitale leeractiviteiten. Een deel van de inhoud neem je zelfstandig online door via een aantal digitale
leermodules op het online leerplatform. Daarnaast krijg je zowel online lessen als klassikale lessen. De
lessen zullen opgebouwd zijn uit een combinatie van kennisoverdracht en concreet oefenen. Naast de
geplande sessies verwachten we dat je 2 à 3 uur per week extra kan besteden aan het afwerken van
opdrachten of het doornemen van online inhoud.

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog
wijzigen.

Voor wie
De opleiding is gericht naar iedereen met ervaring in (traditionele) training, coaching en opleiding (al dan
niet in een HR-context) en die zich willen verdiepen in digitaal leren. Basis ICT-competenties zijn
noodzakelijk, een ICT- of didactische achtergrond is nuttig maar geen vereiste.

Toelatingsvoorwaarden
Je kunt aantonen (via CV, kwalificatie-bewijzen, portfolio, …) dat je expertise hebt opgebouwd met
opleidingen/trainingen, ofwel in een onderwijsinstelling, ofwel in een HR-afdeling van een bedrijf,
en interesse hebt in digitaal leren.
Je hebt een aantoonbare opdracht gekregen in een bedrijf om digitale leertrajecten uit te werken
voor intern gebruik of voor klanten.
Je hebt een aantoonbare opdracht gekregen binnen de HR-afdeling van een bedrijf om een digitaal
opleidingsbeleid uit te bouwen.
Je hebt een pedagogisch didactische achtergrond en interesse in digitaal leren.
Je hebt digitale competenties (Office, browsers, algemeen PC-gebruik) en interesse in digitale
didactiek en tools.
Je pedagogische expertise, interesse in digitale leeractiviteiten en digitale competenties worden in
een intake-gesprek geverifieerd wanneer je deze niet kunt aantonen via documenten.

Specifieke toelatingsvoorwaarden
Je hebt al expertise opgebouwd met opleidingen binnen een onderwijsinstelling of trainingen
binnen de HR-afdeling van een organisatie, en je hebt interesse in digitaal leren.
Je hebt reeds een pedagogisch-didactische achtergrond en wil je bijscholen op vlak van digitaal
leren.
EN
Je hebt minimaal interesse in digitale didactiek en tools, en beschikt over de nodige digitale
basiscompetenties.

Over het beroep
Na het volgen van het volledige traject en een positieve beoordeling van jouw projectwerk, ben je in staat
om als zelfstandig ondernemer organisaties te ondersteunen op vlak van digitaal leren, of kan je als
medewerker/zaakvoerder digitaal leren een prominentere plaats geven binnen jouw eigen organisatie.

Materiaal en extra kosten
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap (Start Me Up) slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift.
Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen.

