SWOT-analyse en gebruikersvereisten
Resultaten van kwaliteitsonderzoek in het kader van
het project 'My knowledgebox at work'

Dit project kwam tot stand met de steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft uitsluitend de opinie van de auteur weer en de Commissie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gebruik van de betreffende inhoud.
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Partners

Sinds 1999 stelt het Belgian network for Open & Digital learning alles in het werk
om e-learning binnen het bedrijfsleven te introduceren. BE-ODL gelooft in de
toekomstperspectieven van e-learning en wil deze leermethode aan een breed
algemeen publiek aanreiken. Bedrijven hebben baat bij e-learning. Deze nieuwe
leermethode voorziet in de behoeften van een bedrijf door de werknemers de
mogelijkheid te geven om hun vaardigheden voortdurend bij te schaven. Elk bedrijf
streeft naar innovatie en wil producten en diensten sneller op de markt brengen. Wil
een bedrijf succesvol zijn, dan is goed opgeleid personeel dus een absolute must.

RayCom BV in Utrecht (Nederland) is een softwarebedrijf dat is gespecialiseerd
in de ontwikkeling van webgebaseerde oplossingen voor kennisontwikkeling,
kennisuitwisseling en business intelligence. RayCom beschikt over een uitgebreide
kennis over Web 2.0, Open Source-software, Open Content, Open Educational
Resources en Open Licensing-modellen.

MyKnowledgeMap is een van de meest toonaangevende bedrijven in leertechnologie
in het VK en breidt zijn positie op de internationale markt steeds verder uit. Onze
kernactiviteit richt zich op de beoordeling van vaardigheden en kennis, geavanceerde
tools voor leerinhoud en webgebaseerde portfoliosystemen. Tot onze klanten behoren
publieke instellingen, toonaangevende professionele instituten, NHS (Britse nationale
gezondheidsdienst), universiteiten, nationale academies en multinationale bedrijven.
Technisch gezien zijn we sterk in de nieuwste web 2.0 en mobiele technologieën
alsook in uiterst beveiligde systemen op grote schaal. Onze allernieuwste
ontwikkelingen op het vlak van innovatieve leerproducten blijven de industrie
verrassen. Deze innovatie, samen met onze reputatie als zeer kwaliteitsvolle ontwerper
en betrouwbare leverancier, hebben ervoor gezorgd dat MyKnowledgeMap gevraagd
wordt voor vele grootschalige, nationale projecten binnen zowel de publieke sector als
de privésector.

"Municipal Energy Agency – Rousse" bevindt zich in de streek van Rousse in
het centrale noorden van Bulgarije, meer bepaald in de stad Rousse. Deze nietgouvernementele organisatie is opgericht in 2001. Het is een openbare hulpinstantie
zonder winstbejag die projecten en projectconcepten uitwerkt die kunnen worden
toegepast in lokale, nationale en Europese programma's waarbij conferenties,
seminars, werkvergaderingen ... worden georganiseerd.

De Universiteit van Nicosia is een bruisende internationale universiteit en de grootste
privé-universiteit van Cyprus. Momenteel zijn er zo'n 5000 studenten ingeschreven.
Studenten van alle leeftijden, etnische en culturele achtergronden kunnen er een
bachelor- of masterdiploma alsook professionele kwalificaties behalen.
In de voorbije 20 jaar was de Universiteit van Nicosia actief betrokken bij
verschillende gesubsidieerde onderzoeksprogramma's. Zo bouwde de universiteit een
onderzoeksportfolio op van lokale en Europese gesubsidieerde projecten die zich op
tal van onderzoeksdomeinen richten.
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SWOT-analyse en gebruikersvereisten
Inleiding van het project 'Knowledgebox at Work'
Door de jaren heen hebben werknemers hun jobkennis uitgebreid door op de
werkplek zelf te leren. In vele gevallen behaalden ze kwalificaties om in aanmerking
te kunnen komen voor de job. De meeste ervaring wordt echter op het werk zelf
opgedaan. Werknemers opleiden op de werkplek is van essentieel belang voor de
gezonde werking van de organisatie die hen in dienst neemt.
Meerdere Europese lidstaten erkennen dit en beschouwen werkplekleren dan ook als
een belangrijk middel om vaardigheden te ontwikkelen.
De technologische vooruitgang in de 21e eeuw biedt tal van nieuwe opportuniteiten
om de efficiëntie van werkplekleren te optimaliseren. Nog geen tien jaar geleden
had een groot deel van het personeel geen toegang tot opleidingen omdat de kosten
van IT-apparatuur zo hoog lagen. Vandaag vormen de kosten niet langer de grootste
uitdaging, maar is het belangrijk dat het personeel meer vertrouwd raakt met ITleermethoden.
Dit project, 'My Knowledgebox at Work', is ontwikkeld om werknemers en hun
eerstelijnsmanagers te tonen hoe ze hun vaardigheden en jobkennis kunnen
verbeteren. Door kleine pakketten cursusmateriaal ('lightbites') te ontwerpen en
te demonstreren, kunnen we eerstelijnsmanagers laten zien hoe dit systeem de
leerervaring van de werknemers kan verbeteren en hoe ze de efficiëntie op de
werkplek kunnen verhogen.
De projectpartners zijn ook van plan om de bedrijven te ondersteunen wanneer
men het systeem op de specifieke omstandigheden van de klant wil afstemmen. Zo
zullen ze eerstelijnsmanagers helpen bij de ontwikkeling en toepassing van op maat
gemaakte 'lightbites'. Bovendien bieden we trainingen aan eerstelijnsmanagers aan
zodat hun organisatie het systeem optimaal kan benutten.
Na afloop van het project hebben alle werknemers, zowel arbeiders als bedienden,
voordeel kunnen halen uit een toegankelijk systeem waarmee ze de kennis vergaren
om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en om hun werkzaamheden naar een
hoger niveau te tillen.

