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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
In opdracht van Rijksweb voert Ordina samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een 
onderzoek uit naar de organisatorische en technische haalbaarheid van een Elektronische 
Leeromgeving (ELO) als rijksbrede dienst. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het 
interdepartementale programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Met dit programma 
wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen zoals die zijn beschreven in de Nota 
Vernieuwing Rijksdienst (VRD); het realiseren van een efficiëntere, kleinere maar betere 
(professionele) rijksdienst. 
 
Doelstelling 
Het onderzoek heeft tot doel een antwoord te geven op de volgende concrete vragen*: 

• Is er bij de klantgroep van DWR voldoende concrete belangstelling voor het afnemen 
van ELO als een rijksbrede dienst. 

• Welke functionele eisen en specificaties stelt de klantgroep met belangstelling voor een 
rijksbrede ELO bij het realiseren van deze voorziening? 

• Welke alternatieven voor het aanbieden van een rijksbrede ELO worden door de markt 
aangeboden. Hierbij rekening houdend met: 

• De generiek technische voorzieningen om verschillende departementale leerbehoeften 
elektronisch te kunnen ondersteunen. 

• Voldoende aanbod van, voor de departementen relevante, leermodules. 
 
Methode en werkwijze 
De haalbaarheidsstudie bestaat uit drie fasen, waarbij de drie vragen van DWR leidend zijn: 

1. Het in kaart brengen van de concrete behoefte en belangstelling binnen de klantgroep 
van DWR (de departementen) voor een Elektronische Leeromgeving als een rijksbrede 
dienst.  

2. Het beschrijven van de functionele specificaties waaraan een rijksbrede ELO volgens 
deze klantgroep zou moeten voldoen. Hierbij is als leidraad de notitie van de 
Belastingdienst over B/Learning (2007 gebruikt;  

3. Het uitvoeren van een marktanalyse op basis van gewenste functionele specificaties 
(resultaten uit fase 2), waaronder een kosten raming van een ELO als DWR-dienst. 

Voor het in kaart brengen van de belangstelling binnen de klantgroep van DWR zijn er bij de 
diverse departementen interviews gehouden.  
De functionele eisen en specificaties die door de departementen met concrete belangstelling 
gewenst en gevraagd worden zijn geïnventariseerd in een workshop met die departementen. 
Hierna heeft er met die eisen en specificaties als leidraad een marktverkenning en een 
vergelijking met de huidige, door DWR aangeboden, samenwerkingsruimte plaats gevonden. 
Tussen fase 1 en 2 is een go/no go beslismoment ingebouwd. Als immers uit de interviews zou 
blijken dat er weinig tot geen belangstelling bij de klantgroep van DWR aanwezig is, heeft het 
weinig zin de studie te vervolgen. 
  
Fase 1 Behoefte en belangstelling ELO 
Uit de interviews blijkt dat er concrete belangstelling bestaat bij een aantal organisaties voor het 
afnemen van een ELO, als die rijksbreed wordt aangeboden door DWR. 
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Met name de Belastingdienst en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Buitenlandse Zaken, OCW en Algemene Zaken zijn positief tegenover het gebruiken van een 
ELO en het eventueel afnemen als dit aangeboden wordt. De Belastingdienst, Buitenlandse 
Zaken en Algemene Zaken zijn al verder in het ontwikkelen van een ELO en geven hierbij aan 
dat zij dit liever rijksbreed aangepakt willen zien. 
 
Fase 2 Inventarisatie functionaliteiten ELO 
Voor de workshop waren 3 organisaties beschikbaar: De Belastingdienst, Min v WVS en het 
Min van Buitenlandse Zaken.  
De workshop werd opgepakt aan de hand van de volgende drie kernvragen : 

1. Welke functionaliteiten moet een rijksbrede ELO in ieder geval hebben? (must haves) 
2. Welke functionaliteiten zijn wellicht in de toekomst bruikbaar, maar nu niet strikt 

noodzakelijk? (could haves) 
3. Welke functionaliteiten zijn absoluut niet noodzakelijk (not haves)?  

Aan de hand van vijf hoofdcategorieën werd meer gedetailleerd in kaart gebracht in hoeverre 
bepaalde functionaliteiten voor een departement belangrijk zijn: 

• Informeren over een cursusopleiding 
• Uitvoeren van opdrachten 
• Begeleiden 
• Toetsen 
• Evalueren 

Daarnaast is gesproken over mogelijke organisatorische randvoorwaarden. 
Samengevat kan gesteld worden dat de rijksbrede ELO de volgende functionaliteiten moet 
bevatten zijn: mogelijkheid om informatie over een opleiding weer te geven, een online rooster, 
mogelijkheid voor het online plaatsen van mededelingen, e-mail alerts, presentatie van elk 
willekeurig type leerinhoud, een discussieforum, wiki, weblog, survey, msn, chat, virtual 
classroom, videoconferencing, tools voor online samenwerking, mogelijkheid om online 
opdrachten in te leveren, mogelijkheid om online toetsen af te nemen, en een online survey-
tool. 
 
Fase 3 Marktverkenning 
In de marktverkenning is gekeken naar de volgende opties: Gesloten Source Applicaties 
(Blackboard, N@tschool, etc.); Open Source Applicaties (Sakai, Moodle, etc.); SOA ; Social 
Software. Verder is de huidige samenwerkingsruimte van het Rijksweb meegenomen in de 
vergelijking. 
Om de marktverkenning goed te kunnen uitvoeren werden de in de workshop geïnventariseerde 
‘must haves’ gegroepeerd in functionaliteiten. Deze zijn vergeleken met de functionaliteiten die 
de verschillende opties aanbieden. 
Kijkend naar de in de markt aangeboden ELO’s en de ontwikkelingen in Open Source ELO’s, 
valt op dat deze ELO’s vooral door en voor onderwijsinstellingen worden gebruikt en ontwikkeld. 
Van de ‘gesloten’ source applicaties is Blackboard in Nederland de marktleider en van de open 
source varianten lijkt vooral Sakai de voorkeur te krijgen in de diverse studies die er gedaan 
zijn, naar de inzet en het gebruik van ELO’s.  
In de samenwerkingsruimte zit een groot aantal functionaliteiten die wij ook in de open en 
gesloten source ELO’s terug vinden. 
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Conclusie 
Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie luidt onze conclusie: Ja, het verdient aanbeveling 
om een Rijksbrede ELO op te starten! Doe dit met een kopgroep van een drietal organisaties, te 
weten………………………….  
Uit de interviews blijkt dat er concrete belangstelling bestaat bij een aantal organisaties voor het 
afnemen van een ELO, als die rijksbreed wordt aangeboden door DWR. Een drietal 
organisaties zijn al bezig in meer of mindere mate om een ELO te ontwikkelen en geven aan 
dat zij graag zien dat dit Rijksbreed door DWR wordt opgepakt. Uit de workshop komt naar 
voren dat de functionaliteiten en randvoorwaarden, die de organisaties aan een rijksbrede ELO 
stellen veelal overeenkomen en het daarom mogelijk is een uniform platform te ontwikkelen 
waar alle organisaties zich in kunnen vinden.  
 
Aanbeveling 
Uit de workshop en de marktanalyse komt de volgende aanbeveling naar voren: 
Zet de ontwikkeling van de rijksbrede ELO in met uitbreiding van de samenwerkingsruimte! En 
ontwikkel van daaruit stapsgewijs, in samenspraak met de drie koplopers, de gewenste 
functionaliteiten en randvoorwaarden.  
De functionaliteiten die de samenwerkingsruimte op dit moment biedt komt voor het grootste 
deel overeen met de functionaliteiten die de respondenten in de workshop als ‘must have’ 
hebben gedefinieerd. Verder blijkt uit de marktverkenning dat de aangeboden gesloten en open 
source platformen, vooral ontwikkeld zijn voor en door onderwijsinstellingen en daarmee veel 
meer functionaliteit bieden dan door de Rijksoverheden zal worden gebruikt. Er vanuit gaande 
dat er voor iedere functionaliteit een zeker bedrag moet worden betaald, zou dit impliceren dat 
er betaald wordt voor functionaliteiten die niet gebruikt (gaan) worden.  
Een bijkomend voordeel in het gebruik van de samenwerkingsruimte als basisplatform is de 
modulaire opbouw. Dit verhoogt de flexibiliteit voor de departementen.   
Het gebruik van de samenwerkingsruimte is ook de meest praktische en voordeligste oplossing.  
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1. INLEIDING 

1.1. Achtergrond 
In opdracht van Rijksweb heeft Ordina samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een 
onderzoek uitgevoerd naar de organisatorische en technische haalbaarheid om een 
Elektronische Leeromgeving (ELO) als rijksbrede dienst te ontwikkelen en te faciliteren. Het 
onderzoek is uitgevoerd in het kader van het interdepartementale programma Digitale 
Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen zoals die zijn beschreven in de Nota Vernieuwing Rijksdienst (VRD): het 
realiseren van een efficiëntere, kleinere maar betere (professionele) rijksdienst. DWR 
ondersteunt met ICT-diensten de dagelijkse werkzaamheden van rijksambtenaren waaronder 
ook de interdepartementale samenwerking. DWR ontplooit daarnaast initiatieven ter 
bevordering van de kwaliteit en de efficiency van ICT-dienstverlening.  
In een moderne werkomgeving is een wezenlijk onderdeel de opleiding en (bij)scholing van 
ambtenaren om kennis en vaardigheden verder te verbeteren. Een Elektronische Leeromgeving 
(ELO) is een voorziening waarmee het zogenaamde E-learning kan worden gefaciliteerd.  
 
