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VOLWASSENENTRAINER (‘ADULT TRAINER’)  
Onderdeel 2: E-Learning 

 

 

Beschrijving:  

De verspreiding van technologie en online leren heeft veel mogelijkheden voor opvoeders gecreëerd om het 

leerproces te vergemakkelijken. Dit is ook zeer relevant in het kader van werkplekopleiding en 

volwassenenonderwijs. Dit onderdeel (‘unit’ geheten) introduceert methoden en technieken die kunnen 

worden gebruikt om de training te aanvullen. 

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe informatie- en communicatietechnologie interacties tussen de 

leerlingen zelf en ook de volwassen trainer binnen verschillende leercontexten bevordert. Het gebruik van 

technologie in het leren kan ook de rol van leerlingen en trainers herstellen, waardoor leerlingen meer 

controle krijgen over hun leerproces en trainers de rol geven van gidsen en / of facilitatoren. 

 

Uitkomsten:  

 Na afloop van dit onderdeel zal men in staat zijn om: 

1. Verschillende soorten technologieën te identificeren, deze te gebruiken en om hun effectiviteit te 

evalueren; 

2. Multimediale materialen te ontwerpen die kunnen worden toegepast binnen e-learning; 

3. E-learning toe te passen in het trainen van volwassenen (55+’ers) 
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1. Identificeer verschillende soorten 

technologieën, gebruiken deze en evalueer hun effectiviteit 

1.1. Introductie van e-learning 

Hoewel de term e-learning in de afgelopen jaren al heel wat is gegooid, zijn veel nog steeds niet bewust van wat het 

eigenlijk betekent en hoe het hen kan helpen succesvol te behalen in zowel professioneel als persoonlijk leven. 

Als het gaat om online leren in het onderwijs, is het model vrij eenvoudig - tot het begin van de jaren 2000 was het 

onderwijs in een klaslokaal van studenten met een leraar die het proces leidde. Fysieke aanwezigheid was een no-

brainer, en elk ander type leer was op zijn best betwistbaar. Dan is het internet gebeurd, en de rest is geschiedenis. 

E-learning is een snelgroeiende industrie, de effecten die we terug kunnen vinden in de jaren tachtig en zelfs 

vroeger, bijvoorbeeld in de vorm van afstandsonderwijs en televisieopleidingen. 

Nu er betaalbare e-learning oplossingen bestaan voor zowel computers als internet, is het slechts een goed e-

learning tool nodig om het onderwijs vrijwel overal te vereenvoudigen. De technologie heeft zo veel geavanceerd 

dat de geografische kloof wordt overbrugd met behulp van tools die je voelen alsof je in het klaslokaal zit. E-

learning biedt het vermogen om materiaal te delen in allerlei formaten zoals video's, diavoorstellingen, 

woorddocumenten en PDF's. Het uitvoeren van webinars (live online klassen) en communiceren met professoren 

via chat- en berichtfora is ook een optie beschikbaar voor gebruikers. 

E-learning is een betaalbare (en vaak gratis) oplossing die de leerlingen de mogelijkheid biedt om hun levensstijl te 

leren leren, waardoor zelfs de drukste persoon een carrière kan verlenen en nieuwe kwalificaties opdoen. 

Enkele van de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs zijn sinds de lancering van het internet gebeurd. 

Tegenwoordig zijn de leerlingen goed bekend in het gebruik van smartphones, sms'en en internetgebruiken, zodat 

deelname aan een online cursus een eenvoudige affaire is geworden. Message boards, sociale media en diverse 

andere middelen voor online communicatie staan de leerlingen in staat om contact te houden en 

cursusgerelateerde zaken te bespreken, terwijl ze een gevoel van gemeenschap bieden. 

In de snelle wereld van e-learning zijn de beschikbare technologieën om een cursus nieuw en opwindend te maken, 

altijd aan het veranderen en de inhoud van de cursus kan en moet snel bijgewerkt worden om studenten de 

allerlaatste informatie te geven. Dit is vooral belangrijk als de e-learning training wordt gegeven aan medewerkers 

in een sector waar het bijhouden van de ontwikkelingen in de industrie van het grootste belang is. Dit is een van de 

redenen waarom veel bedrijven nu via e-learning trainingen aanbieden. Andere redenen zijn onder andere lage 

kosten en de mogelijkheid voor werknemers om in hun eigen tijd en plaats te studeren. 

 

Over het algemeen is traditioneel leren duur, duurt lang en de resultaten kunnen variëren. Het belang van E-

learning is nu een gegeven feit en het kan een alternatief bieden dat veel sneller, goedkoper en mogelijk beter is. 

E-Learning Basics 

 

1.2. Introductie blended learning 

De term blended learning is over het algemeen toegepast op de praktijk van het gebruik van zowel online als in 

persoon leerervaringen bij het onderwijzen van studenten. In een cursus op het gebied van blended learning 

kunnen studenten bijvoorbeeld een klas door een leraar leren in een traditionele klaslokaal, terwijl zij ook online 

componenten van de cursus buiten het klaslokaal zelfstandig invullen. In dit geval kan de in-klas tijd vervangen 

worden of aangevuld worden door online leerervaringen, en studenten leren over dezelfde onderwerpen online 

zoals zij in de klas doen - dwz de online en persoonlijke leerervaringen zouden elkaar parallel en elkaar aanvullen . 

https://www.youtube.com/watch?v=KQA7LvsJQUw
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Ook genoemd hybride leren en mixed-mode 

leren, ervaringen met blended learning kunnen sterk variëren in ontwerp en uitvoering van school naar school. 

Blended learning kan bijvoorbeeld in een bestaande school door slechts een paar docenten worden verstrekt of het 

is het dominante leerafleveringsmodel waarover een academisch programma van een school is ontworpen. Online 

leren kan een klein onderdeel zijn van een les op een les op de les, of video-opgenomen lezingen, live video- en 

tekstchats en andere digitaal geactiveerde leeractiviteiten kunnen de primaire instructieve interacties van een 

student zijn met een leraar. In sommige gevallen kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan online lessen, 

projecten en opdrachten thuis of elders, alleen met leerkrachten om hun leerprogressie te herzien, hun werk te 

bespreken, vragen te stellen of hulp te krijgen bij moeilijke begrippen. In andere gevallen kunnen de studenten hun 

hele dag doorbrengen in een traditioneel schoolgebouw, maar zij zullen meer tijd doorbrengen online en 

zelfstandig dan zij onderwijzen van een leraar ontvangen. Nogmaals, de mogelijke variaties zijn talrijk. 

Blended Learning Basics 

 

1.3. Whiteboards  
 
Een interactief whiteboard is een instructie tool waarmee computerbeelden op een bord kunnen worden 
weergegeven met behulp van een digitale projector. De instructeur kan dan de elementen op het bord manipuleren 
met zijn vinger als muis, direct op het scherm. Items kunnen worden gesleept, geklikt en gekopieerd en de docent 
kan notities handwriting geven, die kan worden omgezet in tekst en opgeslagen. 

Ze zijn een krachtig hulpmiddel in het klaslokaal om interactiviteit en samenwerking toe te voegen, waardoor th 

Integratie van media-inhoud in de lezing en ondersteunend samenwerkend leren. Innovatief gebruikt zij een breed 
scala aan leermogelijkheden. In veel omgevingen worden ze echter niet gebruikt om hun volle potentieel te 
hebben, en in veel gevallen fungeren ze als verheerlijkte blackboards. 

Dit type whiteboard is nu gebruikelijk in scholen in het Verenigd Koninkrijk, maar de universiteiten zijn langzamer 
geweest om deze technologie aan te nemen. Ze werden oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in het bedrijfsleven 
om concepten en recordvergaderingen aan te tonen. Ze zijn echter een extreem flexibel instrument dat kan worden 
gebruikt bij zowel de jongste basisschoolkinderen als universitair afgestudeerden. 