Omvang
Deze voordelen worden behaald in het kader van een project voor 'overdracht van
innovatie' met de naam 'My Knowledgebox at Work'. Het project omvatte een initiële
fase waarin informatie werd verzameld en dit resulteerde in deze SWOT-analyse.
Deze analyse werd aangevuld met een interpretatie van de behoeften van potentiële
klanten en een onderzoek naar de elementen die bepalend zijn voor het ontwerp van
de toolbox. Tot slot werd de toolbox zodanig ontworpen en ontwikkeld dat ze aan de
behoeften van de doelgroep tegemoetkomt.

Doelgroep
De doelgroep van dit project zijn eerstelijnsmanagers die verantwoordelijk zijn
voor een beperkt aantal werknemers. We spreken in dit geval over niveau N+1. Dit
zijn personen die dagelijks contact hebben met hun personeel en die bekend zijn
met de meest gebruikte opleidings- en informatiebehoeften. In het kader van het
project creëren en gebruiken ze kleine leerpakketten die zich richten op de meest
voorkomende problemen waarmee het personeel in aanraking komt.
Deze kleine leerpakketten ('lightbites') nemen 2 à 5 minuten in beslag en verschaffen
de werknemers de nodige informatie waarmee ze problemen zelf kunnen oplossen
zonder voortdurend een beroep te moeten doen op hun eerstelijnsmanager.
Daarbij is het belangrijk dat de ontwikkelde pakketten gebruiksvriendelijk en
aangenaam te volgen zijn. Zodra men het principe onder de knie heeft, worden de
eerstelijnsmanagers opgeleid om andere lightbites te creëren. Zo kunnen ze het
cursusmateriaal geleidelijk aan uitbreiden en wordt de toolbox het eerste hulpmiddel
dat een werknemer kan raadplegen als er zich een probleem voordoet.
Op korte termijn zal het creëren van lightbites het al zeer krappe werkschema van
de manager nog drukker maken. Op lange termijn echter zal de eerstelijnsmanager
dankzij de beschikbaarheid en toegankelijkheid van dit materiaal veel minder tijd
moeten besteden aan het oplossen van problemen.

Onderzoeksmethodologie
Aangezien de omvang van het project erg breed was, werd er gekozen voor een
kwalitatieve benadering. Door deze kwalitatieve aanpak konden we open vragen
stellen en de vele uiteenlopende antwoorden die we ontvingen, onderzoeken.
Het onderzoek vond plaats aan de hand van interviews in plaats van enquêtes.
Hierdoor had de interviewer de mogelijkheid om dieper in te gaan op interessante
punten en om bijkomende vragen te stellen. De interviews werden opgenomen en
vervolgens geanalyseerd door drie samenwerkende universiteiten.
Volgens de planning zouden 20 Belgische, 10 Britse, 7 Cypriotische en 5 Bulgaarse
organisaties worden geïnterviewd. Deze doelstelling werd ook behaald en in België
zelfs overschreden met 29 ondervraagde organisaties. In België kozen we ervoor om
zeer uiteenlopende organisaties onder de loep te nemen. Uiteraard leidde dit ook
tot een ruimere conclusie dan deze voor de meer beperkte interviews in de overige
landen.
De ondervraagde organisaties in België vindt u terug in het volgende overzicht:
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Production Services

De interviews in België, Cyprus en Bulgarije richtten zich op de manier waarop
werkplekleren momenteel plaatsvindt. De interviews in het VK hadden echter een
andere invalshoek. Aangezien e-learning in het VK meer wordt toegepast dan in
de andere landen, legden de interviewers hier meer nadruk op de ervaring die
de organisaties hebben met e-learning. Men wilde achterhalen hoe de drempel tot
e-learning binnen de organisaties werd overwonnen.
De resultaten worden weergegeven in een apart overzicht voor elk land. De
overeenkomsten tussen de verschillende landen zijn aangeduid. Men besloot
bewust om meerdere landen te onderzoeken. Het was dan ook erg belangrijk om
de Belgische situatie zo nauwkeurig mogelijk te bestuderen aangezien hier de
grootste implementatie zou plaatsvinden. Maar we hechten ook veel belang aan een
internationaal oogpunt. Daarom stelden we ook interviews voor Cyprus en Bulgarije
op zodat we een beter beeld zouden krijgen van de situatie in de zuidelijke en
oostelijke lidstaten van de Europese Unie. Een doelstelling op langere termijn van de
project bestaat erin om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in heel Europa
aan de hand van dezelfde principes die we voor België hanteerden.
Dit rapport helpt ons om een toolbox te ontwikkelen die perfect is afgestemd op de
behoeften van de doelgroep. Dit is mogelijk door tijdens de ontwikkeling van het
systeem rekening te houden met de onderzoeksresultaten. Ons uiteindelijk rapport
geeft aan in welke mate we erin geslaagd zijn om de tegengekomen obstakels het
hoofd te bieden. Uiteraard is het niet mogelijk om alle problemen op te lossen, maar
we geven voorrang aan de meest pertinente problemen en geven uitleg over de
kleinere obstakels waarvoor nog geen oplossing is gevonden.
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België

Resultaten uit België
De resultaten uit België omvatten de punten die werden besproken tijdens de 29
afzonderlijke interviews in verschillende organisaties. Bepaalde punten gelden voor
de meeste ondervraagde organisaties, terwijl andere enkel op een beperkt aantal van
toepassing zijn.