DWR definieert een Elektronische Leeromgeving als de technische voorzieningen (hardware, 
software en telecommunicatie-infrastructuur) en organisatie die de interactie en communicatie, 
ten behoeve van (1) het proces van opleiden, (2) het leren zelf, en (3) de organisatie van het 
leren, ondersteunen1. 

1.2. Doel en vraagstelling van het onderzoek 
De haalbaarheidsstudie is aan de hand van de volgende drie fasen uitgevoerd: 
 
Fase 1:  Het in kaart brengen van de concrete behoefte en belangstelling binnen de 

klantgroep van DWR (de departementen en de Belastingdienst) voor een 
Elektronische Leeromgeving als een rijksbrede dienst; 

Fase 2: Het beschrijven van de functionele specificaties waaraan een rijksbrede ELO 
volgens deze klantgroep zou moeten voldoen.  

Fase 3: Het uitvoeren van een marktanalyse op basis van gewenste functionele 
specificaties (resultaten uit fase 2), waaronder een kosten-baten raming van 
een ELO als DWR-dienst. 

 
Het onderzoek geeft daarmee antwoord op de volgende concrete vragen2:  

 Is er bij de klantgroep van DWR voldoende concrete belangstelling voor het afnemen 
van ELO als een rijksbrede dienst? 

 Welke functionele eisen en specificaties stelt de klantgroep met belangstelling voor een 
rijksbrede ELO bij het realiseren van deze voorziening? 

 Welke alternatieven voor het aanbieden van een rijksbrede ELO worden door de markt 
aangeboden. Hierbij rekening houdend met: 

                                                 
1 Offerteaanvraag ICTU/GBO.Overheid, 6 augustus 2008, p.1 
2 Offerte ‘Haalbaarheidsstudie Elektronische Leeromgeving’, versie 1.0, 15 mei 2008 , p.5 
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- De generiek technische voorzieningen om verschillende departementale 
leerbehoeften elektronisch te kunnen ondersteunen. 

- Voldoende aanbod van, voor de departementen relevante, leermodules. 
- Organisatorische ondersteuning van (het management van) het leerproces. 
- Wat is nodig om een goede technische aansluiting te realiseren met de 

departementen. 
 
Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de resultaten en bevindingen uit fase 1, fase 2 
en fase 3. In de volgende hoofdstukstukken wordt per fase allereerst kort de doelstelling 
aangegeven, de gevolgde werkwijze en worden de belangrijkste resultaten op een rij gezet. 
Ieder hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met de belangrijkste conclusies. Daar waar 
noodzakelijk is wordt verwezen naar de tussenrapportages van fase 1 en 2 waarvan de 
belangrijkste onderdelen als bijlagen zijn toegevoegd aan dit rapport.  
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2. FASE 1: BEHOEFTE EN BELANGSTELLING ELO 

2.1. Doelstelling 
In de eerste fase van het onderzoek is in kaart gebracht welke concrete behoefte en 
belangstelling er bestaat binnen de klantgroep van DWR (de departementen en de 
Belastingdienst) voor het ontwikkelen van een rijksbrede ELO.  

2.2. Methode en werkwijze 
Met een beperkt aantal respondenten van de verschillende departementen en de 
belastingdienst zijn interviews gehouden. In onderstaande tabel staat een overzicht van 
organisaties en gesprekspartners. Alle respondenten zijn geselecteerd door Rijksweb. De 
organisatie van de gesprekken is verzorgd door de opdrachtnemer. 
 

Respondent Organisatie 
De heer B. Konincks Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Directie P&O 
Mevrouw P. Waaksma* Belastingdienst 

Projectmanager B/CKC 
Mevrouw A. van Maarseveen* Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 

Academie voor Overheidscommunicatie 
De heer E. de Korte Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) 

Directie P&O, adviseur Organisatie en Ontwikkeling 
De heer C. van der Krogt* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

P-Direct, projectleider 
De heer F. van Boven Ministerie van Economische Zaken (EZ) 

Opleidingscoördinator 
De heer H. Dumay Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) 

Directie HRM, coördinator opleidingen 
Mevrouw E. de Roos* Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

Directie P&O  
Mevrouw L. van Putten* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) 

Directie P&O, adviseur, VWS-academie 
Mevrouw M.J.J. Zuijderduin  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Opleidingscoördinator 
* Naast deze contactpersoon waren er bij het gesprek meerdere personen aanwezig. 
 
Bij de gesprekken met de respondenten is gebruik gemaakt van een gestructureerde 
vragenlijst. Deze lijst omvatte twee onderdelen van elk vier vragen:  

- Deel 1: vragen over de huidige situatie met betrekking tot opleidingen (huidige 
aanbod, gebruik en knelpunten);  

- Deel 2: mogelijkheden die men ziet in het eventueel toekomstig gebruik van 
een ELO (kansen, mogelijkheden en plannen die organisaties zelf hebben).  

 
Alle respondenten hebben de vragenlijst voorafgaand aan het interview per email ontvangen, 
zodat zij de gelegenheid hadden zich voor te bereiden en eventueel, ter zake kundige 
medewerkers, bij het interview te betrekken3. 
 

                                                 
3 De gestructureerde vragenlijst is opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage. 
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De interviews zijn uitgevoerd in de maanden juni en juli 2008. Elk interview is door één 
onderzoeker en één consultant afgenomen. Bij de start van elk interview is kort ingegaan op de 
mogelijkheden en functionaliteiten van een ELO, zodat het begrippenkader van de interviewers 
en respondenten op dit punt gelijk was. De interviews duurden gemiddeld tussen 1 en 1,5 uur. 

2.3. Belangrijkste resultaten en bevindingen 
In deze pararaaf worden de belangrijkste resultaten en bevindingen beschreven4.   
 
Opleidingsaanbod 
Op dit moment worden door het Interdepartementaal Platform Opleidingen 10 generieke 
opleidingen aangeboden. Dit zijn opleidingen met een algemeen vormende ‘content’ en in 
principe relevant voor elke individuele ambtenaar. Vervolgens zijn er specifieke opleidingen die 
sterk aansluiten bij de specifieke functies van de departementen. Een enkel departement werkt 
aan een specifiek ‘functiehuis’ waaruit beroepsprofielen afgeleid worden (o.a. ministerie van 
OCW). Deze profielen zijn dan vervolgens de grondslag om voor een specifieke opleiding in 
aanmerking te komen. In de discussie over de belangstelling voor ELO zijn generieke 
opleidingen veruit favoriet. De specifieke opleidingen per departement veronderstellen steeds 
mitsen en maren voor het gebruik. 
Een meerderheid van de departementen ziet in principe mogelijkheden om door het gebruik van 
een ELO het aanbod van opleidingen te flexibiliseren. Ook ziet men mogelijkheden voor 
verbeteringen van rapportages over studievoortgang (controle en monitor). 
 
Oriëntatie en plannen ELO’s 
Over het algemeen bestaat er bij departementen een divers beeld omtrent oriëntaties en 
plannen ten aanzien van ELO’s. In feite is elk departement afzonderlijk bezig een eigen visie en 
positie te bepalen ten aanzien van ELO. Voor sommigen is dat een uitgesproken positieve 
grondhouding omdat zij direct veel voordelen zien (bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken). Voor 
anderen is een visie en oriëntatie veelal nog impliciet en eerder ingegeven door voorlopig niet  
gepercipieerde behoeften en ervaringen  (EZ). In een ander geval is de oriëntatie ingegeven 
door dusdanig specifiek ‘eigen’ eisen dat men daar eerst zelf mee aan de slag wil (Belasting 
Dienst). 
 
De meeste departementen (n = 6) kennen geen bewust beleid om ELO stelselmatig te 
ontwikkelen. Dit laat onverlet dat men in voorkomende gevallen en ten aanzien van bepaalde 
zaken wel wat voordelen ziet om ELO toe te passen. Echter dit blijft in veel gevallen relatief 
impliciet. Sommige ministeries zoals EZ en LNV zijn er expliciet in dat ze geen plannen hebben 
om een ELO op te zetten. Dit terwijl de Belastingdienst en Buitenlandse Zaken wel plannen 
hebben en eigen pilots uitvoeren om te bezien hoe en wat ze ten aanzien van ELO willen en 
kunnen ontwikkelen.  
 
Opties voor gebruik van ELO 
Ten aanzien van huidig gebruik van ELO wordt er extern ingekocht of wordt op grond van 
specificaties op maat ontwikkeld. De Belastingdienst wil heel nadrukkelijk zelf een ‘eigen’ rol 
blijven spelen bij het ontwikkelen van ELO. 

                                                 
4 Een volledig overzicht van resultaten en bevindingen zijn per vraag opgenomen in bijlage 2 
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De mate van geografische spreiding is tot op zekere hoogte een argument om ELO te 
ontwikkelen. Echter er is op dit punt veel diversiteit tussen departementen. Alleen het ministerie 
van Buitenlandse Zaken is hier expliciet in. Zij zien vanwege hun mobiliteitsbeleid en de 
geografische spreiding van activiteiten veel voordelen in een ELO.  
Meer in het algemeen wordt het gebruik van ELO mede bepaald door de wijze waarop per 
departement de behoeften en het aanbod op elkaar worden afgestemd. Hierbij spelen wederom 
specifieke uitgangspunten per departement een belangrijke rol. Bijvoorbeeld zaken als: 
werkdruk en animo voor onderwijs; logistieke knelpunten en tussentijdse uitval van cursisten 
spelen hierbij mee. Het onderwijsbeleid per departement bepaalt in grote lijnen de afstemming 
tussen vraag en aanbod en daarmee dus de behoefte aan ELO.  
 