Een interactief whiteboard kan een kostenbesparing zijn, aangezien deze technologie aantoont hoe een computer 
leerstimulaties kan bieden voor een hele klaslokaal. Dit is meer kosteneffectief dan het uitreiken van een hele IT-
kamer, of elke student met een laptop. 

Interactive White Board Solution by Samsung  

 

1.4. LMS 
 
Een LMS (of: Learning Management System) is een software applicatie of web-based technologie die gebruikt wordt 
om een specifiek leerproces te plannen, te implementeren en te beoordelen.  

Typisch voor een LMS is een instructeur met een manier om inhoud te creëren en af te leveren, de deelname van 
studenten te controleren en de prestaties van de student te beoordelen. Een LMS kan ook de studenten de 
mogelijkheid bieden interactieve functies te gebruiken, zoals online discussies en video’s.  

https://www.youtube.com/watch?v=3xMqJmMcME0
https://www.youtube.com/watch?v=tLkpy8BEiYM


 

Financial Services Sector – Adult Trainer Qualification - Training Material  

Unit 2 – Technology Enhanced Learning 

             4 

  

1.5. Online tools voor samenwerking 

Online-samenwerkingshulpmiddelen zijn web-based applicaties die basisdiensten bieden, zoals instant messaging 
voor groepen, mechanismen voor het delen van bestanden en samenwerkende zoekmachines (CSE) om informatie 
te vinden die is verspreid binnen het systeem van de organisatie, de gemeenschap of het team. Daarnaast wordt de 
functionaliteit soms verder uitgebreid door bijvoorbeeld geïntegreerde online agenda's, gedeelde online 
whiteboards om taken en ideeën te organiseren of internet teleconferentie integraties. De verscheidenheid aan 
online tools voor online samenwerking is overweldigend.  

Online tools voor samenwerking  

1.6. Games en e-learning  

Games zijn niet alleen voor entertainment meer, dankzij de toename van de populariteit van gamification in e-
learning. Terwijl e-learning-spellen het niet mogelijk maken om achter het stuur van een sportwagen te komen, 
bieden ze een zeldzaam soort betrokkenheid en opwinding, die de kans biedt om uw vaardigheden te leren en uit te 
breiden. De uitdaging waaraan veel e-learning professionals te maken hebben, is hoe u effectieve e-learning-spellen 
creëert die de fijne lijn tussen plezier en opleiding lopen, zodat hun publiek werkelijke waarde krijgt uit de e-
learning-ervaring. 

- Ontwerp alstublieft uw e-learning-spellay-out 

Voordat u zelfs de eerste afbeelding of pagina voor uw e-learning-spel begint te ontwerpen, wilt u een in-depth e-
learning-game-lay-out creëren die elk element dat u wilt opnemen, onderstreept. Bij het ontwerpen van een e-
learning-spel is het relatief makkelijk om uit de weg te komen, maar een overzicht kan fungeren als een routekaart 
dat ervoor zorgt dat u zich richt op de doelen die u probeert te bereiken. Deze lay-out moet de structuur van het e-
learning-spel bevatten, het gewenste resultaat, welke essentiële onderdelen u moet dekken en de interactieve 
componenten die u gaat integreren. 

- Vasthouden aan een samenhangend en relevant thema 

Het kan verleidelijk zijn om zoveel graphics en afbeeldingen in uw nieuw ontworpen e-learning-spel op te nemen. U 
wil immers niet alleen uw leerlingen een gedenkwaardige e-learning-ervaring, maar ook een visueel opvallend 
maken. Echter, als u het zo krachtig en effectief mogelijk wilt maken, moet u een samenhangend thema houden en 
alleen met grafische ontwerpelementen die passen bij dat specifieke thema. Voordat u begint met het kiezen van 
de afbeeldingen en multimedia componenten die u gaat gebruiken, gaat u zitten en onderzoeken naar uw publiek, 
onderzoekt het onderwerp dat u moet opnemen, en besluit welk thema voor beide partijen een goede match zal 
zijn. Ideaal gezien zou het moeten aansluiten op het onderwerp en uw leerlingen in staat stellen om op een bepaald 
niveau aan de inhoud te verbinden. 

- Elk element van het e-learning-spel moet aansluiten bij de doelen en doelstellingen 

Een van de belangrijkste aspecten bij het creëren van effectieve e-learning-spellen is om ze altijd in je primaire 
doelen en doelstellingen te koppelen. Elk element in uw e-learning-spel, van de afbeeldingen die u gebruikt voor de 
structuur, dient de einddoelen te dienen. Het hoofddoel van het creëren van e-learning-spelletjes is het verhogen 
van kennisbehoud en het stimuleren van uw leerlingen om actieve deelnemers aan de e-learning-ervaring te 
worden. Als u echter niet focust op de e-learning doelen, dan biedt uw e-learning cursus geen echte waarde voor de 
leerlingen. Ze kunnen gewoon niet het e-learning-spel binden in echte werelduitdagingen of voordelen, wat 
betekent dat ze niet gemotiveerd zullen zijn om te leren. Niet te vergeten dat de vaardigheidsontwikkeling of 
prestatiebehoeften die de focus zouden moeten zijn op de online trainingssessie of de e-learning-cursus een 

https://www.samepage.io/free-online-collaboration-tool
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achterbank in het e-learning-spel zal nemen, 
waardoor het een belemmering voor de e-learning-ervaring is, in plaats van een educatief hulpmiddel. 

- Maak een zorgvuldige balans tussen uitdagend en moeilijk 

Er is een fijne lijn tussen e-learning-spellen die de leerling uitdagen, waardoor ze meer willen leren, en e-learning 
games die zo moeilijk zijn dat de leerlingen opgeven voordat ze zelfs nieuwe informatie of vaardigheden kunnen 
verwerven. Het is belangrijk om deze zorgvuldige balans op te lossen bij het ontwerpen van uw e-learning-spellen 
om de betrokkenheidsfactor op te bouwen en voor elke leerling van uw publiek te verzachten, niet alleen voor 
degenen die meer ervaren of ervaren zijn. Onderzoek de behoeften en wensen van uw publiek om meer te leren 
over hun achtergrond en verwachtingen, die u helpen om e-learning-spellen te creëren die uitdagend genoeg zijn 
om ze op te treden, maar niet zo uitdagend dat ze gefrustreerd raken met de e-learning-cursus. 

- Geef ze keuzes! 

Leerders willen zich voelen alsof ze in controle zijn. Zij willen macht over hun educatieve inspanningen, en u kunt 
deze macht geven door hen keuzes te geven. In plaats van alleen te vragen dat ze door een module worden 
voortgezet en punten op het einde verdienen, maken ze de hele beslissingen en verdienen punten op basis van 
bijvoorbeeld juiste of verkeerde antwoorden. Laat ze kiezen uit een verscheidenheid aan verschillende paden in het 
e-learning-spel dat leidt tot verschillende lessen, zodat ze de indruk krijgen dat ze volledig in de controle zijn over 
de e-learning-ervaring die zij binnen uw e-learning-cursus hebben. 

- Toon de uitkomsten 

Deze bijzondere tip heeft in feite twee aspecten. Ten eerste moet u uw leerlingen laten zien hoe de keuzes die ze 
maken, leiden tot echte wereldgevolgen, of dit goed of slecht is. Dit zal hen in staat stellen waardevolle ervaring te 
krijgen zonder dat er een echt risico bestaat. Ten tweede moet u uw leerlingen precies vertellen waarom zij 
deelnemen aan dit e-learning-spel en wat ze zullen bereiken door het te voltooien. 

- Maak het spannend 

De simpele waarheid is dat niet alle e-learning spellen zijn leuk en spannend. Er zijn sommige die er niet in slaan om 
het onderwerp te veranderen in een die engagerend en onderhoudend is. Dit komt doordat ze het merk gemist 
hebben in termen van hun gamification strategie. Voor e-learning-games om echt te werken, moeten ze zowel de 
risico- als de beloningselementen betrekken. Door keuzes in het e-learning-spel te maken nemen de leerlingen 
kleine maar krachtige risico's die hen helpen om door fouten te leren en hun kritische denk- en 
redeneringsvaardigheden op te bouwen. En beloningen helpen om hun motivatie te stimuleren, zodat ze eigenlijk 
willen deelnemen en vooruitgang maken via de niveaus. Zelfs iets zo klein als het verdienen van credits of het 
bereiken van de top van een leaderboard voor het e-learning-spel, kan hen voldoende stimulans geven om actieve 
deelnemers te worden. 