Sterkten

Sterkten

IT-infrastructuur
De meeste organisaties beschikken over een vrij goede IT-infrastructuur. Het spreekt
voor zich dat het eenvoudiger is om e-learning op de werkplek te implementeren voor
bedienden in een kantoor dan voor arbeiders in een fabriek waar minder computers
aanwezig zijn. In de meeste ondervraagde organisaties bleek dat de IT-vaardigheden
als goed werden beschouwd.

Management
In het algemeen was de houding van het management positief t.o.v. de introductie van
e-learning op de werkplek. In bepaalde gevallen werd het idee enthousiast onthaald
en was men bereid om lightbites te creëren.

Leercultuur
De meeste ondervraagde organisaties beschikken over een leercultuur binnen hun
bedrijf. Als de werknemers gemotiveerd zijn om te leren, is het gemakkelijker om
werkplekleren te introduceren. Bepaalde ondervraagde organisaties passen een
benadering 'van beneden naar boven' toe waarbij de werknemer de leerbehoeften
met zijn eerstelijnsmanagers dient te bespreken. Andere organisaties passen dan weer
een benadering 'van boven naar beneden' toe waarbij de eerstelijnsmanager of de
HR-afdeling de werknemers informeert. Uit deze bevindingen kunnen we besluiten dat
een leercultuur bijdraagt tot de professionalisering van de organisatie.
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België

Inhoud
Vele ondervraagde organisaties beschikken over materiaal dat geschikt is voor
e-learning op de werkplek. Dit is een sterk punt aangezien de beschikbaarheid
van inhoud een basisvereiste is voor de invoering van lightbites om de manier van
werkplekleren aan te passen en te optimaliseren. Dankzij deze beschikbaarheid
kunnen de eerstelijnsmanagers lightbites sneller introduceren.

Werkplekleren
De meeste organisaties doen reeds op de een of andere manier aan werkplekleren.
Bepaalde onder hen gebruiken deze methode voor 90 % van hun opleidingen en
andere zijn van mening dat ze nood hebben aan vorming. Het informele karakter van
werkplekleren laat werknemers op een eenvoudige manier kennismaken met leren.
Sommige ondervraagden vertelden ons dat hun organisatie bereid is om in lightbites
en een nieuwe aanpak van werkplekleren te investeren.

Zwakten

Zwakten

Uit de interviews kwamen een aantal zwakheden naar voren in verband met
werkplekleren. Deze waren soms het tegenovergestelde van de sterke punten
die eerder zijn aangehaald, en de antwoorden waren verschillend naargelang de
verschilpunten tussen de ondervraagde organisaties. Zoals hierboven aangegeven,
is het niet gemakkelijk om een algemeen besluit te vormen. De onderstaande
punten vormen een obstakel waarmee we rekening moeten houden wanneer we
werkplekleren bij de organisaties introduceren.

Pc-vaardigheden
De IT-infrastructuur vormt een van de sterke punten binnen de Belgische organisaties,
maar een aantal ondervraagden wees erop dat sommige werknemers over zwakke
IT-vaardigheden beschikken. Dit betreft niet alleen oudere werknemers, maar het
personeel in het algemeen. Het gebrek aan een e-cultuur binnen de organisaties blijkt
een belangrijk obstakel voor een geslaagde integratie van lightbites binnen deze
organisaties.

Online
Enerzijds informeerden de ondervraagden ons over de tegenstellingen tussen
een klassikale opleiding en een onlinetraining. De leraar heeft niet voldoende
ervaring voor een degelijke kennisoverdracht, vooral wanneer de pedagogische
vaardigheden ontbreken. Bovendien zijn sommige ondervraagden ervan overtuigd
dat bepaalde opleidingen zich niet lenen voor werkplekleren (bijvoorbeeld taal- en
informaticacursussen).
Anderzijds vermeldden bepaalde organisaties dat niet alle werknemers of zelfs
leraars toegang hebben tot een laptop. Of sommige werknemers hebben geen laptop
waarop de vereiste software is geïnstalleerd om de gecreëerde lightbites te openen.
Deze twee punten vormen obstakels voor de integratie van e-learning op de werkplek
binnen de organisaties. Hiervoor moet een oplossing worden uitgewerkt.

Tijd
Vele bedrijven haalden aan dat werknemers een zeer krap tijdschema hebben en
geen tijd over zouden hebben voor werkplekleren. Sommigen stelden voor om
een deadline vast te leggen om werknemers te motiveren om deel te nemen aan
werkplekleren. Anderen opperden dat 5 minuten werkplekleren mogelijk te kort
is om voldoende impact op de werknemers te hebben. Een goede voorbereiding
van de lightbites kan dit probleem echter opvangen. Een ander probleem dat werd
aangehaald, ging over de nood aan relevante lightbites waarmee men problemen
onmiddellijk kan oplossen. De tijd tussen de identificatie van een probleem en de
ontwikkeling van een module moet daarom zo kort mogelijk zijn. Dit vormt een
struikelblok voor de toepassing van e-learning op de werkplek. Ook de kosten voor
het creëren van een uitgebreide bibliotheek van lightbites om algemene problemen te
verhelpen, kunnen hoog oplopen en vormen dus een bijkomend obstakel.

Inhoud
Dit werd verrassend als een zwak punt aangehaald, aangezien in sommige
organisaties te veel cursusmateriaal beschikbaar is in al evenveel versies. Hierdoor
hebben werknemers geen goed overzicht van de beschikbare inhoud en kunnen ze
moeilijk inschatten welk materiaal het meest geschikt is. Een goed communicatieen promotieplan kan werknemers helpen om het juiste materiaal te vinden en te
gebruiken.
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België

Kansen
Kansen

In dit gedeelte sommen we de opportuniteiten op die werkplekleren aan een
organisatie biedt en die de ontwikkeling van lightbites bevorderen.