Rol ELO over 5 jaar 
Eenieder ziet wel in dat de technische mogelijkheden en het gebruik van ELO op termijn aan 
perspectief winnen. Echter sommige departementen vragen zich af in welke mate en onder 
welke condities een en ander plaats zal vinden. Zo stelt EZ zich op het standpunt dat zij 
momenteel geen rol zien voor ELO, maar de ontwikkelingen op dit terrein toch willen volgen. 
Kortom men wil over de eigen keuze momenten blijven beschikken en tegelijk zegt men open te 
staan voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld het ministerie van LNV en het 
ministerie van VWS: zij zien op termijn wel wat in ELO maar willen alles op eigen tempo 
bepalen!).  
 
Bereidheid tot het dragen van kosten 
Op basis van inhoudelijke gronden stellen we vast dat er evidentie is voor een draagvlak om te 
starten met een rijksbrede ELO. Althans 6 respondenten geven aan in principe gebruik te gaan 
maken van een rijksbrede ELO. De mate van gebruik en de specifieke inhoudelijke specificatie 
ligt daarmee zoals gezegd nog niet vast. Over de bereidheid om (een deel van) de kosten te 
dragen stellen we vast dat er voor 5 respondenten bereidheid aanwezig is om mee te doen, 
maar dat dit sterk afhankelijk is van de aard en inhoud van het te leveren product. Voor 1 
respondent liggen de kosten principieel bij Rijksweb en zijn er bij nadere levering afspraken te 
maken en 3 respondenten willen geen kosten dragen. Kortom ten aanzien van het (mee)dragen 
van de kosten is er op basis van onze evidentie geen absolute meerderheid. Overigens ligt dit 
voor de hand omdat de directe bereidheid om te betalen uiteraard sterk afhankelijk is van de 
inhoud en kwaliteit van het geboden product. Tijdens de workshop en met name stap 3 van de 
haalbaarheidsstudie – kosten en baten - komen we hierop nog terug.  
 
Aanvullende vragen 
Nadat alle gesprekken met respondenten hadden plaatsgevonden zijn er, op verzoek van 
Rijksweb, nog twee aanvullende vragen per email voorgelegd. De eerste vraag had betrekking 
op het feitelijk gebruik van een toekomstige rijksbrede ELO indien deze zou worden 
aangeboden. Op deze vraag werd verschillend geantwoord. Binnenlandse zaken, de 
Belastingdienst en Buitenlandse zaken zijn in principe ‘bereid’ om van de ELO gebruik te 
maken, mits die ELO voldoet aan de eisen van het departement ten aanzien van de geboden 
functionaliteit. OCW is positief als het vermindering van werk voor het departement betekent. 
VWS geeft aan dat extern bureaus “tijdelijk” toegang moeten kunnen krijgen. De respondent 
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van VenW is positief, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij geen beslissende factor is in de 
besluitvorming en dat de prioriteit bij VenW voor het gebruik van een ELO laag is. 
P-Direct geeft aan dat de vraag niet relevant is omdat zij geen interne opleidingen hebben en 
LNV en EZ gaan geen gebruik maken van een ELO. AZ heeft op deze vraag niet gereageerd. 
 
De tweede vraag had betrekking op het (deels) dragen van de kosten van een rijksbrede ELO.  
Ook hierop waren de antwoorden divers. Binnenlandse zaken zou in beginsel bereid zijn een 
deel van de kosten te dragen. De Belastingdienst wil niet betalen voor de ontwikkelkosten, maar 
bij gebruik middels doorbelasting. Buitenlandse zaken, VWS, VenW en OCW staan niet 
afwijzend tegenover het dragen van kosten, maar geven wel aan dat dit onder voorwaarden 
gebeuren moet.  
 
Conclusie fase 1 
Samengevat kan gesteld worden dat uit de interviews blijkt dat er concrete belangstelling 
bestaat bij een aantal organisaties voor het afnemen van een ELO, als die rijksbreed wordt 
aangeboden door DWR. 
Met name de Belastingdienst en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Buitenlandse Zaken, OCW en Algemene Zaken zijn positief tegenover het gebruiken van een 
ELO en het eventueel afnemen als dit aangeboden wordt. De Belastingdienst, Buitenlandse 
Zaken en Algemene Zaken zijn al verder in het ontwikkelen van een ELO en geven hierbij aan 
dat zij dit liever rijksbreed aangepakt willen zien. 
 
Het verhelderen en concretiseren van de uitgesproken interesse en belangstelling bij de 
klantgroep is in fase 2 verder uitgewerkt.  
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3. FASE 2: INVENTARISATIE FUNCTIONALITEITEN ELO 

3.1.  Doelstelling 
De doelstelling van fase 2 van dit haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van de 
gewenste functionaliteiten van de Electronische Leeromgeving. 
 

3.2. Methode en werkwijze 
In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de selectie van organisaties die aan 
fase 2 hebben meegewerkt en de gebruikte methoden bij de uitvoering van het tweede deel van 
het haalbaarheidsonderzoek. 
 
Participanten 
Op basis van de resultaten van fase 1 is een beperkt aantal departementen (en de 
Belastingdienst) door ICTU uitgenodigd om te participeren in fase 2. Meer specifiek was dit een 
selectie uit de departementen die in fase 1 hadden aangegeven dat ze in principe 
geïnteresseerd zijn in afname van een ELO die rijksbreed wordt aangeboden. In tabel 2.1 staat 
een overzicht van de departementen die in fase 2 hebben geparticipeerd: 
 

Departementen Afgevaardigde 
Belastingdienst, Centrum voor kennis en communicatie De heer R. Dorland 
Ministerie van Buitenlandse Zaken   De heer A. Salimans 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) 
Directie P&O, adviseur, VWS-academie 

Mevrouw L. van Putten 

Tabel 2.1 Participerende organisaties in fase 2 
 

Workshop  
Bovenstaande departementen hebben geparticipeerd in een workshop die op 22 oktober 2008 
in Den Haag heeft plaatsgevonden. Vanuit ICTU was Ivo Stroeken daarbij aanwezig. 
In de workshop is op een gestructureerde manier in kaart gebracht welke functionaliteiten een 
rijksbrede ELO zou moeten bevatten. 

 
Daarbij is de volgende aanpak gehanteerd: 
1) Er is een presentatie gegeven over 5 hoofdcategorieën functionaliteiten die een ELO zou 

kunnen bevatten. De hoofdcategorieën zijn: 
a. Functionaliteiten om cursusdeelnemers informatie te geven over een opleiding, 

zoals  informatie over doelstellingen, rooster, docenten, deelnemers aan een 
opleiding, plaatsen van mededelingen en e-mailalerts; 

b. Functionaliteiten ter ondersteuning van het uitvoeren van opdrachten tijdens een 
opleiding, zoals presentatie van (multi-mediale) leerinhoud/ leermateriaal/cases (elk 
type content), het creëren van individuele leerwegen, tools voor a-synchrone 
communicatie (zoals discussieforum, wiki, weblog, survey), tools voor synchrone 
communicatie (zoals msn, chat, virtual classroom, videoconferencing), tools voor 
online samenwerking (zoals document sharing, online groepsruimtes, 
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versiebeheer), mogelijkheid voor online inleveren van opdrachten (digital dropbox), 
en tools om groepsafspraken te kunnen plannen (zoals datumprikker.nl); 

c. Functionaliteiten om cursisten op afstand te begeleiden, zoals tools voor 
schriftelijke online feedback door de docent (a-synchroon via discussieforum, mail 
of wiki; synchroon via chat, virtual classroom of msn); mondeling feedback op 
afstand (videoconferencing of Skype), controle op fraude en plagiaat, en 
mogelijkheid om cursisten elkaar feedback te laten geven; 

d. Functionaliteiten voor online toetsen, zoals geautomatiseerd gesloten vormen van 
toetsen afnemen (multiple choice, true/ false), geautomatiseerd open vormen van 
toetsen afnemen (open vragen), op afstand mondelinge tentamens af kunnen 
nemen (videoconferencing) en monitoring voortgang deelnemers aan cursus/ 
opleiding; 

e. Functionaliteit om opleidingen online te evalueren, zoals een online survey-tool. 
2) Voor elk van bovenstaande categorieën en onderliggende functionaliteiten is aan de 

respondenten gevraagd een onderscheid te maken in functionaliteiten die een rijksbrede 
ELO in ieder geval moet hebben (must haves), functionaliteiten die wellicht in de toekomst 
bruikbaar zijn, maar nu niet strikt noodzakelijk (could haves), en functionaliteiten die 
absoluut niet noodzakelijk zijn (not haves); 

3) Aan de respondenten is gevraagd aan welke andere randvoorwoorden voldaan moet 
worden om een ELO rijksbreed in te zetten.  