 

 

1.7. Podcasts en videocasts 

Een podcast is een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door middel 
van webfeeds. Dankzij de introductie van draagbare mp3-spelers zoals de iPod was deze vorm van uitzenden snel 
populair onder radioamateurs. De term podcast is dan ook een samentrekking van iPod en het Engelse broadcast. 
Bij een podcast wordt het geluidsbestand op aanvraag aangeboden door middel van webfeeds. De webfeed bevat 
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een verwijzing naar het mediabestand. 
Een applicatie dat dit bestand controleert op wijzigingen en geïnstrueerd kan worden om nieuwe bestanden 
automatisch te downloaden heet een podcastaggregator of podcatcher. Vaak is deze functionaliteit geïntegreerd in 
een mediaspeler zoals iTunes. Ook zijn er podcastaggregatoren voor smartphones. Sommige van deze applicaties 
bieden ook een eigen gids aan met podcasts waarop men zich kan abonneren. In Nederland staat het medium 
podcast vooral bekend als middel om een uitgezonden radio-uitzending terug te luisteren. In de Verenigde Staten 
brengen veel stations verhalende podcasts uit met spanningsboog en plot. In Nederland staat de verhalende 
podcast wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Een videocast is een variant op podcast en bevat extra (video) 
content.  

Wat is podcast? 

Wat is videocast? 

1.8. Tablets en mobile learning 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen de tablets zijn er natuurlijk voor om als middel het leren te 
ondersteunen. Het leerprogramma is altijd afgeleid van de doelen die een organisatie nastreeft. In de 
onderwijswereld is het al een trend om mobiele apparatuur in te lijven als middel voor het verwerven van kennis en 
het bevorderen van social learning. Het aantal iPad scholen wordt uitgebreid en vanuit het buitenland is er 
belangstelling voor het onderwijsmodel dat in Nederland gehanteerd wordt. In het hoger onderwijs hebben zowel 
studenten als hun begeleiders de mogelijkheden die het biedt, omarmt. Daarin loopt het buitenland overigens 
voorop en zijn wij in Nederland volgers.Binnen de trainingswereld worden de eerste voorzichtige stappen gezet. 
Daar is ook geen ontkomen aan. De apparatuur is relatief jong en kent, mede door alle media-aandacht, een 
ongelooflijke hoeveelheid ‘early adaptors’. Inmiddels worden er meer tablets verkocht dan laptops en personal 
computers. Vooral jonge mensen pushen de acceptatie van deze apparatuur in leersituaties. Daarmee is de 
volgende stap in de evolutie van het leren voorspelbaar. In de zeer nabije toekomst is er behoefte aan 
inspiratievolle content die via mobiele apparatuur 24/7 beschikbaar is. Die content is bovendien zo opgebouwd dat 
het social learning, leren van en met elkaar, op een hoger plan tilt. 

Ondanks het potentieel en de belofte die mobiele apparatuur biedt, is het verstandig om een afweging te maken in 
hoe deze mogelijkheden nuttig aan te wenden. Hieronder staan enkele voordelen en overwegingen. 

Een tablet is zowel een drager van kennis als een communicatietool. Het relatief grote scherm, de grote 
opslagcapaciteit en de krachtige processor geven het een andere dimensie dan de smartphone; het zijn eigenlijk 
mobiele computers. Bovendien kun je papierloos functies combineren. Denk aan het downloaden van (interactieve) 
leerboeken waarin je aantekeningen maakt, tekst highlight en inzichten vastlegt. Als je ideeën invallen, dan kun je 
via een app een mindmap maken om gedachten te ordenen of via een andere app het idee op de dictafoon 
inspreken. Ideeën, opdrachten, en dergelijke kunnen geüploaded worden in een digitale leeromgeving van waaruit 
een e-coach begeleidt en instrueert. Deze, alleen voor deelnemers toegankelijke, leeromgeving is de basis van 
waaruit de leeractiviteiten plaatsvinden. 

Mensen leren op andere manieren en laten ook op verschillende manieren zien dat ze stof beheersen. Daarvoor 
hebben we nu dagelijks mogelijkheden ‘in de hand’. Met mobiele apparatuur kan een deelnemer kiezen hoe hij 
input aanlevert. Dat kan bestaan uit tekst met of zonder beelden, geluids- of filmopnamen of een combinatie 
daarvan. Het internet is vrij toegankelijk voor het opzoeken en analyseren van informatie en daarnaast is een 
wereld aan apps beschikbaar. Veel daarvan zijn gratis en andere apps zijn vaak prettig geprijsd in tegenstelling tot 
software voor pc’s die fors hogere prijzen hebben. Door een uitgekiend programma krijgt het leren van en met 
elkaar een boost. Door een slimme inrichting is het goedkoper dan klassieke vormen van leren. Het levert ook 
betere resultaten op. Een ander voordeel is dat het gemakkelijk is om het individuele leren invulling te geven. 
Daarmee kom je tegemoet aan individuele leerbehoeftes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7CjKLXr1xnk
https://www.youtube.com/watch?v=B0aAKn5tkA8
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De tabletmarkt wordt steeds drukker maar 
vooralsnog is de iPad leidend in opleidingssituaties. Redenen daarvoor zijn: 

 De stabiliteit van soft- en hardware. 
 Eén eenduidige interface voor de basale bediening binnen alle applicaties. Daardoor is het 

gebruikersvriendelijker dan andere apparaten. 
 Het enorme aanbod goedkope tools die het leren ondersteunen. 
 De uitgebreide interactieve mogelijkheden in iBooks. 
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2. Ontwerp multimediale 

materialen en pas deze toe binnen e-learning voor volwassenen (55+’ers) 

 

2.1. Effectief gebruik maken van presentatiesoftware 

- Onderwijsstrategieën 

Snelheidspresentatie - Pecha Kucha, Insight, bliksemsonde, etc. 

Mini-presentatie - maak een bibliotheek met korte onderwerpen om te gebruiken en opnieuw te gebruiken 

als dat nodig is 

 

- Presentatietechniek 

Laat de lichten aan 

Leg het scherm leeg wanneer u de presentatie niet gebruikt 

Ga naar de studenten en blokkeer het scherm niet 

Druk grote blokken tekst af, in plaats van ze op het scherm te presenteren 

 

- Visueel ontwerp 

Gebruik witte ruimte - doe geen menigte 

Gebruik contrast - donker op licht / licht op donker 

Gebruik grote afdrukken 

Gebruik afbeeldingen 

(Meer te voegen) 

Populaire Presentatie Tools 

 

- Software: 

PowerPoint (Microsoft) 

Keynote (Apple - alleen Macintosh) 

OpenOffice Impress (open source, cross-platform) 

 

 

 

- Web-based applicaties 
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Google Presentaties 

Prezi 

SlideRocket 

280 glijbanen 

SlideShare - deel presentaties online en bekijk ze op een webpagina 

 

- Low Tech 

Krijtbord of whiteboard 

Flipover 

 

- High Tech 

Afbeelding diavoorstelling 

Tekstverwerker 

Concept map 

wiki 

Trackstar - bewaar en presenteer een reeks websites 

 

Presentatietip 1  

Presentatietip 2 

Presentatietip 3 

 

2.2. Interactieve multimediatools  

Interactieve multimedia is multimedia die de gebruiker een aantal navigatiecontroles geeft. Een goed 

voorbeeld is het internet. 

Interactieve multimedia "maakt tweerichtingsinteractie mogelijk met multimedia cursusmateriaal, een 

andere computer of een andere gebruiker met directe respons op de invoer, in tegenstelling tot 

eenrichtingscommunicatie van tv, video en andere niet-responsieve media. Interactieve attributen bevatten 

gewoonlijk data- of tekstinvoer, muisinvoer, aanraakschermen, spraakopdrachten, video-opname en real-

time interactie. 