Inhoud
Vele organisaties zagen de potentiële voordelen in die de introductie van e-learning
op de werkplek inhoudt. Op deze manier kunnen werknemers die hun werkplek
niet voor een langere periode kunnen verlaten, een opleiding volgen. Bovendien
zorgt het voor uniformiteit in het cursusmateriaal zodat alle werknemers dezelfde
opleiding krijgen als dat nodig is. De mogelijkheid om cursusmateriaal opnieuw te
kunnen gebruiken, bevordert de efficiëntie. Huidige opleidingen over veiligheid,
hygiëne, brandbestrijding en overige personeelsinstructies krijgen een toegevoegde
waarde als ze worden aangereikt in de vorm van lightbites die men op de werkplek
kan gebruiken. Goed uitgedachte lightbites over korte onderwerpen kunnen
aantrekkelijker worden gepresenteerd en stimuleren de creativiteit en interactiviteit.

Personeel
Lightbites zijn niet alleen zeer handig voor nieuwe werknemers, maar ook voor
organisaties met een hoge leercurve die voortaan verschillende leermethoden kunnen
aanbieden (een combinatie van klassikale opleidingen en e-learning) en in geval van
jobrotaties. De organisatie kan er ook gebruik van maken tijdens rustigere perioden
en om arbeiders meer te betrekken bij werkplekleren. Door korte opleidingen te
voorzien, kunnen organisaties hun werknemers stimuleren om kennis uit te wisselen.
Experten binnen het bedrijf kunnen hun kennis documenteren en met anderen delen.

Overig
Uit de interviews kwamen een aantal toekomstige opportuniteiten naar voren. Door
het gebruik van lightbites voor bepaalde procedures kan men de opleidingsduur
korter maken en tekorten in vaardigheden sneller opvangen. Met beschikbare
gebruiksvriendelijke tools kunnen eerstelijnsmanagers een toegevoegde waarde
bieden aan hun werknemers en hebben ze meer tijd voor andere belangrijke
dagelijkse taken. Organisaties maken steeds vaker gebruik van mobiele toepassingen
en deze zorgen ervoor dat werknemers die geen toegang tot een computer hebben,
beschikbaar cursusmateriaal kunnen gebruiken.

Bedreigingen
Bedreigingen

Sommige bedrijven zien bepaalde bedreigingen in de succesvolle introductie van
e-learning op de werkplek.

Tijd
Voor bepaalde bedrijfsprocessen is een 24-uursbewaking door werknemers vereist en
tijdens hun shift kunnen deze werknemers zich moeilijk vrijmaken voor werkplekleren.
Ze zijn gefocust op hun taak - het proces bewaken - en hebben dus geen tijd voor een
opleiding. Het gewone dagwerk krijgt voorrang en zet de werknemers onder een
enorme tijdsdruk. Dit betekent mogelijk dat ze enkel in hun vrije tijd beschikbaar zijn
om deel te nemen aan een opleiding en hiervoor is een vergoeding vereist.

Rendement van investering
Bepaalde punten die hier naar voren kwamen, gaan over het onderhoud van lightbites
en de houdbaarheidsdatum van cursussen die korter wordt naarmate de kennis
toeneemt. Een duidelijk positief rendement van investering is noodzakelijk als we de
managers van de organisaties ervan willen overtuigen dat e-learning op de werkplek
een slimme investering is.

Locatie
Werknemers bevinden zich niet altijd in een rustige omgeving of worden vaak
afgeleid. Hierdoor is werkplekleren onmogelijk.

Inhoud
Bepaalde onderwerpen zijn te specifiek en te moeilijk om in lightbites te
documenteren. Zoals eerder is aangehaald, beschikt de eerstelijnsmanagers niet
altijd over de didactische en pedagogische vaardigheden die nodig zijn voor het
ontwikkelen van lightbites.

Personeel
Een belangrijk punt waaraan moet worden gewerkt voor een succesvolle
implementatie van werkplekleren, is het verwerven van IT-vaardigheden en ITtoegankelijkheid. Soms hadden werknemers in het verleden een negatieve ervaring
met e-learning die moeilijk goed te maken is. Anderen staan niet open voor een
individuele vorming en verkiezen een opleiding in groep of onder begeleiding van
een coach die hen hun vormingsdoelen helpt behalen. Tot slot hebben de werknemers
een goed gestructureerde databank nodig waarmee ze de vereiste lightbites snel
kunnen terugvinden.
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Verenigd Koninkrijk

Resultaten van andere landen
Onze partners namen interviews af in Bulgarije, Cyprus en het VK. We wilden ook meer
weten over hoe men in andere landen zichzelf vormt door ervaring en wilden kunnen
beoordelen of de toolbox voor e-learning die voor België zou worden ontwikkeld, ook
geschikt zou zijn voor toepassing in andere landen.
Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk namen we 10 interviews af in organisaties die al enige
ervaring hadden met e-learning op de werkplek. We wilden graag weten welke lessen
zij uit deze ervaring trokken. Op deze manier kunnen we de verschillen tussen het
Verenigd Koninkrijk en de andere landen in kaart brengen en bepaalde moeilijkheden
in de andere landen voorkomen. Deze resultaten geven ons een beeld van hun
ervaringen en hoe we e-learning op de werkplek moeten benaderen in de andere
landen.

Sterkten
Sterkten
Sterkten
Op maat
Door gebruik te maken van e-learning op de werkplek krijgen de werknemers een op
maat gemaakte en aanpasbare opleiding. De nadruk ligt hierbij op individueel leren
op eigen tempo. Dankzij de virtualisatie hebben de werknemers de mogelijkheid om
zo veel te oefenen als ze willen. Het overslaan van een klassikale les is niet langer
cruciaal voor de voortzetting van de opleiding aangezien werknemers een beroep
kunnen doen op de beschikbare onlinecursussen om hun achterstand in te halen. Dit
biedt de organisaties bovendien de mogelijkheid om de vaardigheden die vereist zijn
voor de job, in kaart te brengen.