 

3.3. Belangrijkste resultaten en bevindingen 
 
Functionaliteiten die een ELO in ieder geval moet bevatten 
In bijlage 3 (waardering van functionaliteiten ELO) staat per categorie een overzicht van de 
functionaliteiten die een ELO volgens de departementen in ieder geval moet hebben, 
functionaliteiten die wellicht in de toekomst bruikbaar zijn, maar nu niet strikt noodzakelijk, en 
functionaliteiten die absoluut niet noodzakelijk zijn (not haves). 
De volgende functionaliteiten zijn door tenminste één departement gekenmerkt als ‘must have’: 

 Mogelijkheid om informatie over een opleiding weer te geven, zoals informatie over de 
doelstellingen en de omvang, etc; 

 Een online rooster met belangrijke deadlines/ ijkpunten in de opleiding; 
 Online plaatsen van mededelingen voor de deelnemers (over wijzigingen in het rooster, 

actuele ontwikkelingen binnen het inhoudelijk gebied van de opleiding); 
 E-mail alerts om cursisten over nieuwe items in de ELO te berichten; 
 Presentatie van de (multi-mediale) leerinhoud/ leermateriaal/cases. Hierbij moet elk 

type content ondersteund worden; 
 Tools voor a-synchrone communicatie (discussieforum, wiki, weblog, survey); 
 Tools voor synchrone communicatie (msn, chat, virtual classroom, videoconferencing); 
 Tools voor online samenwerking (document sharing, online groepsruimtes, 

versiebeheer); 
 Online inleveren van opdrachten (digital dropbox); 
 Online toetsen met gesloten vragen afnemen (multiple choice, true/ false, etc); 
 Online survey-tool om opleidingen te evalueren. 
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3.4. Conclusies fase 2 
 
Samengevat kan gesteld worden dat de rijksbrede ELO de volgende functionaliteiten moet 
bezitten zijn: mogelijkheid om informatie over een opleiding weer te geven, een online rooster, 
mogelijkheid voor het online plaatsen van mededelingen, e-mail alerts, presentatie van elk 
willekeurig type leerinhoud, een discussieforum, wiki, weblog, survey, msn, chat, virtual 
classroom, videoconferencing, tools voor online samenwerking, mogelijkheid om online 
opdrachten in te leveren, mogelijkheid om online toetsen af te nemen, en een online survey-
tool. 
Daarnaast is door de departementen een aantal randvoorwaarden geformuleerd om te komen 
tot een succesvolle implementate van een rijksbrede ELO. Echter, deze randvoorwaarden 
moeten op dit moment vooral worden gezien als een ontwikkelagenda voor de toekomst, omdat 
er geen enkele ELO bestaat die deze functionaliteiten bezit. 
De beperking van deze fase is dat slechts 3 departementen hebben geparticipeerd. Daardoor is 
niet bekend of de zogenaamde must haves ook door de andere departementen worden 
ondersteund. Toch kan verondersteld worden dat de uitkomsten van deze fase wellicht breder 
toepasbaar zijn, omdat de geformuleerde must haves sterk lijken op de functionaliteiten van de 
ELO’s die in het hoger onderwijs veelvuldig worden gebruikt. 
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4. FASE 3: MARKTVERKENNING   

4.1.  Doelstelling 
Het doel van fase 3 de marktverkenning is inzicht te veschaffen in de verschillende 
mogelijkheden die er op dit moment zijn om een ELO te ontwikkelen en zo een gefundeerde 
keus voor wel of niet een ELO rijksbreed aanbieden en indien wel, in welke vorm, mogelijk te 
maken voor de opdrachtgever en zijn klantgroep. 

4.2. Methode en werkwijze 
In de marktverkenning is gekeken naar de volgende opties: Gesloten Source Applicaties 
(Blackboard, N@tschool, etc.); Open Source Applicaties (Sakai, Moodle, etc.); SOA ; Social 
Software. Verder is de huidige samenwerkingsruimte van het Rijksweb meegenomen in de 
vergelijking. 
 
Om de marktverkenning goed te kunnen uitvoeren werden de in de workshop geïnventariseerde 
‘must haves’ gegroepeerd in functionaliteiten. Deze zijn vergeleken met de functionaliteiten die 
de verschillende opties aanbieden. Hierbij kwam naar voren dat in alle gevallen de volgende  
‘must have’s’ niet aanwezig zijn: 

• Videoconferencing 
• WiKi 
• Browser 

4.3. Belangrijkste resultaten en bevindingen 
Tijdens het uitvoeren van de marktanalyse bleek het niet mogelijk om op korte termijn inzicht te 
krijgen in de technische opbouw en datastructuur van de in de markt aangeboden platforms, 
zoals Blackboard, N@tschool, e.d. Wel is bij deze systemen gekeken naar de uitleverkant en 
hierop is een oordeel gebaseerd. Blackboard is uitgegroeid tot de marktleider (in de 
Angelsaksische landen) als commercieel (gesloten source) product. 
 
Er wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van open source producten, zoals Sakai 
en Moodle. Deze twee open source ELO’s springen in Nederland het meest in het oog.  Sakai  
is een project en dat is ontstaan uit de samenwerking tussen verschillende 
onderwijsorganisaties waaronder de Universiteit van Amsterdam. Moodle is een ELO die wordt 
gebruikt in 196 landen en dus beschikt over een zeer actieve community. Moodle wordt 
geïnstalleerd op een webserver en kan daarna beheerd en benaderd worden via een 
webbrowser. 
 
Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren is gekomen in de analyse is dat de meeste 
producten  vooral ontwikkeld zijn door en voor onderwijsorganisaties . Voor 
onderwijsorganisaties geldt  ‘het leren’ als de core-business en daarom kan en wordt er veel 
geïnvesteerd in het opzetten van een voor student en docent effectieve leeromgeving. Dit is 
verder ook bepalend voor de opzet van de ELO. Er wordt vanuit gegaan dat de docent actief 
content ontwikkeld en een deel van de administratieve taken uitvoert, zoals het beheer over de 
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studenten. Het gaat hierbij meestal om langdurende cursussen (maanden tot jaren) en 
langlopende relaties met studenten. Voor de klantgroep van DWR geldt dat onderwijs geen 
core-business is maar een onderdeel van de bedrijfsvoering die vooral bij het HRM is 
ondergebracht. Hierbij zijn de aangeboden trajecten meestal kort van duur (dagen ipv 
maanden)en wordt er ad hoc aangevraagd. Een substantieel deel van de trainingen worden 
door leveranciers in de markt aangeboden en slechts een klein deel is maatwerk voor een 
afdeling of organisatie. 
  
Een derde manier om een ELO aan te bieden is middels de Service Oriented Architecture 
(SOA). Een volgens SOA opgebouwd systeem bestaat meestal uit 2 soorten componenten. 
Enerzijds de componenten die een dienst aanbieden, de "services" (applicatie), anderzijds de 
componenten die de uitwisseling van informatie tussen services regelen, de "Enterprise Service 
Bus" (infrastructuur). Vaak worden services uitgevoerd als webservice, maar dit is verre van 
noodzakelijk. Een service kan ook aangeboden worden in een andere vorm. Bijvoorbeeld door 
het versturen van data in elke vorm, zoals als flat file (.txt), als e-mail (SMTP / POP3), FTP... 
Ook acties uitgevoerd door een persoon kunnen beschouwd worden als een service. In de SOA 
worden de verschillende services met elkaar geïntegreerd. Dit voorkomt overlap in 
functionaliteit. Bijvoorbeeld: Voor email en agenda wordt door de meeste organisaties Microsoft 
outlook gebruikt. Een ELO bevat ook meestal een email functionaliteit en een agenda 
(kalender) optie, maar deze opties zijn in de meeste gevallen minder geavanceerd dan Outlook. 
Als de organisatie dan een ELO aanschaft betaald het eigenlijk dubbel voor de functionaliteit 
‘email’ en ‘agenda’. Een ander nadeel is dat de student 2 agenda’s moet gaan bijhouden op het 
moment dat hij/zij een cursus volgt. Door bestaande functionaliteit te gebruiken voorkom je 
doublures. Een aantal andere voordelen van een SOA aanpak zijn: 

• Agility: Modulariteit en flexibiliteit. Door de ontkoppeling van de services wordt het veel 
eenvoudiger om services bij te voegen of te verwijderen.  

• Governance: Beheersbaarheid, het wordt veel eenvoudiger om de bedrijfslogica te 
veranderen, omdat deze niet meer inherent aanwezig is in de implementatie van de 
services.  

• Hergebruik: Hoewel dit in praktijk nog steeds een onbereikt en waarschijnlijk utopisch 
doel is, zou een SOA architectuur ertoe kunnen leiden dat services eenvoudiger 
hergebruikt worden voor verschillende toepassingen.  

• SOA implementaties vormen een basis van een goed Business Process Management 
(BPM) Systeem. 

 
Een vierde en laatste manier waar naar is gekeken is de z.g. ‘social software’. Dit is software 
die mensen in staat stelt om elkaar virtueel te ontmoeten, relaties aan te gaan en samen te 
werken. Voorbeelden hiervan zijn weblogs en wiki’s.. Deze software zal echter, om geschikt te 
zijn in een ELO-omgeving, altijd in combinatie met een SOA, of open of gesloten source 
applicatie, moeten worden aangeboden. Wij kunnen ze dan beschouwen als extra services.  
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4.4. Conclusies   
Uit de marktanalyse zijn drie scenario’s naar voren gekomen als geschikt voor een rijksbrede 
ELO: 

• Het gebruik van een gesloten source ELO. Waarbij Blackboard de meest voor de 
handliggende suite is. 