Hoe interactieve multimediatools te ontwerpen? 

 

2.3. Aantrekkelijke layout 

http://study.com/academy/lesson/using-technology-to-deliver-a-presentation-pros-cons-strategies.html
http://study.com/academy/lesson/using-technology-to-deliver-a-presentation-pros-cons-strategies.html
https://www.youtube.com/watch?v=i68a6M5FFBc
https://www.lynda.com/Keynote...Presentation/124082-2.html
https://prezi.com/il1s8w-06fyw/producing-interactive-multimedia-learning-resources/
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Content is king bij presentaties, maar 

ook het ontwerp is van groot belang. Een goed ontwerp laat de presentatie professionele ogen en geeft de 

kans dat u ze serieus neemt. Ook afbeeldingen roepen vaak emotie bij mensen op, waardoor ze niet alleen 

naar je luisteren, maar daar ook nog de juiste "voelen" bij krijgen. Met juist gebruik van designelementen 

kun je meer nadruk leggen op de kern van je verhaal en de communicatie tussen jou en de prospect 

versterken. Al deze voorbeelden geven voornamelijk aan dat u veel meer tijd zou moeten besteden aan het 

ontwerp van uw presentatie. 7 factoren zijn van belang. 

1. Kleurgebruik 

Veel mensen baseren hun kleur keuze op persoonlijke voorkeur: zo zul je veel blauw tegenkomen in 

presentaties van mensen die blauw als lievelingskleur hebben. Maar kijk, in plaats van je kleurpallet te 

baseren op eigen voorkeur, eens naar de betekenis van kleuren. Iedere kleur symboliseert iets unieks. En 

wanneer je ze uitzoekt op die punten, versterk je je boodschap in je presentatie. Kijk maar eens naar dit 

rijtje: 

- Rood wordt geassocieerd met macht, energie, kracht, verlangen en liefde 

- Zwart symboliseert de dood, kwaad, geheimzinnigheid, macht, en formaliteit 

- Wit staat voor goedheid, zuiverheid, onschuld, de veiligheid, en het licht 

- Oranje wordt doorgaans geassocieerd met vreugde en zonneschijn 

- Geel staat symbool voor geluk, energie en intellect 

- Paars staat voor royalty, macht, ambitie, en luxe 

- Blauw wordt geassocieerd met geloof, waarheid en stabiliteit 

- Groen symboliseert versheid, harmonie, groei en vruchtbaarheid 

Denk eerst aan wat je wil overbrengen met je presentatie, en pas je kleuren daar op aan. Zorg ervoor dat je 

niet teveel verschillende kleuren gebruikt. Per presentatie raden we een maximum van drie hoofdkleuren 

aan. Mocht je er meer nodig hebben, kun je een aantal kleurtinten van de hoofdkleur afleiden. Tip: als je de 

kleuren in PowerPoint invult als themakleur, krijg je automatisch een rij tinten in je kleurlijst. 

Gebruik vervolgens de gekozen kleuren door de gehele presentatie. Dit helpt met het samenbrengen van de 

presentatie en het vasthouden van de (merk)herkenbaarheid. Daarnaast is het makkelijker voor de prospect 

om te focussen op de content, omdat ze niet iedere slide aan nieuwe kleuren worden blootgesteld. 

2. Kleurschema 

Om goed met kleur te werken, moet een kleurschema samenstellen. Kleuren een goed met elkaar 

combineren. Een schema waarin fellere kleuren zitten om accenten aan te geven en belangrijke informatie 

eruit te laten springen. En goede rustige kleuren die minder aandacht vragen voor de achtergrond en minder 

belangrijke delen van een slide. Gebruik de accentkleuren spaarzaam voor koppen en highlights, en niet 

onnodig voor opvulling. 

3. Vaste slide lay-out 

Wanneer je klaar bent met je kleuren, ga je met de lay-out van je slides aan de slag. De beste presentaties 

maken gebruik van een vaste slide lay-out. Ook dit zorgt ervoor dat de presentatie gemakkelijk te volgen is 

en dat je gesprekspartner zich focust op de content. Een vaste lay-out betekent niet dat iedere slide er 

precies hetzelfde uit ziet. Het gaat om een herkenbare opzet van de pagina, met vast gebruik van de vaste 

elementen, zoals de kop. Er zijn verschillende lay-outs denkbaar voor slides met overwegend tekst, foto’s, 

tabellen of grafieken. Zo blijft je presentatie één geheel. 
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Templates 

Om een uniforme lay-out te creëren kan je gebruik maken van templates. Dit is de makkelijkste manier naar 

een presentatie met goed design. PowerPoint biedt een aantal templates, maar je kan op 

http://www.slidescarnival.com/ ook een aantal gratis templates vinden. Je kunt ook een presentatie 

template kopen, bijvoorbeeld op http://graphicriver.net/category/presentation-templates vind je een aantal 

geweldige templates. 

Design het zelf 

Probeer ook eens om zelf je template te maken. Dat is leuk en leerzaam! Je begint met de grid. Een grid is 

een vaste opdeling van je pagina, welke een visuele structuur biedt. Hiermee deel je de pagina op in 

kolommen en rijen. Elementen kun je vervolgens uitlijnen op deze grid. Dat geeft de pagina een zekere 

balans. Start met een 1:1 (elementen van dezelfde breedte) of een 1:2 (het ene element is precies 2x zo 

breed) grid en werk vanuit daar verder. Zorg dat je steeds dezelfde lettertypes en bij voorkeur ook dezelfde 

lettergroottes gebruikt. Om je te helpen met je design template in PowerPoint kan je deze afbeelding 

gebruiken. Plak hem in je slide en gebruik hem om je elementen uit te lijnen en zo op de juiste plek te 

zetten. 

4. Kies je lettertypes 

Misschien zie je het niet altijd meteen, maar lettertypes spelen een belangrijke rol bij presentatie design. 

Ieder lettertype geeft z’n eigen gevoel mee. Kies ze weloverwogen. Je kan een lettertype gebruiken om de 

identiteit van je design te bepalen en onderscheid te vergroten. 

Gebruik ook door de gehele presentatie hetzelfde lettertype, of -bij 2 lettertypes- zorg dat de lettertypes die 

je gebruikt goed samen gaan. Zo kan je een schreefloos lettertype voor je koppen gebruiken met een schreef 

voor sub-koppen en body tekst gebruiken, omdat ze goed samenwerken. Een schreef letter is een letter met 

kleine dwarse streepjes aan het uiteinde (ouderwetser), een schreefloze letter heeft deze niet (moderner). 

Het combineren van deze contrasterende lettertypes geeft een mooi effect. Maar gebruik niet meer dan 

twee contrasterende lettertypen. 

Voor degene die nog meer willen weten: wanneer je je lettertypes gaat bepalen, heb je zes categorieën om 

uit te kiezen: 

- Geometrische lettertypes, die zijn gebaseerd op geometrische vormen 

- Humanistische lettertypen die zijn ontwikkeld op basis van het handschrift 

- Oude stijl lettertypes die afkomstig zijn uit de oudste lettertypes 

- Transsectionele lettertypes die zitten in de overgang van de oude stijl naar de moderne tijd 

- Moderne lettertypen, die contrasteren dikke en dunne lijnen 

- Slab serif lettertypes die bestaan meestal uit eenvoudige vormen en kunnen gezag en 

vriendelijkheid uitstralen 

 

5. Gebruik niet meer dan 6 regels tekst 

Je slides zijn geen script. Ze zijn er om je verhaal te ondersteunen en niet om het te vervangen. Als je presentatie je 

gehele verhaal bevat, zullen er een aantal dingen gebeuren. Als eerste verlies je het vertrouwen van je 

gesprekspartners. Ze gaan twijfelen aan je -in sales zo belangrijkste status als expert- je leest namelijk alles op1 

Weet je wel waar je het over hebt? 
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Ten tweede gaan de mensen tijdens je 

presentatie automatisch je slides lezen. En als ze aan het lezen zijn, kunnen ze niet luisteren, waardoor het allemaal 

nogal chaotisch wordt. Ze zullen minder meekrijgen van de additionele informatie die je mee geeft. 

