
Cursus
E-Learning & HR Development

“De cursus ‘E-Learning & Human Resource Development’ duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur.

U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht. Hierin volgt u

colleges en werkt aan opdrachten. De colleges vinden deels in de middag en deels in de avonduren plaats. Uw

investering hiervoor bedraagt EUR 1.450,- (ex BTW).’

Utrecht Business School



Introductie

De manier om kennis tot ons te nemen verandert in rap tempo. De opkomst van E-learning is hier een

voorbeeld van. Nieuwe opleidingsvormen leiden onherroepelijk tot nieuwe didactische en

opleidingskundige inzichten, tot een andere organisatie van L&D-trajecten én uiteraard tot een ander

verwachtingspatroon van cursisten. Een belangrijke vraag voor u als HRD-professional is dan ook: Hoe

zorg ik ervoor dat ik op de hoogte blijf van al deze ontwikkelingen? Maar ook: Hoe zorg ik ervoor dat er

opleidingen gecreëerd worden die voldoen aan de eisen van deze tijd? En: Hoe zorg ik ervoor dat nieuwe

e-learningopleidingen het gewenste leereffect opleveren? Dit en meer komt aan bod in deze cursus.

Onderwerpen

 Trends en ontwikkelingen op het gebied van online learning & HR development

 Integratie en alignment van de overall HR(D)-strategie met de e-learning strategie.

 Hoe ontwerpt u een e-learningproces wat uw lerenden daadwerkelijk inspireert?

 Wat komt er didactisch allemaal kijken bij het e-learning ontwerpproces?

 Welke leereffecten moeten er gerealiseerd worden en hoe kun je hier op sturen?

 Selecteren en beoordelen van beschikbare e-learning tools en -instrumenten.

 Eigen productie en/ of extern inkopen van content: wanneer wel en niet?

 Hoe organiseert, implementeert en monitort u het nieuwe e-learningtraject?

Resultaat

De cursus 'E-Learning & Human Resource Development' reikt u nieuwe inzichten en kennis aan

op het gebied van online learning & development. U leert actief aan de hand van concrete

praktijkcases het geleerde te implementeren en er direct mee aan de slag te gaan. U brengt

verdieping aan op uw bestaande kennis en doet nieuwe vaardigheden op over ontwerp en

implementatie van online learning. U leert hoe u een krachtige online leerbeleving ontwikkelt,

hoe u uw huidige e-Learning aanbod kunt verbeteren, welke instrumenten en tools uw bedrijf

verder kunnen helpen en hoe u uiteindelijk zorg draagt voor de totstandkoming van een

effectieve nieuwe leerbeleving. Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten

op het gebied van online learning, didactiek en Human Resource Development.
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Inhoud

DAG 1 Ontwerpen van het e-learningtraject (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u hoe u kunt komen tot een passend ontwerp voor een gewenste e-

learningopleiding voor uw organisatie. Wat komt er didactisch allemaal kijken bij het

ontwerpproces, welke leereffecten moeten er gerealiseerd worden en hoe kan dit technisch

mogelijk worden gemaakt? U wordt daarnaast bijgepraat over de laatste trends en

ontwikkelingen op het vlak van L&D, digitaal leren en multimediale toepassingen.

DAG 2 Beoordeling en selectie van e-learningtools (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert u hoe u beschikbare e-learning tools en -instrumenten kunt waarderen,

beoordelen en selecteren. Wanneer zet u bijvoorbeeld welke tools in? Andere vragen die worden

behandeld: produceert u uw eigen content of laat u deze extern maken? Wanneer kiest u voor

het een en wanneer voor het ander? Hoe kun je tot slot inzichtelijk maken of bepaalde tools

bijdragen tot het gewenste eindresultaat of niet?

DAG 3 Implementatie van het e-learningtraject (college 5)

Tijdens deze dag leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van

het e-learningtraject. De centrale vraag van dit college is: Hoe organiseert, implementeert en

monitort u het nieuwe traject? En: Hoe kunt u grip houden op het totale implementatieproces.

Thema’s die aan bod komen, zijn: analytics, meten, monitoring en bijsturen van het e-learning /

HRD-beleid.
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Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus E-Learning & Human Resource Development is bedoeld voor verantwoordelijken

binnen bedrijven en overheden voor Learning & Development. Denk hierbij aan HR(D)-

professionals, directie, P&O, HR-adviseurs, etcetera. Maar ook voor professionals die zich

bezighouden met HR-accountability-issues, verbetertrajecten en/of HR-optimalisatie-

vraagstukken. De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en

denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige achtergrond,

vijf tot vijftien jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau.

Welke docenten verzorgen de cursus?

De docenten die de cursus E-Learning & Human Resource Development voor u verzorgen,

hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring

als opleidingskundige, talent-manager, e-learningconsultant, implementatiespecialist of L&D-

manager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en

strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en

praktijk. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van Learning & Development,

digitaal leren en multimediale technieken
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Vorm

De cursus E-Learning & Human Resource Development is zo opgezet om u in praktische zin en

in relatief kort tijdsbestek zoveel mogelijk bij te brengen over het ontwerpen van e-

learningtrajecten, het beoordelen en selecteren van e-learningtools en hoe u e-learning

geïmplementeerd kunt krijgen bij uw organisatie. Tijdens de opleiding gaat u actief in groepen

aan de slag op basis van diverse L&D-cases en opdrachten.

Kosten
Uw investering voor de cursus E-Learning & Human Resource Development bedraagt EUR

1.450,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten

en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om in meerdere

termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik

van wilt maken.

Data

Deze cursus gaat drie keer per jaar van start. Colleges vinden in principe om de twee weken

plaats aan de HU in Utrecht. In de vakantieperioden zijn er geen colleges. Er vinden per dag

twee colleges plaats. Er wordt gestart rond 15.00 uur met het eerste college, het tweede

college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur

Samenvatting

De cursus ‘E-Learning & Human Resource Development’ duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5

colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze

opleidingslocaties in Utrecht. Hierin volgt u colleges en werkt aan opdrachten. De colleges

vinden deels in de middag en deels in de avond plaats. Uw investering hiervoor bedraagt EUR

1.450,- (ex BTW).



Over Utrecht Business School

UBS / Utrecht Business School is de business school voor management executives en busi-

ness leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en

bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen wij op de vakgebieden finance

& accounting, marketing en communicatie, it en crm, strategie, hrm en management & lead-

ership. We ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten

en inspiratie en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werker-

varing.

Filosofie

UBS is opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het

kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze

visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en

ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis

hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis

hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige

programma’s aan te bieden waarmee wij studenten in staat stellen succesvol te zijn binnen het

vakgebied van hun keuze.

Helder doel

In al onze programma’s staat kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze

programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging

van de omzet. Dit doen wij door onze studenten gedurende hun opleidingstraject voortdurend

terug te laten redeneren vanuit een financieel-strategisch perspectief. Dit is het uitgangspunt

bij alle opleidingen.
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Studeren met een helder doel

 Hoogwaardige kennis en inzichten

 Unieke combinatie wetenschap en praktijk

 Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal

 Beste prijs-kwaliteitverhouding

 Financieel aantrekkelijk voor werkgever

en werknemer

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding kan via onze website www.ubsbusiness.nl

Contactinformatie
UBS / Utrecht Business School

T: 030 - 2270497

W: www.ubsbusiness.nl

E: info@ubsbusiness.nl

UBS op social media

Utrecht Business School
www.ubsbusiness.nl