• Instappen in het project Sakia als open source ELO 
• Het gebruiken en uitbreiden van de samenwerkingsruimte in een combinatie van SOA 

en ‘social software’ 

4.4.1 Scenario 1 Standaard ELO Blackboard 

Blackboard biedt voor instellingen Blackboard CourseInfo Enterprise Edition aan. Met dit 
instrument kunnen cursussen gebouwd en uitgeleverd worden. Het bevat alle componenten die 
de leverancier kan aanbieden. Het faciliteert het bouwen en managen van cursuswebsites en 
een online campusomgeving, zonder dat gebruikers kennis hoeven te hebben van HTML of 
andere programmeertalen. Dit product is in nauwe samenwerking met een aantal universiteiten 
ontwikkeld. 
 
Architectuur  
Blackboard streeft Multi-platform mogelijkheden en database-onafhankelijkheid na en is daarom 
gebaseerd op een Multi-tier open architecture en heeft een modulair objectgeoriënteerde 
ontwerp. De enterprise database-laag en de webbased applicatielaag zijn gescheiden. Het 
systeem is gebouwd met server-side Java technologie en heeft een enterprise-class database. 
De toegang tot de twee lagen verloopt browseronafhankelijk. 
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In onderstaande figuur wordt de architectuur weergegeven: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackboard is vooral een sterk systeem omdat het gebruikers op een erg gemakkelijke manier 
cursussen op het web laat zetten. De gebruikersvriendelijkheid is een groot pluspunt. 
Gebruikers kunnen met een minimum aan tijdsbesteding heel wat concreet materiaal op het 
web kunnen zetten. Daarnaast blijft het systeem qua mogelijkheden dicht bij de huidige 
docentrol zitten: de docent heeft in principe alle touwtjes in handen. Hiermee is ook meteen 
duidelijk dat dit systeem gericht gemaakt is voor onderwijsinstellingen. Het laten aansluiten van 
externe leveranciers zal de nodige haken en ogen hebben en het systeem is niet erg flexibel. 
Blackboard heeft ook een aantal door de departementen gewenste functies, waaronder 
videoconferencing niet ingebouwd. Deze functies zullen dus apart ontwikkeld moeten worden 
om aan de eisen van de departementen te kunnen voldoen 
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4.4.2 Scenario 2 OSS Sakai 

Een open source ELO zoals Sakai is vooral interessant omdat hier geen licentiekosten aan 
verbonden zijn. Het kan ook beter op maat gemaakt worden omdat de gebruiker beschikt over 
de broncode. Wel impliceert de keuze voor deze OSS dat de gebruiker actief participeert in de 
ontwikkeling hiervan, of dat de gebruiker een onderhoudscontract afsluit met een leverancier 
die dan namens de gebruiker de ontwikkeling van de applicatie volgt en er in participeert.  
Sakai is ontwikkeld op basis van een java enterprise architecture, waarmee het beter kan 
opereren in een zware heterogene e-learning omgeving dan bv Moodle, dat geïnstalleerd, 
benaderd en beheerd wordt op een webserver De technologische innovatie van Sakai is het 
Sakai Framework. Deze vormt een solide basis die de belangrijkste functies biedt voor 
instellingen om eigen functionaliteiten toe te voegen. Sakai biedt ontwikkelaars een raamwerk 
waarbinnen applicaties kunnen beschikken over 
allerlei generieke functionaliteiten, zoals authenticatie of documentbeheer. Sakai richt zich niet 
alleen op cursussen (modules) en studenten, maar nadrukkelijk ook op instrumenten voor 
samenwerking, bijvoorbeeld in onderzoek. Sakai wordt dan ook wel een Collaboration and 
Learning Environment (CLE) genoemd. Sakai begon in 2004 als een project met een beperkt 
aantal instellingen. Het Sakai-project is vormgegeven door de University of Michigan, Indiana 
University, MIT, Stanford, het uPortal Consortium, en het Open Knowledge Initiative (OKI). Een 
onderdeel van het project vormde het Sakai Partners Program (SPP) voor instellingen die willen 
bijdragen en/of meebeslissen in de verdere ontwikkeling van Sakai. Dit SPP werd – met bijna 
100 lid instellingen wereldwijd – uiteindelijk een groot succes. Het SPP lidmaatschap is niet 
gratis, en legt juist daarmee een goede basis voor een stabiele en serieuze 
(ontwikkel)gemeenschap. In Nederland is de Universiteit van Amsterdam als eerste 
aangesloten bij het Sakaiproject. 
Het inzetten van Sakai betekent voor Rijksweb aansluiting zoeken bij het SURF Platform ICT & 
Organisatie. 

4.4.3 Uitbreiding van de samenwerkingsruimte 

Uit een vergelijking van de aanwezige functionaliteit in de samenwerkingsruimte en de 
gewenste functionaliteit voor de ELO, blijkt dat de meeste functionaliteiten al aanwezig zijn in de 
samenwerkingsruimte. De belangrijkste onderdelen die missen zijn: online toetsen; 
Videoconverencing en WiKi. Het lijkt dus redelijk eenvoudig om de samenwerkingsruimte in te 
zetten als elektronische leeromgeving.  
 
 

faciliteit  functionaliteit Aanwezig in huidige 

samenwerkingsruimte 

Informatie   

 Nieuws V 

 Agenda V 

 Catalogi V 

 Rooster V 

 Presentatie V 

 WiKi  
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Communicatie   

 Berichten V 

 Video Conferencing  

 Chat V 

 Email alerts V 

 Online Survey V 

 Digital dropbox V 

 Online toetsen  

Onderwijsarrangement   

 Studieplan  

 Generieke cursus  

 Maatwerk  

   

Leeromgeving   

 Logboek  

 Opdrachten  

 Online samenwerken V 

   

   

Profiel (=Dossier)   

 Algemeen V 

 Wachtwoord V 

 P-dossier  

   

Zoeken   

 Browser V 

 
Her verdient de aanbeveling om de verantwoordelijkheden voor de verschillende gebieden in de 
ELO af te bakenen. De onderstaande architectuurschets geeft die gebieden aan, met de 
logische beheerder: 
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4.4.4 De ontbrekende functionaliteiten 

Een van de eerste punten die gezamenlijk met de kopgroep aangepakt moet gaan worden is 
het aanvullen van de samenwerkingsruimte met ontbrekende functionaliteit. Het is echter 
raadzaam om eerst met de departementen na te gaan of het ontwikkelen en implementeren van 
die functionaliteit de moeite loont. Van de ontbrekende functionaliteiten in de 
samenwerkingsruimte verdient het online toetsen op dit moment de meeste aandacht, omdat 
hier de meeste haken en ogen aan zitten. 
 
Online toetsen   
Voor het online afnemen van toetsen is meer nodig dan alleen toetssoftware. De toetssoftware 
maakt de toetsen beschikbaar voor cursisten. Het samenstellen van toetsen is daarmee nog 
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niet geborgd. Om onlinetoetsen samen te stellen is het gebruikelijk om eerst een Itembank op te 
zetten.  
Binnen een geautomatiseerd toetssysteem wordt een groot aantal toetsvragen in een database 
opgeslagen. Zo'n database wordt een itembank genoemd. Aan de toetsvragen zijn allerlei 
kenmerken of eigenschappen gekoppeld. Het kan gaan om 1) inhoudelijke kenmerken, zoals 
onderwerpen of trefwoorden, 2) administratieve kenmerken, zoals de datum van invoering in de 
itembank, of 3) psychometrische kenmerken, bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van de 
toetsvraag. Met behulp van die kenmerken kan een toetsprofiel worden opgesteld op basis 
waarvan een ad random een toets kan worden getrokken uit de itembank. Vervolgens kan de 
gegenereerde toets worden afgenomen. Hier zijn twee mogelijkheden: de toets kan worden 
afgedrukt en schriftelijk aan cursisten aangeboden of de toets kan achter de computer worden 
afgenomen. Bij online afname ligt automatisch nakijken voor de hand. Vervolgens kunnen de 
gegevens worden verwerkt en kan de kwaliteit van de toets en de afzonderlijke toetsvragen 
worden bepaald via toets- en vraaganalyse. De resultaten in de vorm van cijfers kunnen 
vervolgens naar de cursisten worden gerapporteerd en de resultaten van de vraaganalyse 
kunnen worden teruggekoppeld naar de itembank. Deze informatie kan weer worden gebruikt 
om een nieuwe gelijkwaardige toets samen te stellen. 
 
Voordelen 
Verbetering kwaliteit van de toetsvragen. Door een itembank op te zetten, toetsvragen aan 
collega's voor te leggen en zelf kritisch over de toetsvragen na te denken, wordt de kwaliteit al 
bevorderd. Bovendien bieden de resultaten van toets- en vraaganalyse vaak aanwijzingen om 
de kwaliteit van de toetsvragen te verbeteren.  
Tijdswinst. Het verantwoord hergebruik van toetsvragen levert tijdswinst op. Het gebruik van 
een itembank bij het samenstellen van toetsen is efficiënter. Het geautomatiseerd nakijken van 
toetsvragen levert ook tijdswinst op.  
Betrouwbaarheid vergroten. Het is gemakkelijker om verschillende toetsen samen te stellen die 
een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben. Zo kan voor alle cursisten een unieke toets 
worden samengesteld, waardoor onafhankelijk van het tempo van de cursist een toets kan 
worden afgenomen.  
Oefentoetsen. Er kunnen oefentoetsen worden samengesteld die cursisten ook onafhankelijk 
van tijd en plaats kunnen maken, met direct feedback mogelijkheden. Door het gebruik van 
parameters kunnen toetsvragen uniek gemaakt worden.  
 