Behoud mensen hun aandacht en stel jezelf op als een expert door je maximaal 6 regels tekst per slide te 

gebruiken. Liefst nog minder. Gebruik een paar keywords en ondersteun deze met een icoon of een afbeelding. 

Gebruik liever geen bullet-points. Dan ben je steeds een lijstje aan het afwerken. Vertel liever een verhaal en let op 

je impact. 

6. Gebruik iconen in je presentatie design 

Voor wie een visueel aantrekkelijke presentatie wil maken, kan gebruik maken van icoontjes. Ze laten je 

presentatie niet alleen goed ogen, maar ze maken het voor de prospect ook makkelijker om abstracte 

onderwerpen te begrijpen. 

Bij het kiezen van de juiste iconen, kun je het onderwerp letterlijk vertalen naar een icoon, of een associatie of 

metafoor gebruiken. Bijvoorbeeld, als je het over de toekomstige vooruitzichten hebt, kun je een verrekijker 

(letterlijk) of een weericoontje (assocatie) gebruiken. 

Naast de keuze voor het beeld, moet je ook nadenken over de icoon stijl die je wilt gebruiken. Net als met 

lettertypes is het belangrijk dat je door de presentatie heen dezelfde stijl blijft gebruiken. Bijvoorbeeld, als je op je 

eerste slide een getekend icoontje gebruikt, moet gedurende de rest van de presentatie dezelfde stijl gebruiken. 

Zoek daarom naar ‘icon packs’, dit is een verzameling iconen in dezelfde stijl. 

7. Voeg foto’s toe 

Als laatste tip het gebruik van foto’s in je presentatie. Wanneer je dit op de juiste manier doet, wordt je presentatie 

een stuk dynamischer en kan je veel sneller dingen uitleggen. 

Veel bedrijven vullen hun slides met meerdere foto’s, maar wij raden aan om maar één grote foto per slide te 

gebruiken. Probeer hierbij randen aan de zijkanten te voorkomen en de foto’s aflopend op de slide te plaatsen. 

Foto’s zijn heel goed in het overbrengen van een bepaalde emotie. Denk bijvoorbeeld aan een foto van iemand die 

lacht, hiermee communiceer je dat jouw product mensen blij maakt. In dit geval is een foto echt meer waard dan 

duizend woorden, want ieder woord is positief. 

Je kan op veel manieren aan foto’s komen. De beste manier is het huren van een professionele fotograaf en die 

foto’s laten maken van je onderwerpen en producten. Als je hier het geld niet voor (over) hebt zijn er gelukkig ook 

andere manieren om aan je foto’s te komen. 

Hoe een goede PowerPoint te maken? 

 

 

2.4. Het maken van websites, wikis, social media tools en blogs  

WordPress is het populairste systeem ter wereld om websites mee te bouwen en onderhouden. Meer dan de helft 
van de websites met een CMS (content management systeem) gebruikt WordPress. Met WordPress kan je pagina’s 
aanmaken, vullen en de indeling van de site vormgeven. WordPress werkt gewoon in je browser. Dus overal waar je 
internet hebt, kan je jouw WordPress website, blog of webshop beheren. Het maakt niet uit wat voor computer je 
hebt. Of dat nou een Mac, een Dell of wat anders is. En de meeste professionals werken ook met WordPress. Dat 

https://www.youtube.com/watch?v=wPbylymgQEs
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betekent; tienduizenden gratis en betaalde 
designs en plugins waar je uit kunt kiezen. En ben je van plan om ooit een website op laat te maken? Dan zit je ook 
goed. Bijna elke webdesigner gebruikt WordPress. 

Om een eigen website of blog te bouwen moeten we 3 stappen doorlopen: 

- Stap 1: We beginnen bij het kopen van hosting en het vastleggen van een domeinnaam (de naam van je 
website). Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. We zijn binnen 10 minuten klaar en ik 
geef je zo een paar goede opties en vertel precies wat je moet doen (en waarom). 

- Stap 2: Wachten tot WordPress is geïnstalleerd. Bij één webhost gaat dit automatisch. De anderen 
hebben een makkelijke one-minute-script. 

- Stap 3: En daarna is het bouwen geblazen. We zetten wat instellingen goed, kiezen een thema (het design 
van je website) en installeren de plugins die we nodig hebben. Plugins zijn kleine toevoegingen aan je 
site. Bijvoorbeeld een contactformulier of social media knoppen. 

Om een website te bouwen en te onderhouden heb je 3 dingen nodig. 

1. Een domeinnaam: www.[x].nl  
2. Een hostingpakket. Dat is simpel gezegd het huren van een stuk ruimte waar de bestanden van jouw 

website opstaan. 
3. En een CMS (content management systeem) om een website te onderhouden en bouwen. Wij raden aan 

WordPress te gebruiken. 

Website bouwen met WordPress 

Blog maken met WordPress 

 

2.5. Rollen van de e-tutor   

Onderwijs online kan veel verschillen van face-to-face onderwijs, en het is handig om de rol van de e-tutor in een 

online, e-learning context te overwegen. De eisen van online leren kunnen ook invloed hebben op de manier 

waarop zowel docenten als leerlingen het onderwijs- en leerproces ervaren en de rollen en identiteiten van de 

deelnemers erin. In deze activiteit zal u onderstaande aspecten van de rol van een e-tutor overwegen. 

1. Aanmoedigen, erkennen en reageren op leerderopmerkingen in een discussieforum: 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

Pedagogische / intellectuele rol 

 

2. Onderwijs- en leerdoelstellingen, klasopdrachten of discussieonderwerpen vastleggen: 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

Pedagogische / intellectuele rol 

 

3. Focussen op discussie over specifieke kwesties die relevant zijn voor studenten en / of de cursus 

leerdoelen: 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

http://www.[x].nl/
https://www.youtube.com/watch?v=sd0grLQ4voU
https://www.youtube.com/watch?v=sd0grLQ4voU
https://www.youtube.com/watch?v=3BMe5dre9M0
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Pedagogische / intellectuele rol 

 

4. Erkenning van misvattingen of misverstanden van studenten en het verduidelijken van waar verwarring 

bestaat: 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

Pedagogische / intellectuele rol 

 

5. Het houden van accurate, bruikbare en actuele records van studentactiviteit, voortgang en prestatie. 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

Pedagogische / intellectuele rol 

 

6. Proberen een positieve sfeer te creëren voor het leren 

Sociale rol 

Organisatorische rol 

Pedagogische / intellectuele rol 

 

Onderwijs van face to face en online leren zijn beide aan het leren, maar ze zijn kwalitatief anders. In vergelijking, 

rijden een auto en een motorfiets rijden zijn beide vormen van vervoer, maar ze hebben genoeg verschillen om 

extra training en voorbereiding te garanderen bij het overschakelen van de ene naar de andere. Hetzelfde geldt 

wanneer de faculteit van het klassieke klas naar het online klaslokaal beweegt. Er zijn enkele dingen die de twee 

gemeen hebben, maar er zijn ook veel verschillen. Met dit in gedachten, overweeg de volgende 8 rollen van een 

effectieve online leraar. 

1. Reisgids - Een reisgids leidt één of meer mensen via een plaats of een reeks plaatsen, meestal rond een 

soort gemeenschappelijk thema of onderwerp. Evenzo speelt de online leraar de rol om studenten te 

begeleiden via een of meer online leerervaringen. Deze ervaringen worden meestal ontworpen en gepland 

lang voordat de cursus begint, zodat de docent meer tijd kan besteden aan de begeleiding van de 

leerlingen en minder tijd voor het voorbereiden van lessen. Binnen deze rol leidt de docent de aandacht 

van de leerlingen naar belangrijke concepten en ideeën. Een goede reisgids wil niet dat iedereen de 

hoogtepunten van de tour mist. 