Variatie
De ondervraagde organisaties in het VK hebben toegang tot een goed ontworpen
en gevarieerd systeem van producten. Door deze systemen kunnen ze krachtige
zoekmachines gebruiken en de nodige informatie snel ophalen. Gezien de diverse
onderwerpen is e-learning op de werkplek bijzonder nuttig in combinatie met een
klassikale opleiding. Via op actie gebaseerde opleidingen kunnen de werknemers een
interactieve opleiding volgen die niets lijkt op traditioneel onderricht.
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Verenigd Koninkrijk

Delen
E-learning op de werkplek stimuleert de kennisuitwisseling tussen cursisten en
verhoogt dus de kennis van alle betrokken werknemers.

Technisch
E-learning op de werkplek stelt organisaties in staat om processen te versnellen en
om werknemers bewust te maken van problemen rond het gebruik van IT. Bepaalde
organisaties zien een mogelijkheid in het gebruik van internet op mobiele apparaten.

Zwakten
Zwakten

De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk legden enkele nuttige pijnpunten bloot.
Uiteraard bestaat de ultieme oplossing niet. De ondervraagden haalden ook een
aantal zwakten aan in het eigenlijke gebruik van e-learning op de werkplek. De
verschillende pijnpunten vindt u hieronder terug:

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling binnen de organisatie denken bepaalde organisaties dat ze niet
over voldoende ervaring beschikken om gespecialiseerde e-learning op de werkplek
te introduceren. Het ontwikkelingsteam is ook van mening dat de focusgroepen niet
voldoende duidelijk zijn gedefinieerd. Voor hun is het een absolute noodzaak te
weten voor wie het product precies is bedoeld. Wat de focusgroepen betreft, zien de
organisaties een grote verscheidenheid in de behoeften van de cursisten. Dit maakt
het moeilijk om een nuttige toolbox te ontwikkelen voor een groot aantal werknemers.
Bovendien is er niet altijd een duidelijke link met de behoeften van werknemers. De
meeste organisaties hebben slechts een klein ontwikkelingsteam of zijn afhankelijk
van externe teams. Deze twee factoren vormen een struikelblok voor de integratie van
flexibele leermethoden binnen de organisaties.

Cursist
Het nadeel dat cursisten aan e-learning op de werkplek koppelen, is het gebrek
aan interactie tussen cursisten en dus ook het feit dat elektronisch leren eerder een
eenzame ervaring is. Cursisten vragen duidelijk om meer begeleiding. De meeste

opleidingen worden in een strikte structuur gegoten en dit is niet bevorderlijk voor
flexibel leren. Cursisten willen een rechtstreekse toegang om hun problemen op te
lossen of om aan hun behoeften tegemoet te komen.

Computer
Toegang tot computers blijft essentieel voor het slagen van e-learning op de werkplek.
Aangezien dit niet altijd mogelijk is, zorgt dit voor een reëel probleem om e-learning
op de werkplek succesvol te introduceren. Als cursisten wel toegang hebben tot een
computer, dan kan de internetsnelheid of de bandbreedte voor problemen zorgen.
Niet alle werknemers/organisaties beschikken over een hoge snelheidsverbinding.
Voor online leren is dit vaak van cruciaal belang. Een van de ondervraagden zegt dat
klassikale opleidingen nog steeds meer voordelen bieden dan elektronisch leren.

Kansen
Kansen

We trekken lessen uit problemen die zich in het verleden voordeden. Deze lessen
geven ons nieuwe kansen om e-learning op de werkplek te optimaliseren. Sommige
opportuniteiten hebben een sterke link met het project.

Mobiel
Het betreft een cultuurverandering, maar dat gebeurt snel aangezien steeds meer
mensen over een mobiel apparaat beschikken waarmee ze snel toegang tot internet
hebben. Dit geeft ons de mogelijkheid om talloze cursisten toegang te geven tot
software waarmee ze aan hun behoeften kunnen tegemoetkomen. Drie van de tien
ondervraagden haalden de opportuniteiten aan die mobiele toegang biedt.

Cursisten
Door e-learning op de werkplek te introduceren krijgen de cursisten de kans om dat
wat ze leren in de praktijk te brengen. Voor cursisten die graag al doende leren, is
dit bijzonder efficiënt. Bovendien kan men op eigen tempo leren. De integratie van
teleconferenties in deze procedures is nuttig voor werknemers die in een ander bedrijf
willen leren.

Bedrijf
Het gebruik van e-learning op de werkplek is interessant voor organisaties die hun
efficiëntie willen verhogen en meer werknemers bij de vorming willen betrekken.
Het is mogelijk een efficiëntere manier om kennis over te dragen in vergelijking
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Cyprus
In Cyprus namen we 7 interviews af. De meeste organisaties waren grotere bedrijven
die al enige ervaring hadden met e-learning en in bepaalde gevallen ook met e-learning op de werkplek. Het spreekt voor zich dat deze bevindingen niet van toepassing
zijn op kleinere en minder geavanceerde bedrijven in Cyprus.

Sterkten
Sterkten

Leercultuur
Alle ondervraagde organisaties beschikken over een leercultuur binnen hun bedrijf en
dit is een groot pluspunt voor de optimalisatie van e-learning op de werkplek.

Computer
De toegang tot computers vormt geen struikelblok bij deze organisaties. De meeste
onder hen passen reeds e-learning toe en sommige zijn enthousiast over de mogelijke
introductie van lightbites op de werkplek.

