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Stap 1: oriëntatie &
inventarisatie

Hoe: Oriënteer samen met het team naar de randvoorwaarden. Voer ook een onderzoek uit naar wat er
al over het onderwerp bekend is en verzamel alle materialen.

Oriënteer samen met het team naar de technische randvoorwaarden, knelpunten en verwachtingen
omtrent het ontwikkelen van de e-learning.
Maak vooral gebruik van bestaande materialen en middelen (tijd- en kostenbesparend).
Bewaar de bronnen waar de materialen vandaan komen.
Verwerk alle informatie in een middelenmatrix. Een middelenmatrix geeft                           
 overzichtelijk weer welke middelen waar en voor welke doelgroepen beschikbaar zijn.

Tips: 

Tijdsindicatie:
4 uren 



Stap 2: onderwerpen en
leerdoelen bepalen
Hoe: Organiseer een brainstorm met eindgebruikers, met als doel het definieren en prioriteren
van onderwerpen en leerdoelen die in de e-learning aan bod moeten komen.

Kies een leuke werkvorm voor de brainstorm ( evt. met inzet van facilitator). 
Maak het interacties met handige tools, zoals Mentimeter of Miro. 
Nodig de deelnemers op tijd uit.
Laat de deelnemers van tevoren weten waar de brainstorm over gaat, zodat ze zich kunnen
voorbereiden.
Heb je onvoldoende opgehaald of belangrijke mensen gemist? Stuur na afloop nog een
vragenlijst per mail. 
Vat de inhoud van de brainstorm samen, dan kun je met de deelnemers prioriteiten bepalen.

Tips:

 

Tijdsindicatie:
 10-15 uren 



Stap 3:
communicatieplan
Hoe: Maak een helder communicatieplan, waarin doel, doelgroep(en),
behoeften, boodschappen, kanalen & middelen aan bod komen.

Betrek communicatie tijdig, zodat voor alle betrokkenen helder is
war we voor wie gaan opleveren.
Breng stakeholders in kaart, zodat zij ingezet kunnen worden voor
de communicatie naar de achterban.
Stem de communicatie af met deze stakeholders.
Maak een gedetailleerde planning: wat zijn de
communicatiemomenten?

Tips: 

Tijdsindicatie:
 8 uren 



Stap 4: verspreidingsplan

Bepaal per doelgroep welke kanalen en middelen geschikt zijn voor
verspreiding.  
Betrek, indien mogelijk, de verschillende doelgroepen (eindgebruikers) bij het
verspreidingsplan.   
Maak een bijpassende planning: wanneer ga je wat verspreiden? 
Maak teksten voor een uitnodiging, nieuwsbericht en/of artikel, social media
etcetera. 
Vergeet het visuele aspect niet: benodigde afbeeldingen, banners, buttons e.d.

Hoe:  
Maak een helder verspreidingsplan, waarin kanalen en middelen worden
uitgewerkt.  

Tips:  

Tijdsindicatie:
10 uren 



Stap 5: ontwikkeling 
e-learning

Lees relevante documenten ter voorbereiding van het ontwikkelen van de e-learning.
Maak eerst een opzet voor de e-learning in Word. Neem hierin input van eindgebruikers mee!
Bespreek de opzet van de e-learning met andere professionals en bij voorkeur ook een
onderwijskundige.
Zorg dat je gebruik maakt van een handige auteurstool waar de inhoud van de modules in
geplaatst kan worden.
Werk gedurende het project regelmatig samen met de eindgebruikers.

Hoe: Bundel alle onderwerpen in een e-learning module.

Tips:

Tijdsindicatie:
 30 uren 



Stap 6: accreditatie
Hoe: Betrek branches bij de ontwikkeling van de e-learning,
zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen om accreditatie
te regelen. 

Accreditatie aanvragen kost veel tijd, begin er op tijd mee.
Zorg dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waar je
aan moet voldoen om accreditatie te kunnen aanvragen. 
Wees creatief: een e-learning module van 15 minuten voldoet
niet aan de eisen, maar wanneer je meerdere modules aan
elkaar koppelt wel! 
Wees je ervan bewust dat de registratie van deelnemers
voor accreditatie noodzakelijk is. Wanneer dit niet wenselijk
is, dan komt accreditatie te vervallen. 

Tips:

Tijdsindicatie:
10 uren 



Stap 7: testen 
e-learning

Stel een testteam van eindgebruikers samen. 
Maak gebruik van een beoordelingslink, zodat de
eindgebruikers gemakkelijk kunnen reageren. 
Zorg voor een heldere instructie, spreek je verwachtingen
uit en maak goede afspraken over wanneer je reactie
verwacht. 
Houd rekening met ruime deadlines, want testen kost tijd.

Hoe: Laat de e-learning testen en verzamel alle reacties.

Tips:

Tijdsindicatie:
 4 uren 



Stap 8: oplevering e-learning

Plan ruim de tijd in om alle reacties te verzamelen en te verwerken.  
Laat de gehele e-learning na afloop door een ander (communicatie) redigeren, zodat zij
er met een frisse blik naar kunnen kijken.

Hoe: Oplevering van de definitieve e-learning, zodat verspreiding kan volgen.

Tips:

Tijdsindicatie:
 5-10 uren 



Stap 9: revisie van 
e-learning

Zorg dat je de verspreiding in kaart hebt: zijn de kanalen/middelen uit het
communicatieplan ingezet? 
Houd (bij registratie) de deelnemersaantallen bij: wordt de doelgroep
(eindgebruikers) voldoende bereikt?  
Bespreek met elkaar of er nog aanvullende acties nodig zijn om de e-learning
een succes te laten zijn. 
Maak gebruik van de kracht van herhaling: deel de e-learning opnieuw. 
Bepaal wie verantwoordelijk is voor de revisie en het beheer van de e-learning. 

Hoe:  
Controleer of de e-learning op de juiste manier verspreid is en stuur hierop bij.

Tips: 

Tijdsindicatie:
10 uren 



Stap 10: evaluatie 
e-learning 

Vier het succes van oplevering! 
Plan een evaluatiegesprek in met alle betrokken partijen om de
leerpunten te bespreken en het project samen af te ronden. 

Hoe:  Vier het succes van de oplevering met het team en evalueer
de e-learning.

Tips:  

Tijdsindicatie:
 4 uren 
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gemaakt
door:

VIPP Babyconnect
VIPP Open
VIPP 5
Eindgebruikers &
inhoudelijke experts

https://babyconnect.org/
https://open-eerstelijn.nl/over-open/wie-zijn-wij/
https://nvz-ziekenhuizen.nl/vipp-programma