 

2. Cheerleader - Zoals bij alle leeromgevingen, hebben de leerlingen vaak wat aanmoediging nodig. Leren is 

hard werken en het studeren van online kan soms zonder isolatie, verwarring of ontmoediging voelen 

zonder deze belangrijke rol. Als gevolg hiervan maakt de effectieve online leraar opzettelijke inspanningen 

om specifieke, stimulerende berichten te communiceren aan individuele leerlingen en de groep als geheel. 

Zelfs bij het leveren van constructieve feedback, vindt de docent als cheerleader een manier om positieve 

berichten naast de kritiek te bevorderen, waarbij hij of zij het beste doet om een algemeen positief moreel 

in de klas te behouden. Soms kunnen leerlingen in negatieve opmerkingen over zichzelf, de klas, of hun 

klasgenoten (zelfs de instructeur) soms vallen. De cheerleader streeft naar het vinden van manieren om te 

luisteren, de frustraties van de leerling te respecteren, maar om hen ook te helpen de situatie te herstellen 

op positieve en productieve manieren. 
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3. Leercoach - Veel mensen richten zich 

op de rol van leraar als rolmodel en dat is waardevol. Maar de rol van coach is even belangrijk, nog 

belangrijker als we willen dat leerlingen hoog niveau van competentie en vertrouwen ontwikkelen. Een 

rolmodel werpt een perfecte spiraal met een voetbal terwijl de leerlingen kijken. Een coach krijgt de 

leerlingen op het veld, legt de bal in hun handen en coacht hen vervolgens over hoe ze een spiraal kunnen 

geven. Dit is een krachtige en essentiële rol van de online leraar. Een dergelijke leraar moet verder gaan 

dan het modelleren van een liefde voor het onderwerp en persoonlijke vaardigheid met de inhoud. In 

plaats daarvan vind je manieren om het onderwerp aan de leerlingen over te brengen om er iets aan te 

doen. Toegepaste projecten en papieren werken hier goed voor, en geeft de leraar de mogelijkheid om 

coach en mentor te zijn. 

 

4. Individuele en groepsspiegel - Stel je voor dat je 's ochtends wakker wordt, klaar bent voor werk en naar 

buiten gaat, zonder ooit in een spiegel te kijken om te zien dat je haar rechtop in de lucht zit. Dat is goede 

informatie om te weten voordat u naar het kantoor loopt. Leerders hebben dezelfde feedback nodig over 

hun werk. Hoe gaat het met hen? Gaan ze dichter bij de leerdoelen of niet? De effectieve online leraar 

vindt manieren om deze feedback te geven aan individuele leerlingen en, indien van toepassing, groepen 

leerlingen. 

 

5. Social Butterfly - Zonder opzettelijke inspanningen om een positieve sociale omgeving te bouwen, kan 

online leren eenzaam en onpersoonlijk voelen. Als gevolg hiervan moet de online leraar dienen als een 

geweldige feestheer, het faciliteren van introducties, het gebruik van discussiebeginners om gesprekken 

tussen studenten te vergemakkelijken en de tijd te nemen om studenten te leren kennen en die kennis in 

interacties met hen te verwijzen. 

 

6. Big Brother - Alles is gedocumenteerd in een online cursus. De docent kan vertellen wanneer en hoe vaak 

een student zich inschrijft in de cursus, welke pagina's werden bekeken of niet, hoeveel discussies posten 

de student bij, en nog veel meer. Deze gegevens kunnen worden misbruikt, maar het kan ook gebruikt 

worden om aanpassingen en geïnformeerde beslissingen te maken als online leraar. Als een student zich 

niet aanmeldt, neem dan contact op met de student. Als de studenten geen pagina's bezoeken in de cursus 

met belangrijke instructies, wijs het dan aan de leerlingen of reorganiseer de inhoud zodat het makkelijker 

kan worden gevonden. 

 

7. Katalysator - Online cursussen zijn rijk aan inhoud en soms kunnen studenten verdwalen in al die inhoud. 

De leraar als katalysator stelt de inhoud vrij in opzetten die geschikt zijn voor studenten. Soms komt dit in 

de vorm van het vrijmaken van inhoud één week tegelijk. Andere keren geeft de leraar het allemaal tegelijk 

uit, maar leidt de leerlingen zich alleen maar op bepaalde onderdelen tegelijk te richten. Een andere sleutel 

is om inhoud in kleine segmenten te breken. In plaats van een twintig pagina's van instructies, overwegen 

om het te breken in tien documenten met twee pagina's. 

8. Co-leerling - Grote leraren zijn levenslange leerlingen, en zij kunnen dat leren voor hun studenten op 

verschillende manieren in het online klaslokaal modelleren. De leraar kan actief zijn (maar niet te actief of 

het zal studenten stilzwijgen) deelnemen aan online discussies, delen wat ze leren over het onderwerp en 

zelfs alle of gedeelten van een aantal opdrachten voltooien en hun werk delen met de studenten. Dit gaat 

een lange weg in het bouwen van een levendige en dynamische online leren gemeenschap waar elke 

persoon in de gemeenschap zich voordoet om de eigenschappen van een levenslange leerder te 

integreren. 
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2.6. Verschillende leerling-rollen  

De leerling staat centraal in een effectieve trainingsstrategie. Het is geen passieve rol. Er zijn directe 

verantwoordelijkheden die elke leerlng - of een nieuwe of veteraanmedewerker - moet voldoen en zich houden 

aan. 

Zonder actieve deelname van leerlingen, zal er geen onderwijs aan de hand staan dat een werknemer de kennis 

overdraagt, of groeit en slaagt op de lange termijn. Leerlingen moeten eigenaar zijn van specifieke 

verantwoordelijkheden als zij van plan zijn het meeste uit hun eigen opleiding te halen. 

Dat is een feit dat alle leerlingen moeten geconfronteerd worden, maar het is belangrijk dat managers ook weten 

wat er van hen verwacht wordt. Dus, hier zijn de belangrijke dingen waaraan een leerling moet voldoen en 

proberen te perfectioneren in het geheel van zowel de initiële trainingsperiode als daarbuiten. 

1. Houding 

Houding is echt alles. Als een werknemer al heeft besloten dat ze niets leren, zullen ze dat niet. Geen mate van 

coaching van de facilitator of instructeur kan leren en soms zijn de leerlingen gewoon bestand tegen verandering. 

Mensen moeten bewust betrokken zijn bij wat er aan hen wordt aangeboden, zodat de kennis bij hen blijft. Hun 

motivatie zou kunnen zijn om in het bedrijf op te treden, een baan te houden of efficiënter te worden bij hun 

dagelijkse taken. Ongeacht de reden moet er een acceptatie van de leerfase zijn om elk soort succes te behalen. 

2. Initiatief nemen 

Initiatief en motivatie gaan hand in hand met een positieve houding. Dit betekent dat de leerlingen naar anderen 

kijken en nieuwe strategieën en processen implementeren, veteranen schaduwen en de juiste stappen nemen om 

zelf het nieuwe materiaal te beheersen. Houd er rekening mee dat sommige mensen meer willen leren, maar niet 

de juiste stappen doen om hun leerervaring te verbeteren. 

3. Doelen stellen 

Het leren van het materiaal is niet genoeg van een doel wanneer de organisatie werknemers nodig heeft om echt 

informatie te behouden. L & D-professionals moeten doelstellingen opstellen voor elke persoon die aantoont dat ze 

weten wat ze doen en beheersen. Doelen kunnen gebaseerd zijn op het individu of het team als geheel. Maar laten 

werknemers weten wat er van hen verwacht wordt, is een goede manier om ervoor te zorgen dat ze zich bewust 

zijn van prestatievereisten. 

4. Vragen om feedback 

Het aanvragen van feedback is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen voor werknemers. Mensen horen niet 

over kritieken over hun prestaties, maar het is een essentieel onderdeel van het leren en groeien. 