Zwakten
Zwakten

Tijd
Bijna de helft van de ondervraagde organisaties beschouwt dit als een grote zwakte.
Wegens de hoge werkdruk is er niet veel tijd over om te leren. Het is een kwestie van
tijd voor ontwikkeling creëren en nieuwe werknemers bij de opleidingen te betrekken.
Ze moeten immers vanaf het begin productief zijn. De manier van denken moet
veranderen. Een toepasselijke spreuk: "Je kunt beter iemand leren vissen dan hem
elke dag eten te geven."

Ontwikkeling
Gezien de sterke link van Cyprus met Griekenland zijn bepaalde organisaties
afhankelijk van de opleidingen die daar worden georganiseerd. Anderen denken dat
een gebrek aan middelen de ontwikkeling van lightbites in de weg staat.
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Cyprus
Beveiliging
Uit veiligheidsoverwegingen in verschillende organisaties is de toegang tot elektronische bronnen beperkt. Sociale media worden ook om dezelfde reden geblokkeerd.

Cursist
Cursisten moeten gemotiveerd zijn. Dat is in het begin vaak ook zo, maar na een bepaalde tijd neemt de interesse van cursisten af. Een gebrek aan gestructureerde procedures en gemakkelijk toegankelijke systemen vormen andere obstakels om vanaf
het begin productief te zijn. De manier van denken moet veranderen. Een toepasselijke
spreuk: "Je kunt beter iemand leren vissen dan hem elke dag eten te geven."
Ontwikkeling

Kansen
Kansen

De introductie van lightbites binnen e-learning op de werkplek leidt tot een aantal
duidelijk gedefinieerde kansen. Deze worden hieronder opgesomd:

Problemen oplossen
Lightbites bieden een onmiddellijke oplossing voor problemen die zich op de werkplek voordoen. Nieuwe werknemers halen hier het meest voordeel uit.

Standaardisatie
Als men voortdurend herhaalde opleidingen in een elektronische vorm giet, worden
deze gestandaardiseerd en hebben werknemers gemakkelijk toegang tot veelgestelde
vragen. Op deze manier wordt alle informatie op één plaats verzameld.

Doelgroepen
Organisaties met een duidelijk gedefinieerde doelgroep, zoals nieuwe werknemers of
buitenlanders, vinden baat bij e-learning op de werkplek.

Bedreigingen
Bedreigingen

Bij het introduceren van lightbites kunnen ook enkele problemen opduiken. De ondervraagden wezen op enkele punten die de integratie van e-learning op de werkplek
kunnen bemoeilijken.

IT
Soms nemen organisaties verkeerde beslissingen. Twee belangrijke punten blijken
een harde dobber: software en een gebruikersonvriendelijke interface. Voeg daar
nog bij dat het bestaande materiaal moeilijk terug te vinden is en e-learning op de
werkplek heeft geen enkele kans van slagen. Sommige organisaties passen strikte
veiligheidsregels toe wat de integratie van e-learning op de werkplek bemoeilijkt.
Ook de beperkte toegang tot internet vormt een obstakel.

Personeel
Verschillende factoren spelen een rol in het al dan niet slagen van het gebruik van
lightbites. Op managementniveau ontbreekt het vertrouwen en managers blijven
prioriteit geven aan dagelijkse taken wat de ontwikkeling van lightbites in de weg
staat. Het delen van informatie en kennis vormt een uitdaging voor organisaties en dus
ook een bedreiging voor een succesvolle integratie van e-learning op de werkplek.
Bij het introduceren van lightbites kunnen ook enkele problemen opduiken. De
ondervraagden wezen op enkele punten die de integratie van e-learning op de
werkplek kunnen bemoeilijken.
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Bulgarije
Sterkten
Sterkten

In Bulgarije namen we 5 interviews af. De onderstaande resultaten zijn eerder beperkt,
maar geven wel een eerste indruk van hoe Bulgaarse organisaties omgaan met werkplekleren en e-learning op de werkplek.
Er zijn geen grote verschilpunten in vergelijking met de andere landen. De
ondervraagde organisaties beschikken over een leercultuur en zijn bereid om in
werkplekleren en e-learning op de werkplek te investeren. De meeste organisaties
hebben een goede IT-infrastructuur.

Zwakten
Zwakten

Tot nog toe hebben de organisaties nog geen ervaring met werkplekleren in
combinatie met IT. Het personeel van deze organisaties beschikt over zwakke ITvaardigheden en heeft een gebrekkige kennis van moderne technologie. In bepaalde
gevallen is er geen toegang tot technologie/internet. De overdracht van kennis
en het veiligstellen ervan gebeurt momenteel op een informele manier, zonder
standaardisatie.

Kansen

Kansen

Aangezien de Bulgaarse organisaties geen enkele ervaring hebben met e-learning,
zien ze heel wat voordelen in de introductie van e-learning en lightbites op de werkplek.
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Bulgarije
Ontwikkeling van vaardigheden
Dit omvat:
•
•
•
•

De IT-kennis van de arbeiders
De kwalificatie van laaggeschoolde werknemers
Bewustzijn van de kansen die e-learning te bieden heeft
Leerautonomie

Lightbites
Het gebruik van lightbites biedt de mogelijkheid om nuttige informatie op een
gestandaardiseerde manier uit te wisselen. Het is ook uiterst handig om kennis op
te frissen en om het aantal opleidingsdagen buiten de organisatie te verlagen. Zo
vermijdt men dat werknemers niet aanwezig kunnen zijn in het bedrijf. Een andere
opportuniteit is mogelijk de verbeterde communicatie tussen eerstelijnsmanagers en
werknemers. Dankzij lightbites kan iedereen zelf bepalen wanneer hij zich bijschoolt,
rekening houdend met de werkdruk. Zo zal de productiviteit binnen de organisaties
toenemen en op lange termijn zal dit een positieve uitwerking op de bedrijfsresultaten
hebben.
Ze gaven enkele voorbeelden van mogelijke lightbites: korte filmpjes en 'veelgestelde
vragen'.