Nadelen  
Tijd:  Het vullen van een itembank kost veel tijd. Het volstaat niet om een verzameling vroeger 
ontwikkelde toetsvragen in te voeren. Er zal nagedacht moeten worden over de structuur van 
de itembank en de kenmerken die aan de toetsvragen gekoppeld moeten worden. Alle 
toetsvragen moeten eerst kritisch beoordeeld worden voordat ze in de itembank worden 
opgeslagen.  
Beheer: Een efficiënt gebruik van een itembank vergt een continu beheer van de itembank 
 
Een greep uit beschikbare toetssoftware: 
Egel: http://www.tokobv.nl/toko/2008/Ned/html/index.html 
Etude: http://www.icto.tudelft.nl/ict-in-het-onderwijs/digitaal-toetsen/ 
Question Mark: http://www.questionmark.com/ned/home.htm  
Test central: http://www.test.com/  
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Wintoets: http://www.drp.nl/wintoets/index.htm 
 
Videoconferencing 
Videoconferencing is tegenwoordig eenvoudig op te zetten. Dit komt onder andere doordat de 
bandbreedte van de datalijnen de laatste jaren enorm is toegenomen. Naast zo’n datalijn is er 
een conferenceset nodig voor alle deelnemers aan de conference. Dit kan een set zijn met alle 
componenten geïntegreerd of een uit losse delen opgebouwde set, dus een camera of webcam, 
een microfoon en speaker en een beeldscherm. 
Het betekent natuurlijk wel dat iedere cursist/deelnemer de beschikking moet hebben over de 
hardware. In de markt is een veelheid aan software beschikbaar voor videoconferencing, 
daarvan lijkt Adobe connect de meest voor de hand liggende. 
 
 
 
WiKi 
Een WiKi bestaat in de praktijk meestal uit gestructureerde hypertekst. Het is redelijk eenvoudig 
om binnen de samenwerkingsruimte een website aan te beiden waarop de departementen 
gezamenlijk de WiKi onderhouden. Om te zorgen dat de informatie op de WiKi up to date blijft 
en om vandalisme te voorkomen is het raadzaam om de WiKi te laten onderhouden door groep 
beheerders vanuit de participerende departementen en de toegang via de single sign-on te 
laten plaats vinden. 
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4.5. Kostenraming 

 
 

Kosten ELO per oplossing        
Uitgangspunten:        
Dit zijn ruwe schattingen van de kosten      
De parameters zijn omgezet naar vereiste inspanningen per uur     
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastuctuur      
Kosten hardware zijn minimaal of niet aanwezig en worden derhalve buiten beschouwing gelaten 
Uurloon = €80         
1000 gebruikers       Kosten per jaar 
       bij drie afnemers en 5 jaarcontract 
Scenario 1 Blackboard            
  Ontwikkeling    €     100.000,00     
  Opleiding    €       10.000,00     
  Implementatie   €       25.000,00     
  Onderhoud   €     150.000,00     
  Licentie   €     100.000,00     
      €     385.000,00    €92500 per dep. 
         
Scenario 2 Sakia            
  Ontwikkeling   €     200.000,00     
  Opleiding   €       20.000,00     
  Implementatie   €       25.000,00     
  Onderhoud   €     150.000,00     
  Licentie   €                  -       
      €     395.000,00    €66500 per dep 
Scenario 3 
Samenwerkingsruimte            
  Ontwikkeling   €       25.000,00     
  Opleiding   €         5.000,00     
  Implementatie   €       12.000,00     
  Onderhoud   €       65.000,00     
      €     107.000,00    €25000 per dep 
          
Extra functionaliteit   Videoconferencing    €     50.000,00    €3500 per dep 
  WiKi   €     25.000,00    €1700 per dep 
  Online Toetsen   €     50.000,00    €3500 per dep 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1. Conclusies 
Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie luidt onze conclusie: Ja, het verdient aanbeveling 
om een Rijksbrede ELO op te starten! 
 
De interviews 
Uit de interviews in fase 1 is naar voren gekomen dat de diverse organisaties een heel 
verschillende visie hebben over nut en noodzaak van een ELO. Een paar departementen geven 
zonder omwegen aan dat zij geen interesse hebben in een ELO, rijksbreed aangeboden noch 
individueel geïmplementeerd. Een aantal organisaties geven aan wel na te denken over een 
ELO, maar hier pas beleid op te willen afstemmen als de ELO concreet wordt aangeboden en 
er inzicht is in de kosten, die het gebruik met zich mee zal brengen. En een aantal organisaties, 
waaronder de belastingdienst, zijn actief bezig in de ontwikkeling van een ELO en willen hier 
ook graag participeren in het rijksbreed opzetten van een ELO. 
 
De workshop 
Met die laatste groep (De Belastingdienst, Buitenlandse zaken en VWS) is de workshop 
gedaan, waarbij de gewenste functionaliteiten geïnventariseerd zijn door middel van de 
‘MOSCOW’ methode. Uit de workshop is naar voren gekomen dat de drie organisaties vrijwel 
op een lijn liggen als het gaat om functionaliteiten die zij noodzakelijk achten. Het is daarom 
logisch om deze organisaties een kopgroep te vormen om een Rijksbrede ELO te ontwikkelen 
en implementeren. 
 
De markt 
Kijkend naar de in de markt aangeboden ELO’s en de ontwikkelingen in Open Source ELO’s, 
valt op dat deze ELO’s vooral door en voor onderwijsinstellingen worden gebruikt en ontwikkeld. 
Het zijn zeer uitgebreide applicatiesuites waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en 
beschikbaar krijgen van content (cursussen en leerwegen). Op de tweede [plaats komt het 
contact met de student, maar dit vindt vooral asynchroon plaats, dus middels email en 
discussiefora. Verder hebben alle applicaties de mogelijkheid om toetsen af te nemen. Van de 
‘gesloten’ source applicaties is Blackboard in Nederland de marktleider en van de open source 
varianten lijkt vooral Sakai de voorkeur te krijgen in de diverse studies* die er gedaan zijn, naar 
de inzet en het gebruik van ELO’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Een zeer interessante studie 2 jaar geleden van het Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS) van de universiteit 
van Utrecht, door dr Ineke Lam et al, merkt op dat SOA in combinatie met het gebruik van Social Software (Weblogs, 
WiKi’s) een bruikbaar alternatief kan worden in de komende jaren, in plaats van de gesloten- en open- source 
pakketten. Gezien de ontwikkelingen in SOA en Social Software kan gesteld worden dat dit heden ten dage inderdaad 
mogelijk is. 
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5.2. Aanbevelingen 
Uit de workshop en de marktanalyse komt de volgende aanbeveling naar voren: 
Zet de ontwikkeling van de rijksbrede ELO in met uitbreiding van de 
samenwerkingsruimte! 
  
Onderwijs is voor de organisaties van het Rijk geen ‘Core-business’. Het opleiden en bijscholen 
van medewerkers is een taak die in de meeste gevallen bij het HRM belegd is en onderdeel 
vormt van de arbeidsvoorwaarden en het employable houden van medewerkers. Dit maakt de 
applicatiesuites zoals Blackboard en de open source projecten zoals Sakai, minder geschikt om 
als Rijksbrede ELO aan te bieden.  
Het implementeren van deze software heeft een uitgebreide ontwikkel en projectgang nodig, 
waarbij het eigenlijk een alles of niets situatie is. De ontwikkeling van het platform staat min of 
meer los van het aantal gebruikers. Het enige waar de kosten beïnvloed worden is het aantal 
licenties dat aangeschaft moet gaan worden. Verder blijkt dat het grootste deel van de 
functionaliteiten die deze applicaties bieden, overbodig is voor het platform dat de organisaties 
van het Rijk voor ogen hebben.  
 
Een bijkomend nadeel is dat de, door alle organisaties, gewenste synchrone communicatie 
(videoconferencing etc.) niet aanwezig zijn is in de applicaties en dus extra ontwikkeld moet 
worden. Verder moeten de medewerkers van Rijksweb opgeleid worden om de software te 
kunnen ondersteunen. Het architectuurmodel van de software is ontwikkeld met de aanname 
dat de docent de content ontwikkelt en dat de docent de content daarna beschikbaar maakt 
voor zijn studenten. Het beschikbaar maken van kort lopende cursussen die door leveranciers 
worden aangeboden is bij de ontwikkeling van ondergeschikt belang geweest of in het geheel 
niet aan de orde gekomen. 
 
Kijkend naar de functionaliteit die Rijksweb op dit moment aanbiedt in de samenwerkingsruimte 
is het een logische stap om die samenwerkingsruimte in te richten als ELO (§ 4.4 scenario 3). 
Hier is immers al ongeveer 90% van de gewenste functionaliteit aanwezig. De 
samenwerkingsruimte zal wel uitgebreid moeten worden met een paar functionaliteiten zoals 
het eerder genoemde videoconferencing, een WiKi en een online toets mogelijkheid. Hierbij kan 
gekozen worden voor een modulaire opbouw, met als basisplatform de samenwerkingsruimte. 
Dit geeft Rijksweb de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de eisen en wensen van de 
klantgroep. De ontwikkeling van modules kan volgens een vast stramien plaats gaan vinden en 
de modules kunnen beschouwd worden als diensten die aangeboden worden. Deelnemers 
kunnen er voor kiezen mee te gaan in de ontwikkeling van een module en/of een module (extra 
dienst) wel of niet op te nemen in hun ELO. De volgorde voor de ontwikkeling van de modules 
kan in samenspraak met de klantgroep bepaald worden, dus bijvoorbeeld eerst 
Videoconferencing dan een WiKi en daarna het Online Toetsen of vice versa.  
 