Werknemers hoeven je niet specifiek te vragen voor feedback, maar het is belangrijk om medewerkers en managers 

te kijken naar wat de leerlingen doen - vanuit alle hoeken. Als ze de feedback geven, kunnen ze naar 

gemeenschappelijke fouten kijken, terwijl degenen die het ontvangen, kunnen gebruiken om een betere werker te 

worden.Wat mensen niet realiseren is dat vroeger feedback veel beter is dan later over de weg te horen. Niemand 

wil enkele maanden werken en horen dat ze sinds de eerste dag dingen verkeerd hebben gedaan. 

5. Ga verder, overtref verwachtingen  

Ten slotte zou u tijdens uw carrière kunnen constateren dat veel van de meest succesvolle medewerkers een 

consistente bereidheid hebben getoond om verder te gaan dan wat zijn basisvereisten zijn. Ze zijn meestal 

proactief, nemen initiatief en proberen vooruit te denken. 
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Ik geloof dat er zeker ruimte is voor deze 

soort medewerker om ook een actieve rol te spelen in hun leer. Dat hoeft niet alle druk bij hen te leggen of hen te 

vragen om onredelijke uren regelmatig buiten het kantoor te werken. Toch gaat het erom om een paar stappen 

vooruit te denken en het mentale en daadwerkelijke proces te starten van wat er nodig is om daar te komen.   
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3. Pas e-learning toe te in het 

trainen van volwassenen (55+’ers) 

 

3.1. Uitdagingen:  

Volwassen leerlingen verwerven hun kennis heel anders dan kinderen. Ze zijn veel meer resultaat gedreven, 

doelgerichte en praktische, maar ook zeer zelfgerichte. Wat technologie betreft, kunnen we niet alleen 

aannemen dat alle volwassen leerlingen begrijpen of weten wat te doen met technologie. Er zijn grofweg 5 

belangrijke uitdagingen met betrekking tot e-learning en technologie. 

BIAS: 

 Hoe vaak doen we hier 'Apple® is beter dan Android®' of 'Microsoft® heeft het voordeel over 

Apple®'? Dit kan uitgebreid worden tot "wanneer op internet gebruik wordt gemaakt van Chrome®, 

omdat het niet op Internet Explorer® werkt". Dit zijn allemaal te vaak, maar dit kan invloed hebben 

op de manier waarop een volwassen leerling toegang tot leermiddelen kan krijgen. Denk eens aan 

een volwassen leerling die gewoon Microsoft Windows® gebruikt en alleen de ingebouwde 

webbrowser (Internet Explorer®) gebruikt: hoe zou dit hun beïnvloeden? Er zijn ook volwassenen die 

alleen Android® gebruiken en zullen nog een andere concurrent blijven zakken en zullen geen ander 

merk gebruiken. We kennen allemaal iemand zoals dit! Wanneer instructie-ontwerpers cursussen 

ontwerpen, zouden ze moeten overwegen om hun hulpprogramma's agnostisch te maken, dat wil 

zeggen dat ze werken op elk platform en niet discrimineren. Dit is niet zo gemakkelijk als het klinkt, 

maar vanuit het perspectief van een volwassen leerling moet het overwogen worden. 

GELETTERDHEID:  

 Kan iedereen een internet search uitvoeren? 

 Kan iedereen verschillende zoekmachines gebruiken en de zoekterm veranderen om de zoekopdracht 

te verfijnen? 

 Dit zijn veronderstellingen die de opvoeders maken. Dit zijn vrij goede aannames gezien de 

technologie die we allemaal hebben. Het is allemaal om ons heen, dus iedereen weet het. Rechts? Ik 

zou het niet moeten eens zijn. Ik geef je een voorbeeld dat ik persoonlijk heb meegemaakt. Terwijl ik 

een korte workshop over iPad® 101 leverde, werd ik gevraagd door een oudere student: "Waar gaat 

de cd?". Dit maakte een paar snickers van gelach van rond de kamer aan. Gewoon omdat we met 

technologie gebombardeerd zijn, betekent dat niet dat we het begrijpen. Deze persoon was gewend 

aan de manier waarop een cd er informatie over heeft en we zetten het gewoon in de computer, het 

loopt en weg gaan ze. Wat hun betreft, is de iPad® een computer, dus waarom zou het geen cd 

hebben? Er is ook een niveau van "jargon" die wordt geleverd met technologie. Dit kan sommige 

mensen bamboozle. We horen de grappen van de oudere generatie, FaceTube of MyFace, enz., Maar 

als je erover nadenkt, komt dit omdat ze het niet begrijpen - ze zijn niet digitaal geletterd. Een ander 

voorbeeld is ik eens genoemd in een workshop, "alleen Google® Office 365®". Voor mij was dit een 

eenvoudige verklaring. Open Google®, voer de zoekterm Office 365® in en volg alle links. Echter, ik 

heb de volgende dag een email ontvangen met de vermelding 'Waar kan ik Google® Office 365® 

vinden?'. 
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ERVARING EN EXPOSURE: 

 De technologie die volwassenen blootstelt, varieert extensief en kan zeer divers zijn. Als we naar ons 

voorbeeld van Judy zouden kijken, hoeveel technologie is ze blootgesteld aan? De kans is dat de 

familie een pc heeft voor de kinderen naar school om hun huiswerk te doen. Ze zouden hun moeder 

gevraagd hebben om hulp, maar ze kon dat niet zo veel helpen, omdat ze geen ervaring met pc's had. 

Na verloop van tijd zouden de kinderen haar blootstellen aan verschillende soorten technologie, 

maar is dit genoeg? Als het gaat om een volwassen leerling die opnieuw begint te studeren, zullen ze 

de ervaring hebben om alleen een online cursus of bron op te halen en gewoon direct in te vallen? Ik 

zal een voorbeeld gebruiken en deze keer zal ik mijn moeder erin brengen. Ze is in haar vroege jaren 

70 en heeft een aantal blootstelling aan technologie gehad, die mijzelf en mijn broer heeft gebaseerd 

en de patiënt haar de afgelopen jaren geduldig heeft doorgevoerd. Ze is nu op een iPad®, dat is 

geweldig, maar vraag haar om een PDF te downloaden en ze zal je een kijkje nemen die 'A wha?' 

Bevat, allemaal met een Ierse twang. Ze kan e-mailberichten krijgen met PDF's als bijlagen, maar 

weet ze wat het is? Niet blootgesteld worden aan wat vandaag de dag voorkomende technologie is, 

die we vanzelfsprekend kunnen aanvaarden, kan invloed hebben op volwassen leerlingen. 

ANGST:  

 Er is een echte angst om gegevens te verliezen, foto's te verliezen, dingen te breken of al hun 

persoonlijke details te verliezen als het gaat om technologie, vooral bij volwassenen. Volwassenen die 

niet blootgesteld zijn aan technologie, horen alleen de 'eng verhalen' van de media of de familie waar 

er iets is gebeurd, of het op een of ander manier is gehackt of geknoopt. Als dit verband houdt met 

het leren, als een volwassen leerling een echte angst voor technologie heeft, zullen ze waarschijnlijk 

geen e-learning tool kunnen gebruiken. Alerts en berichten die opduiken en een gebrek aan digitale 

geletterdheid kunnen ongewenste stress veroorzaken aan een volwassen die al bang is voor 

technologie. Dit kan ook ertoe leiden dat ze opgeven. Mijn schoonmoeder moest een onderzoek van 

10 vragen voltooien alvorens een online cursus voor haar werk af te ronden. Lijkt eenvoudig genoeg, 

maar de manier waarop de enquête is ontworpen, betekende dat ze moeite had om het te voltooien. 

Berichten en slecht gebruikersontwerp hebben een slechte gebruikerservaring gecreëerd. Haar angst 

voor het onbekende schopte in, en ze kon niet vooruitgaan. 