Bedreigingen
Bedreigingen

Bij het introduceren van lightbites kunnen ook enkele problemen opduiken. De
ondervraagden wezen op enkele punten die de integratie van e-learning op de
werkplek kunnen bemoeilijken.

Personeel
Op personeelsniveau zijn een grondige bijschaving van IT-vaardigheden alsook
betere IT-apparatuur en toegang tot lightbites noodzakelijk. Niet alle werknemers
hebben toegang of hebben een verkeerd beeld over de nuttigheid van een
e-toepassing waarmee ze niet vertrouwd zijn. Ze zien de onderbreking van het
productieproces en de territoriale dislocatie van de organisatie als een bedreiging.
De eerstelijnsmanagers communiceren niet genoeg met hun werknemers en het creëren van lightbites wordt mogelijk als inefficiënt werk beschouwd.

IT
Werknemers voorzien van geschikte IT-apparatuur en toegang tot het systeem vormt
mogelijk een probleem. Bepaalde ondervraagden vrezen dat de gecreëerde lightbites
snel achterhaald zullen zijn.
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Algemeen besluit
Het is moeilijk om een algemeen besluit te vormen op basis van kwaliteitsonderzoek.
We kunnen echter bepaalde overeenkomsten en verschilpunten tussen de
deelnemende landen benadrukken.

Sterkten

Zelfs in de landen met weinig of geen ervaring met e-learning op de werkplek zagen
we dat de meeste ondervraagde organisaties over een leercultuur binnen hun bedrijf
beschikken. Hierdoor kan men veronderstellen dat ze openstaan voor het concept
e-learning op de werkplek. Door deze cultuur zijn ze meer ontvankelijk voor de
ontwikkeling van werkplekleren en e-learning op de werkplek. Het geeft ook blijk
van een groter professionalisme.
De meeste van deze organisaties hebben een goede IT-infrastructuur. Dit betekent
echter niet dat alle werknemers toegang hebben, maar het maakt de introductie van
e-learning op de werkplek wel mogelijk. Een cruciale factor zijn de IT-vaardigheden
van de werknemers.

Zwakten

Hoewel de meeste organisaties met een goede IT-infrastructuur zijn uitgerust, wil dit
niet zeggen dat alle werknemers ook over de nodige IT-vaardigheden beschikken.
Dit vormt een struikelblok voor een succesvolle integratie van lightbites binnen de
organisaties, niet alleen in Bulgarije en Cyprus, maar ook in België. Een ander zwak
punt is dat de toegang tot IT niet altijd mogelijk is.
De houding van de cursist t.o.v. leren is erg belangrijk in het algemeen. Bij het
gebruik of de introductie van lightbites op de werkplek kan de cursist zich geïsoleerd
voelen omdat hij geen rechtstreeks contact heeft met een coach of een mentor.
Cursisten willen een gemakkelijk toegankelijk systeem waarmee ze een oplossing
voor hun problemen kunnen vinden.
Een ander zwak punt is dat voor de ontwikkeling van lightbites ervaring en middelen
nodig zijn en deze zijn niet altijd meteen beschikbaar.
Een laatste algemeen obstakel is tijd. De tijd voor opleidingen is krap en ook de tijd
voor de ontwikkeling van nieuwe lightbites en het opleiden van nieuwe werknemers
vormt in meerdere landen een zwakte.

Een oude Chinese spreuk luidt als volgt:
"Geef iemand een vis en je geeft hem eten voor een dag; leer iemand vissen 		
en je geeft hem eten voor zijn hele leven."
Hieruit kunnen we besluiten dat het van belang is om individuen te leren hoe ze
lightbites zelf kunnen ontwikkelen in plaats van hun eenvoudigweg lightbites aan te
reiken.
Kansen

Er bestaat een mogelijkheid om gemeenschappelijke normen op te stellen voor de
verschillende deelnemende landen. Zo kan men zorgen voor uniformiteit binnen het
cursusmateriaal en ontvangen alle werknemers dezelfde opleiding.
In België en het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk om mobiele toepassingen
te gebruiken waardoor werknemers, zonder toegang tot een computer, het
cursusmateriaal kunnen raadplegen. Het gebruik van mobiele apparaten kende een
snelle groei, hoewel deze opportuniteit niet werd vermeld voor Cyprus en Bulgarije.
In alle landen is men ervan overtuigd dat kennis efficiënter kan worden overgedragen
via e-learning op de werkplek dan via klassikale opleidingen.

Bedreigingen

De digitale drempel vormt de grootste bedreiging. Vele werknemers hebben zwakke
IT-vaardigheden
en slechte of geen toegang tot IT-apparatuur. Bovendien had een aantal werknemers
in het verleden een negatieve ervaring met e-learning en daardoor hebben ze een
verkeerd beeld van de nuttigheid van een e-toepassing.
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www.lightbite-project.net

Wat is een lightbite?
Enerzijds is een lightbite een soort voorsmaakje van
cursusmateriaal dat slechts enkele minuten in beslag neemt.
Net als een pil slik je de lightbite in en ga je verder met je werk.
Maar nu ben je verrijkt door nieuwe kennis die belangrijk is
voor het uitvoeren van je dagelijkse taken.
Een lightbite is geen volledige cursus, geen zware dobber om
te verteren, maar eerder een kleine snack. Je neemt het in je op
zonder dat je echt beseft dat je aan het leren bent.
Anderzijds moet je geen IT-expert zijn om je eigen lightbite
te ontwikkelen. Met slechts een kleine tijdsinvestering kun je
zelf een handige lightbite samenstellen. Voor de ontwikkeling
is geen uitgebreide IT-kennis vereist en daarom is het
laagdrempelig. Dus deze oplossing kost geen fortuinen.