Het verdient op dit moment de voorkeur om te starten met de drie organisaties, die 
geparticipeerd hebben in de workshop. Deze organisaties hebben immers aangeven concrete 
belangstelling te hebben in een Rijksbrede ELO en deze organisaties zullen, ook als de ELO 
niet rijksbreed ontwikkeld zou worden, vragen om ondersteuning bij het ontwikkelen en 
implementeren van een ELO, aan het ICTU. Met deze organisaties kan een werkbare 
stuurgroep (Kopgroep) gevormd worden, omdat uit de workshop al gebleken is dat er weinig 
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verschil is in de gewenste functionaliteit. Het is ook eenvoudiger om met een kleine groep 
consensus te vormen dan met een uitgebreide groep waar een aantal deelnemers nog bezig is 
een visie te ontwikkelen over het onderwerp. 
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Bijlage 1 Gestructureerde vragenlijst 
 
Om tijdens het interview begripsverwarring te vermijden volgt hier een korte uitleg wat de 
onderzoekers verstaan onder een ELO: “Een Elektronische Leer Omgeving (ELO) is een 
omgeving waarmee (delen van) opleidingen webbased (via internet) kunnen worden 
aangeboden. Het grote voordeel daarvan is dat deelnemers aan de opleiding niet meer fysiek 
op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn. Deelnemers kunnen plaats- 
en tijdsonafhankelijk leren. Daarbij kunnen ze vanaf elke willekeurige plaats participeren in 
activiteiten van de opleiding.” 
 
Veel ELO’s bieden standaard onder andere de volgende functionaliteiten: 

 Het ordenen van informatie over de opleiding; 
 Het ordenen van de inhoud van een opleiding. Deelnemers kunnen vanaf elke plek en 

op elk tijdstip de inhoud van een opleiding via internet raadplegen; 
 Het doen van mededelingen aan deelnemers van de opleiding; 
 Het faciliteren van communicatie tussen de docent en deelnemers aan een opleiding en 

tussen de deelnemers onderling; 
 Het organiseren van online meetings/ vergaderingen/ overleggen; 
 Het ondersteunen van de activiteiten die deelnemers tijdens de opleiding moeten 

uitvoeren; 
 Het faciliteren van online groepswerk tussen deelnemers aan de opleiding; 
 Het faciliteren van het online begeleiden van deelnemers aan de opleiding; 
 Het online afnemen van toetsen/ tentamens; 
 Het opbouwen van een portfolio voor elke deelnemer aan een opleiding. 

 
Vragenlijst 

1. Hoe ziet het opleidingsaanbod er op hoofdlijnen uit? 
 

2. Wie verzorgt de opleidingen op dit moment? 
 

3. Hoe is de geografische spreiding van de medewerkers van het departement, of de 
gebruikers van de opleidingen? 
 

4. Welke knelpunten worden op dit moment ervaren bij het aanbieden van opleidingen? 
 

5. Wordt er op dit moment binnen (en buiten) opleidingen al gebruik gemaakt van 
elektronische hulpmiddelen en zo ja, welke en hoe? 

 
6. Hoe zou de inzet van een ELO kunnen leiden tot verbetering van het 

opleidingsaanbod? 
 

7. Hebt u al concrete stappen ondernomen binnen uw departement voor het inzetten van 
een ELO? Zo ja, welke? 
 

8. Welke rol denkt u dat de ELO over 5 jaar binnen uw opleidingsaanbod speelt?
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Bijlage 2 Specificatie behoeften en belangstelling   
 
In deze bijlage worden de bevindingen aan de hand van de elementen uit de vragenlijst 
gestructureerd beschreven. Het gaat daarbij om de volgende vragen:  

1. Hoe ziet het huidige opleidingsaanbod van de departementen er uit? 
2. Wie verzorgt de opleidingen? 
3. Hoe is de spreiding van medewerkers van de organisatie (vooral in Den Haag, andere 

locaties in Nederland of daarbuiten)? 
4. Welke knelpunten op dit moment worden ervaren bij het aanbieden van opleidingen? 

Huidige situatie opleidingen 

1. Beschrijving van het opleidingsaanbod 
Alle departementen maken gebruik van een rijksbreed aanbod van generieke opleidingen die 
voor het werk van elke ambtenaar van belang zijn. Het gaat daarbij om algemeen vormende 
opleidingen waaronder;  

 Projectleiding en projectmanagement;  
 Startende beleidsambtenaar 
 Talen;  
 Werken met kantoorautomatisering (Office etc.);  
 Secretaresse 1 en 2;  
 Effectief beïnvloeden;  
 Oriëntatie op Europa;  
 Advisering en politiek bestuurlijke gevoeligheid;  
 Starten met beleid.  

 
Deze opleidingen worden door het Interdepartementaal Platform Opleidingen (IPO) 
aangeboden. Daarnaast biedt elk departement specifieke, opmaat gesneden opleidingen aan 
haar ambtenaren aan. Deze opleidingen zijn gericht op bepaalde inhoudelijke beleidsterreinen 
of specifieke taken die de medewerkers moeten uitvoeren. Logischerwijs is in het ‘decentrale’ 
aanbod een grote variatie te vinden tussen de departementen. Hieronder volgt een korte 
schets: 
- De Belastingdienst heeft een relatief uitgebreid ‘decentraal’ aanbod van leertaken/ 

opleidingen. Het is de verwachting dat dit aanbod in de nabije en verre toekomst nog fors 
zal groeien; 

- Het ministerie van Economische Zaken heeft geen gestandaardiseerd aanbod, maar zoekt 
op individuele basis met medewerkers naar geschikte opmaat opleidingen; 

- Het ministerie van LNV heeft een leerportaal in gebruik en maakt veel eigen opleidingen 
(ca. 50). Een aantal van deze opleidingen is bedoeld voor alle medewerkers; een aantal 
andere voor medewerkers met specifieke functies; 

- De Academie voor Overheidscommunicatie (ministerie van AZ) biedt opleidingen opmaat 
aan, en cursussen waarbij sprake is van een open inschrijving; 

- Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert voor het 
overgrote deel algemene, generieke opleidingen zoals managementtrainingen, 
communicatievaardigheden en opleidingen in beleidsprocessen. Specifieke opleidingen die 
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gericht zijn op bepaalde beleidsterreinen of onderdelen van BZK (bijv. de brandweer) 
worden daar (decentraal) georganiseerd; 

- Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert 50 à 60 opleidingen per jaar. Naast 
generieke opleidingen, die centraal worden gefinancierd, wordt per afdeling een budget per 
medewerker beschikbaar gesteld. Maatwerk wordt geleverd voor enkele specifieke functies; 

- Het ministerie van VWS biedt kennis en vaardigheidstrainingen aan. Een deel van de 
trainingen is generiek en dus geschikt voor alle medewerkers, terwijl een ander deel 
specifiek gericht is op bepaalde subgroepen van medewerkers. Er wordt gebruik gemaakt 
van trainingen van het leerportaal en trainingen van externe instituten. De duur van de 
opleidingen varieert van 2 dagen tot een jaar; 

- Het ministerie van OCW biedt een variëteit aan op maat gesneden opleidingen voor diverse 
doelgroepen. Voor managers en leidinggevenden is er bijvoorbeeld een cursus 
gesprekstechnieken en een cursus diversiteit. 

 
Opvallend is dat bij sommige departementen al leerlijnen ontwikkeld zijn om medewerkers op 
een gestructureerde manier op te leiden, terwijl die elders ontbreken. In de toekomst zullen alle 
departementen waarschijnlijk een functiehuis hebben geformuleerd, waarin heldere 
beroepsprofielen beschreven staan. Hierop zal met het opleidingsaanbod worden aangesloten. 
 
2. Aanbieders opleidingen  
Bij de meeste departementen wordt het overgrote deel van de opleidingen extern ingekocht of 
op aangeven van het departement door een marktpartij opmaat ontwikkeld. Slechts een beperkt 
deel van de opleidingen wordt door de departementen zelf ontwikkeld en door medewerkers 
van het departement verzorgd. Ook op dit punt is er echter variatie tussen de departementen: 
- De Belastingdienst ontwikkelt een groot deel van het opleidingsaanbod zelf en zal dit in de 

toekomst ook blijven doen; 
- Het ministerie van Economische Zaken koopt alle opleidingen extern in; 
- Het ministerie van LNV besteedt het grootste deel van de opleidingen uit aan externe 

leveranciers; 
- Het ministerie van Buitenlandse Zaken koopt bijna alle opleidingen extern in; 
- Het ministerie van Binnenlandse Zaken koopt alle opleidingen in; 
- Het ministerie van VWS koopt een deel van de opleidingen in bij externe leveranciers. Een  

deel wordt centraal opgezet en in-company verzorgd; 
- Het ministerie van OCW koopt de meeste opleidingen extern in. Slechts een zeer beperkt 

aantal wordt intern verzorgd. 
 