SOCIALE EN CULTURELE BLOOTSTELLING 

 Tenslotte is er de sociale en culturele blootstelling aan technologie. Ik wil hier niet discrimineren, 

maar afhankelijk van de omgeving van de volwassen leerling kunnen ze de laatste en beste 

technologie niet kunnen veroorloven. Dit kan ook bijdragen aan een digitale verdeling. Als de 

achtergrond van de volwassen leerling een lage sociaaleconomische omgeving heeft, is er een grotere 

kans dat ze minder kans hebben op het begrijpen van technologie. Dit kan ook familie gerelateerd 

zijn. Zonder discriminatie, als ouders een lage digitale geletterdheid hebben, is er een grote kans dat 

de kinderen ook een lage digitale geletterdheid hebben. Het niet hebben van de technologie kan en 

zal het leerproces beïnvloeden. 

 

 

3.2. Zorgen voor een prettige online leeromgeving: 
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Het is belangrijk om een leeromgeving 

te ontwikkelen waarin studenten zich veilig voelen, ontspannen en bereid zijn risico's te nemen, vooral voor 

leerlingen die negatieve ervaringen hebben gehad in traditionele klaslokaalomgevingen. Studenten 

beschrijven vaak ondersteunende leeromgevingen als het uitbreiden van hun gevoel van gezin en het 

vergroten van hun zelfbeeld, die, in combinatie met verhoogde geletterdheidsvaardigheden, studenten 

helpen om meer kansen te nemen om hun doelen na te streven. 

Hier zijn enkele manieren om een ondersteunende leeromgeving voor uw studenten te creëren: 

- Bouw een sterke klaslokaal gemeenschap 

Het volwasseneneducatie-klaslokaal kan een belangrijke rol spelen bij het helpen van studenten om sterker 

en grotere netwerken te bouwen. Classrooms bieden studenten en medewerkers vriendschap, vaardigheden 

en contacten buiten hun directe gemeenschappen. Het opzetten van netwerken in het klaslokaal kan zinvolle, 

ondersteunende relaties tussen studenten en docenten creëren. 

Gebruik paarwerkzaamheden, evenals kleinschalige en hele klasactiviteiten, die beginnen op de eerste dag 

van de les om studenten te leren kennen en lopende mogelijkheden bieden voor studenten om contacten te 

vormen met studenten die ze niet zo vaak in het klaslokaal interageren . 

- Geef studenten de gelegenheid om over hun achtergronden en culturen te delen. 

Zorg ervoor dat studenten met de grotere gemeenschap worden verbonden, door discussies over huidige 

gebeurtenissen, gastsprekers, enz. 

- Bouw zelfbeeld en zelfdoeltreffendheid 

De bepaling en het geloof van studenten dat ze hun doelen kunnen bereiken, zijn belangrijke factoren in hun 

voortdurende voortdurende leer. Volwassen leerlingen kunnen negatieve gevoelens hebben over zichzelf als 

gevolg van een gebrek aan ervaring in hun leven, als gevolg van het uitkomen van de school, het verliezen 

van een baan, of niet goed lezen of schrijven om een baanaanvraag te voltooien of te lezen voor hun 

kinderen. 

Zorg ervoor dat de studenten succes ervaren tijdens hun eerste ontmoeting, zodat de eerste ervaring positief 

is. Het kan wellicht beginnen met materiaal dat iets lager ligt dan het niveau van de student. 

Wees geduldig! Geduld is een extreem belangrijk kenmerk voor elke leraar of volwassene tutor. Volwassenen 

kunnen vaak langere tijd in het leerproces door verschillende leerhindernissen nemen, maar dit betekent niet 

dat ze niet gemotiveerd zijn om te leren. 

Accepteer uw student zoals hij / zij is en respecteer zijn / haar waarden, zelfs als ze van jou verschillen. 

Geloof in je student en hij / zij begint te geloven in zichzelf. 

Houd de namen van al uw studenten in de eerste week van instructie op. Gebruik de namen van studenten 

vaak. 

Als je leerlingen Engelse leerlingen zijn, leer je een paar sleutelzinnen in hun moedertaal om te modelleren 

dat het aanvaardbaar is om te strijden met uitspraak en taal leren. 
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- Gebruik positieve non-verbale 

communicatie 

Niet-verbale berichten zijn een essentieel onderdeel van de communicatie in het onderwijsproces. Het is niet 

alleen wat je zegt aan je studenten die belangrijk zijn maar ook hoe je het zegt. Een bewustzijn van non-

verbaal gedrag laat u toe om een betere ontvanger van de berichten van studenten te worden en een betere 

afzender van signalen die leer versterken. 

Sommige gebieden van niet-verbaal gedrag om te verkennen zijn onder meer: 

 Oogcontact: Leraren die oogcontact maken, openen de communicatiestroom en brengen interesse, 

zorg, warmte en geloofwaardigheid mee. 

 Gezichtsuitdrukkingen: Lachen is een geweldige manier om vriendelijkheid en warmte voor 

studenten te communiceren. 

 Gebaren: Een levendige en geanimeerde leerstijl legt de aandacht van de studenten vast, maakt het 

materiaal interessanter en vergemakkelijkt het leren. Head nods communiceren ook positieve 

versterking aan studenten en geven aan dat je luistert. 

 Behoud en lichaamsoriëntatie: Staan rechtop, maar niet stijf, en leunt iets voorwaarts, communiceert 

aan studenten die je toegankelijk, ontvankelijk en vriendelijk bent. Spreken met je rug draaide of kijk 

naar de vloer of het plafond moet worden vermeden, omdat het oninteressant communiceert. 

 Nabijheid: Culturele normen dicteren een gemakkelijke afstand tot interactie met studenten. Zoek 

naar signalen van ongemak, veroorzaakt door de invasie van de studentenruimte, waaronder rocking, 

been zwaaien, gekruiste armen, afluisteren en afzien. 

 Paralinguïstiek: Toon, toonhoogte, ritme, timbre, luidheid en buiging in de manier waarop u spreekt 

moet worden gevarieerd voor maximale effectiviteit. Studenten rapporteren dat ze minder leren en 

belangstelling sneller verliezen wanneer ze naar leraren luisteren die niet hebben geleerd hun 

stemmen te moduleren. 

 Humor: Ontwikkel het vermogen om zelf aan te lachen en moedig de leerlingen aan om hetzelfde te 

doen. Humor wordt vaak over het hoofd gezien als een leermiddel. Het kan stress en spanning voor 

zowel instructeur als student vrijlaten en een vriendschappelijke klasomgeving bevorderen die het 

leren vergemakkelijkt. 

3.3. Criteria voor het evalueren van e-learning: 

Dit onderdeel geeft een idee over hoe courseware correct in te integreren voor gebruik in de klas. Deze 

richtlijnen zijn zeer essentieel, zodat de integratie van technologie in het onderwijs effectief zal zijn. Het 

belangrijkste aan te nemen in het onderwijsproces is om de leerlingen te leren kennen. Ten eerste en voor de 

meeste moeten de leerlingen de leerbehoeften van de studenten identificeren, met inbegrip van wat ze 

weten en moeten weten. Hiermee kan de leraar identificeren welke onderwerpen en vaardigheden worden 

aangepakt en wat voor soort technologie nodig is in het leerproces dat misschien effectief kan zijn. Daarna zal 

de docent het courseware ter beschikking stellen en tijdens het onderwijsproces implementeren. Er zijn ook 

verschillende criteria vastgesteld om de integratie van technologie in het proces te evalueren. Deze criteria 

zijn zeer noodzakelijk omdat het een standaard is die moet worden vastgesteld om te weten of de integratie 

van technologie effectief is of niet, moet het veranderen of niet, of wat nodig is, is alleen om het te 

verbeteren. Het succes van dit proces ligt op de hand van de leraar. Het succes van het leren van leerlingen is 

op hen omdat ze degenen zijn die kiezen, ontwerpen, leveren en implementeren van de media die zij in het 

onderwijs willen gebruiken. Dit zijn de redenen waarom een leraar niet een essay is omdat het onderwijs de 
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basis vormt voor het leren van studenten. 

Het succes van de studenten is ook het succes van de trainers en het mislukken van studenten is ook het 

falen van trainers.  