31

Gebruikersvereisten
Tijdens de afname en analyse van onze interviews stelden we een lijst van
gebruikersvereisten op. Hierin worden de technische criteria vermeld voor de
succesvolle implementatie van een toolbox. De voorwaarden die gebruikers
belangrijk vinden, vindt u onderaan terug en worden in de toolbox opgenomen. Niet
alle vereisten worden ingewilligd door alle mogelijke lightbites.
In het kader van het project 'My Knowledgebox at Work' trachten we rekening te
houden met zo veel mogelijk van deze voorwaarden. Als we echter niet aan een
bepaalde voorwaarde konden voldoen, dan verduidelijken we de reden daarvoor.
Maar we zijn ervan overtuigd dat we zo veel mogelijk vereisten moeten integreren om
een toolbox te kunnen ontwikkelen die zich leent voor een groot publiek.
We deelden de vereisten op in categorieën, nl.:
•
Lightbites
•
Tools en infrastructuur
•
Tijdsinvestering
•
Management
•
Overige opmerkingen

Lightbites
Wat is een lightbite?
Een lightbite is een kleine trainingsmodule waarmee een werknemer een probleem
onmiddellijk kan verhelpen. Dankzij de module kan men belangrijke vaardigheden
van werknemers opfrissen en problemen in de toekomst vermijden. Het is een klein
leerpakket waarvoor een beroep wordt gedaan op ICT en dat 2 à 5 minuten in beslag
neemt.

Vereisten van lightbites
•
		
•
•
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•

beperkt aantal lightbites van hoge kwaliteit (beter dan een groot aantal
lightbites van lage kwaliteit)
lightbite: maximale duur van 2 à 5 minuten
gebruik van spelletjes, zoals het ganzenspel
doorzoekbare databank van lightbites
hergebruik van lightbites (een positieve ROI is vereist)
snelle ontwikkeling van lightbites (minder tijd en kosten), intuïtief
gebruik: 4x
beschikbare lightbites via intranet, internet, LMS, SAP ... van de
organisatie: 5x
compatibele lightbites met OTRS (Open Ticket Request System): 1x
compatibele lightbites met ISO-norm
compatibele lightbites met HR-tool PeopleSoft
bezwaar tegen open source: 2x;
open source: niet bereid om licentiekosten te betalen: 2x

Tools en infrastructuur
•

•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
		
•
•
•
		

lichte objecten, beperkte downloadtijd, lage drempel

gebruik van herhalende patronen
gebruik van templates en controlelijsten
aantrekkelijke inhoud:  gezonde mix van audio, beelden, video, tekst ...
screencasts voor bepaalde ICT-vaardigheden, websites met
screenshots
gebruik van video- en audioclips (in plaats van begeleiding door
coffee lounge manager)
combinatie van leermethoden: mix van klassikale opleidingen (brick) en  
e-learning (click)
flexibiliteit om eigen materiaal te creëren, geen kant-en-klaarproduct
PowerPoint met spraakfunctie (Brise, Adobe Connect)
vertaalprogramma's om de communicatie met buitenlandse klanten
te ondersteunen (uitleg over producten in coffee lounge)
gemakkelijk onderhouden van kennis aan de hand van verschillende
versies
levering van leerinhoud via e-mail
SCORM-compatibel (lestemplates): 3x
open source
systeem voor feedback en evaluatie in het klaslokaal
controlelijsten, procedures, tarieven en veelgestelde vragen op mobiele
apparaten
gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en praktisch
het beschikbaar maken van bijv. een databank met veelgestelde vragen
die in delen kan worden geüpload
onlinebibliotheek van materiaal over geologie, mijnbouw,
productie van zand en porseleinaarde
onlineplatform voor zelftraining van de werknemers m.b.t.
hun arbeids- en vakbondsrechten, voor online raadplegingen door
de HR-werknemers, trainingen over veiligheid op 					
de werkplek en milieubehoud
helaas hebben we nog geen methodologie waarmee we
het niveau van de verworven kennis of het niveau van de toegepaste 		
nieuwe kennis op de werkplek kunnen evalueren
gebruiksvriendelijk
basisfuncties wegens gebrek aan zelfstandig kunnen leren van cursist
beperkte informatie wegens gebrekkige kennis van en ervaring met
e-learningtools van werknemers

Tijdsinvestering
•
•

de continuïteit van het bedrijf mag niet in het gedrang komen: 3x
maximaal 30 minuten opleiding per week (coffee lounge)
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Management
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•

de HR-manager moet actief deelnemen aan
de implementatie van lightbites in het bedrijf
samen met toonaangevende organisaties zorgt het management voor de
ontwikkeling van gespecialiseerde modules met geschikte inhoud
het bedrijf moet financiële incentives incalculeren voor
hogere kwalificaties van de arbeiders
introductie van een systeem om de voortgang van de vorming op te
volgen
een e-learningcultuur uitbouwen
meer technologie binnen de organisatie introduceren
leren op eigen tempo promoten
zelfstandig leren verbeteren
bewustzijn verhogen van de kansen die e-learning te bieden heeft
kennis en ervaring binnen de organisatie houden

Overige opmerkingen
•
•

My K-box@work >>> snelle creatietool
In welke taal is deze toolbox beschikbaar?
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