
Opleiden in de crisis - MKB 
Werkplekleren als rationeel 
alternatief
Na de kredietcrisis van 2007 hebben veel bedrijven 
drastische keuzes gemaakt op het gebied van 
het opleiden van medewerkers. De gemaakte 
keuzes vragen om een rationele benadering van 
de blijvende noodzaak om personeel te trainen. 
Met dit artikel wil ik aantonen hoe met innovatieve 
middelen een kostenefficiënte uitvoering van het 
opleidingsplan kan worden gerealiseerd. Eerst 
worden enkele recente ontwikkelingen geschetst. 
Vervolgens besteed ik aandacht aan de kenmerken 
van een nieuwe benadering van het opleiden van 
personeel: het MKB Werkplekleren. Ten slotte laat 
ik zien wat deze nieuwe benadering oplevert.

Tendensen en keuzes
De (voorlaatste) kredietcrisis heeft grote gevolgen gehad 
voor het opleiden van personeel met het oog op de specifieke 
functies in de organisatie. We signaleren vier trends:

- Kostenanalyse – Was het tot en met vijf jaar geleden  
  geen enkel probleem om veel geld te spenderen
  aan dure externe cursussen en trainingen, na 2007
  kwamen de opleidingsbudgetten onder zware druk
  te staan. Ondernemers zijn kritisch gaan kijken naar 
  de kosten van het opleiden van personeel. Daarbij
  worden niet alleen de directe, maar ook de indirecte
  kosten zoals reis- en verletkosten betrokken.
- Oog voor belang van opleiden – Op zichzelf is 
  sinds het begin van de crisis de behoefte aan goede
  opleidingen voor medewerkers niet minder
  geworden; het lijkt er zelfs op dat ondernemers meer
  dan ooit doordrongen zijn van het belang van goed
  geschoold personeel. Anders gezegd: opleiden blijkt,
  nu het erop aankomt, geen luxeartikel te zijn.
- Terugloop algemene opleidingen – Algemene
  opleidingen, die geen onmiddellijke relatie hebben
  met het functioneren van de medewerker binnen 
  zijn eigen organisatie, werden door veel bedrijven
  helemaal niet of in veel mindere mate afgenomen.
- Van extern naar intern – Het extern opleiden van
  personeel werd – zij het met wisselend succes
  – door veel bedrijven vervangen door een interne      
  opleiding.

Samenhangend met de meest recente financiële crisis 
lijken deze trends zich in versterkte mate door te zetten.

Rationele benadering
Als de gesignaleerde trends nu vertaald worden in termen 
van gedrag, vallen in ieder geval drie zaken op: 

- Bedrijven maken voor het opleiden van personeel 
  een beweging van buiten naar binnen.
- De vraag naar goede, praktische opleidingen blijft
  constant.
- De vraag naar een nauwe aansluiting tussen
  opleiding en werkvloer neemt toe.

Het is nu de opgave een rationele benadering van dit gedrag 
te ontwikkelen. Met rationeel wordt bedoeld dat er recht 
gedaan wordt aan zowel de veranderde omstandigheden 
als de blijvende behoefte. Een rationele benadering heeft 
vooral kans van slagen wanneer het gesignaleerde gedrag 
direct in verbinding wordt gebracht met een zo transparant 
mogelijk concept van opleiden, waarbij bovendien gebruik 
gemaakt wordt van de nieuwste, algemeen toegankelijke 
technologie voor het overbrengen van kennis.

In het volgende onderdeel wil ik een poging doen om de 
contouren van zo’n rationele benadering voor de praktijk van 
de werkvloer te tekenen. Maar worden enkele overwegingen 
gegeven in verband met het laatstgenoemde: de inzet van 
de nieuwste, algemeen toegankelijke technologie voor het 
overbrengen van kennis.

E-learning als instrument
Jarenlange ervaring met het ontwikkelen van online 
aangeboden digitale lesinhouden heeft aangetoond dat 
E-learning uitermate geschikt is om (theoretische) kennis 
over te dragen, en zelfs om de ‘theorie van technische 
vaardigheden’ aan te leren, maar niet om de cursist 
vertrouwd te maken met die vaardigheden zelf. Anders 
gezegd: je kunt een vak en de bijbehorende vaardigheden 
alleen in de praktijk leren. 

Online leren volgens het concept van Engaged E-learning 
leent zich prima voor een zo nauw mogelijke aansluiting 
tussen de aangeboden lesinhouden en datgene wat op 
de werkvloer voor een specifieke functie wordt verwacht, 
gewenst en vereist. De content van een E-learningmodule 
kan met weinig extra inspanning precies worden aangepast 
aan de wensen van een organisatie. Dat geldt ook voor 
de afbakening van lesinhouden. Een medewerker die een 
online cursus doet, waarvan zijn werkgever de inhoud 
heeft bepaald en samengesteld conform de wensen van 
de organisatie, leert niet te veel en ook niet te weinig.



Het MKB werkplekleren
Volgens het concept van het MKB Werkplekleren, als 
rationeel alternatief voor het trainen en opleiden van 
medewerkers, kan het opleiden binnen een organisatie er 
in het vervolg zo uit zien:

- De werkgever biedt zijn medewerker een cursus 
  of training aan die exact aansluit bij gewenst
  (toekomstig) functioneren of bij een geconstateerde
  deficiëntie in het huidige functioneren.
- Op de werkvloer treedt een ervaren collega en/of de
  bedrijfsopleider op als mentor, met als voornaamste 
  taak de cursist te begeleiden bij het zo snel mogelijk 
  integreren van de nieuw geleerde kennis in de  
  praktijk.
- Een gekwalificeerde ontwikkelaar van Engaged 
  E-learning levert de theoretische ondersteuning 
  (kennis en kunde) via online aangeboden content,
  die exact is samengesteld conform de wensen 
  van de opdrachtgever, c.q. de organisatie die 
  de trainingen afneemt, inclusief een set concrete 
  praktijkopdrachten.
- Elke afzonderlijke module of training wordt 
  afgesloten door middel van een toets die zo is 
  opgezet dat de cursist nogmaals alle hoofdzaken
  van de content gepresenteerd krijgt.
- Na succesvolle afronding ontvangen zowel de
  deelnemer als de opdrachtgever (werkgever) een 
  certificaat/bewijs van deelname.
- De actuele voortgang van de cursist kan door de 
  opdrachtgever real time worden gevolgd via een 
  op maat gesneden Learning Management System  
  (LMS).

 
Resultaten
Samenvattend en concluderend geef ik aan wat het rationele 
alternatief van MKB Werkplekleren een onderneming kan 
opleveren:

- Lage tot zeer lage opleidingskosten.
- Géén verlet- en reiskosten.
- Content op maat en zonder ruis: aan de hand van 
  videocolleges wordt alleen geleerd wat echt nodig is.
- Hoog studierendement door een combinatie van 
  beproefde methoden voor gerichte kennisoverdracht 
  (Engaged E-learning) en een uitgebreide eindtoets 
  waarin de hoofdzaken van de lesstof worden 
  herhaald.
- Meetbare resultaten dankzij een sluitende controle 
  op de studievoortgang via een Learning 
  Management System onder eigen beheer.

Het eindresultaat is dat in 20% van de normale studietijd de 
cursist 80% van de noodzakelijke kennis en kunde vergaart 
tegen 20% van de gebruikelijke studiekosten!
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