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Demo



IBP bij Zadkine

• Eerste slag in de awareness campagne 
gehad.

• Gros van de medewerkers is bekend met 
onderwerp.

• 80 meldingen en vragen.

• Meting via enquête.



IBP bij Zadkine

Route tot gedragsverandering bij 
medewerkers:

• Aandacht

• Herkenning

• Nieuwsgierigheid

• Erkenning

• Kennis

• Gedrag



IBP bij Zadkine

Voordelen awareness sessies:

• In gesprek met mensen en teams.

• Kans om mensen zich te laten overtuigen.

• Feedback en discussie.

Nu voortzetten want het ebt snel weg!



IBP bij Zadkine

Volgende stap:

• Aantoonbaar processen en middelen 
inrichten.

• Kennis- en awarenessniveau op peil 
houden.

• Verbeteren op basis van actualiteiten en 
bevindingen.



Aanleiding 
pilot e-learning

• Face-to-face is nog steeds nodig

• Een extra middel inzetten

• Content aanbieden

• Meten

• Cyclisch

 e-learning



Waarom een e-learning?



Aanleiding 
pilot e-learning

• Any Time, Any Place, Anywhere

• Geen organisatie in groepsverband nodig

• Iedereen bereiken

• Meten gebruik

• Meten kennisniveau

• Content up-to-date

• Rapporteren en vervolgstappen nemen

• In jaarcyclus



Aanleiding 
pilot e-learning

Doelen, verwachtingen:

• Kosten efficiënt

• Relatief lage beheerinspanning

• Presentatie dusdanig (verleidelijk, 
prikkelend) dat men het graag opstart en 
erover spreekt

• Rapportage en aantoonbaarheid

• Ervaring opdoen, mogelijk breder inzetbaar

 Partner Educate2Work die een 
pilot inricht



Waarom e-
learning?

• Leren op het juiste moment 

• Leren in eigen tempo

• Aantekeningen maken 

• Vraagbaak



e-learning IBP

• Voor MBO en HBO

• Onderscheid in doelgroepen: 

• Onderwijsgevend personeel

• Ondersteunend personeel

• Generieke en schoolspecifieke content

• Duidelijke modulaire opzet



e-learning IBP

• Verschillende vraagtypen

• Informatieve animaties

• Oefenvragen tussendoor

• Toets aan het einde

• Kosten delen



Demo 
e-learning IBP



Interesse? Laat je naam en 
contactgegevens achter op de lijst.  

Wim Arendse
Ileen Smits