3. Geografische spreiding van medewerkers van de departementen 
Ook in de geografische spreiding van de medewerkers is een grote diversiteit tussen de 
departementen. De medewerkers van het ministerie van Economische Zaken bevinden zich 
voornamelijk op het kerndepartement in Den Haag. Het ministerie heeft een paar kleine 
agentschappen die verspreid zijn over het land. Ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is de geografische spreiding van de medewerkers beperkt. Echter, bij het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Belastingdienst en uiteraard bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken is de geografische spreiding zeer groot. 
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4. Knelpunten bij het aanbieden van opleidingen 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van V&W, en het 
ministerie van Economische Zaken ervaren geen directe knelpunten bij het huidige 
opleidingsaanbod. De andere departementen ervaren wel één of meer knelpunten: 
- De Belastingdienst ervaart de beperkte functionaliteiten van de huidige Elektronische 

leeromgeving als een knelpunt; 
- Het ministerie van LNV ervaart dat er soms niet flexibel ingespeeld kan worden op de 

opleidingsbehoeften van de medewerkers, omdat het moeilijk is om genoeg medewerkers 
bij elkaar te krijgen voor een opleiding. Door toenemende werkdruk neemt bovendien de 
deelname aan opleidingen af; 

- Het ministerie van Algemene Zaken geeft aan nog veel winst te kunnen boeken in het 
effectief gebruik van de verschillende mogelijkheden van de ELO (N@tschool); 

- Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken liggen de grootste knelpunten op logistiek vlak. 
Medewerkers die op (buiten)posten zitten en lokale medewerkers van de consulaten zijn 
lastig te bedienen; 

- Het ministerie van VWS ervaart het grootste knelpunt bij opleidingen die binnenshuis 
worden verzorgd. Bij deze opleidingen gaan medewerkers toch snel even naar hun eigen 
werkplek om tussendoor een aantal werkzaamheden uit te voeren; 

- Het ministerie van OCW ervaart dat veel medewerkers tijdens een opleiding afhaken. Dit 
heeft vaak te maken met de hoge werkdruk. 

 

Oriëntatie op wensen en mogelijkheden ELO 

De tweede set van vier vragen in de interviewlijst heeft betrekking op de mogelijkheden, 
meerwaarde en wensen met betrekking tot een ELO. Per vraag volgt hieronder een 
samenvatting van de antwoorden van de respondenten. 
 
1. Huidige gebruik van een ELO of andere elektronische leermiddelen 
Bij de antwoorden op deze vraag is een duidelijke tweedeling te zien. De ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, V&W en Economische Zaken gebruiken nog geen 
ELO. Daarentegen gebruikt de Belastingdienst een eigen ELO. Echter, deze faciliteit is sterk 
verouderd en wordt niet meer ondersteund door de softwareleverancier. Het beheer van de 
ELO wordt door de eigen ICT-afdeling van de Belastingdienst uitgevoerd. Het ministerie van 
Algemene Zaken gebruikt N@tschool als ELO. Deze omgeving is vrij breed qua mogelijkheden/ 
functionaliteiten, maar slechts 20% van de mogelijkheden wordt gebruikt. Niet alle e-
functionaliteiten en mogelijkheden van N@tschool vindt men even zinvol. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken is 2 jaar bezig met e-learning. Dit departement is vastbesloten er mee 
verder te gaan, omdat het gebruik van de ELO grote voordelen oplevert. 
LNV gebruikt een ELO als de leverancier die aanbiedt, zoals Clingendael dat bij één van de 
opleidingen doet. Bovendien heeft LNV een intranet en leerportaal. Uit evaluaties blijkt dat 
medewerkers van LNV die met een ELO te maken hebben gehad het prettig vinden als een 
ELO ter ondersteuning van een opleiding wordt gebruikt. 
Bij OCW wordt in sommige opleidingen gebruik gemaakt van elektronische hulpmiddelen of een 
ELO. Dit betreft middelen van een externe aanbieder van de betreffende opleiding. In de ELO 
worden onder andere oefeningen aangeboden, vindt communicatie plaats tussen de opleider en 
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de cursisten, wordt online samengewerkt en online getoetst. OCW houdt bij het selecteren van 
een aanbieder rekening met het criterium dat er bij korte opleidingen een follow-up is, 
bijvoorbeeld in de vorm, van een online omgeving. Er zijn bij OCW nog geen evaluatiegegevens 
bekend van het gebruik van de ELO binnen opleidingen.  
De academie voor overheidscommunicatie geeft aan dat E-learning niet goed van de grond 
komt. Zij noteren een gebruik van 20%. Volgens de Academie ontbreekt het aan een interne E-
learning developer. Een ander probleem is voor het gebruik van (nieuwe) applicaties en 
systemen vaak bij klanten geldt dat deze zich eerste bewezen moeten hebben. De introductie 
van bepaalde innovaties maakt dat soms moeilijk.  
 
2. Mogelijkheden van een ELO en de verbetering van het opleidingsaanbod 
Door de departementen en de Belastingdienst worden de volgende voordelen van een ELO 
gezien: 
- ELO voor flexibilisering opleidingsaanbod / tijds- en plaatsonafhankelijk leren (8 

respondenten) 
- Met ELO verbeterde rapportage studievoortgang (portfolio) (5 respondenten) 
- ELO om aansluiting te vinden bij algemene ontwikkelingen; informatisering van de 

maatschappij (5 respondenten) 
- ELO om te kunnen differentiëren (5 respondenten) 
- Met ELO vermindering fysieke contactmomenten/ vermindering reistijd (4 respondenten) 
- Met ELO meer grip op kosten (4 respondenten) 
- Met ELO versterking transparantie carrièrepaden (3 respondenten) 
- Gebruik ELO is essentieel op het gebied van kennisopleidingen (3 respondent) 
- Met ELO verbeterde link naar HRM (2 respondenten) 
- Met ELO verbetering communicatie tijdens opleiding (2 respondent) 
- Met ELO verminderde uitval (2 respondent) 
- Met ELO vermindering vrijblijvendheid opleidingen (1 respondent) 
 
Er is een grote diversiteit in reacties. Zo geeft het ministerie van Economische Zaken aan dat ze 
in eerste instantie geen verband ziet tussen het gebruik van een ELO en verbetering van het 
opleidingsaanbod. VWS denkt dat een ELO kan leiden tot verminderde motivatie bij deelnemers 
doordat er geen fysiek contact is. Zij zien het meer als aanvulling op de bestaande praktijk, 
waarin face to face bijeenkomsten een grote rol spelen. LNV vindt een ELO vooral geschikt 
voor kennisoverdracht, maar niet voor vaardigheidstrainingen. BuZa, daarentegen, ziet zeer 
grote voordelen van het gebruik van een ELO, vooral om medewerkers op buitenlandse posten 
effectief te kunnen opleiden. 
 
3. Voornemens van organisaties ten aanzien van het toekomstig gebruik van een ELO  
Een aantal departementen (ministeries van Economische Zaken, V&W, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, LNV, VWS, en OCW) heeft nog geen concrete acties ondernomen voor het 
inzetten van een ELO ten behoeve van hun opleidingen. Wel gebruiken externe leveranciers af 
en toe een ELO ter ondersteuning van hun opleidingen. Van deze departementen ziet 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wel meerwaarde om een ELO te gebruiken ter 
ondersteuning van opleidingen. Ook OCW staat hier positief tegenover en vindt het belangrijk 
dat de ELO rijksbreed wordt ingericht. Hierdoor is koppeling met andere bronbestanden 
mogelijk. Externe leveranciers van opleidingen zouden moeten worden gedwongen om gebruik 
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te maken van deze ELO. VWS vindt dat er een balans moet worden gevonden tussen het 
rijksbreed inrichten / aanbieden van een ELO en het feit dat veel opleidingen extern worden 
aanbesteed, V&W heeft geen concrete plannen/stappen voor ELO. Voor V&W zal het nog wel 
even duren. De eerste stappen zullen ze daarentegen wel gaan zetten, maar altijd beperkt en 
vooral om er zelf wat van te leren. LNV zegt dat er geen plannen zijn om zelf een ELO op te 
zetten, omdat dit veel tijd en geld zou kosten, terwijl de voordelen discutabel zijn en er vaak 
geen resultaat geboekt wordt. Mocht het echter worden aangeboden dan wil LNV misschien wel 
als ondersteuning op de bestaande praktijk gebruikmaken van ELO-faciliteiten. Echter, LNV ziet 
geen voordelen van het rijksbreed aanbieden van ELO-functionaliteiten. Het ministerie van 
Economische Zaken ziet helemaal geen voordelen van het gebruik van een ELO, dus heeft 
geen behoefte aan een rijksbreed ELO-aanbod. 
De Belastingdienst en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken hebben al 
wel plannen en pilots voor het werken met een ELO ontwikkeld cq. uitgevoerd. Deze ministeries 
willen graag dat er rijksbreed een ELO wordt aangeboden en actief meedenken in het bepalen 
van de functionaliteiten.  
 
4. De rol van een ELO in de toekomst en het opleidingsaanbod  
De ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en 
de Belastingdienst zien een belangrijke rol weggelegd voor een rijksbrede ELO ter 
ondersteuning van het opleidings- en leeraanbod. V&W verwacht dat de rol zal toenemen. De 
Academie voor Overheidscommunicatie vindt de rol die de ELO over vijf jaar speelt moeilijk in te 
schatten en geeft aan dat er ruimte moet zijn voor investeringen, maar het ‘hoger niveau’ moet 
dat beslissen. Het ministerie van Economische Zaken ziet geen rol voor de ELO weggelegd, 
maar is wel geïnteresseerd om de ontwikkelingen te volgen. LNV en VWS denken dat de ELO 
in de toekomst onvermijdelijk een grotere rol zal spelen in het faciliteren van opleidings- en 
leertrajecten, maar vinden dat er een balans moet worden gevonden tussen het rijksbreed 
aanbieden van ELO-functionaliteiten en de ELO’s die de aanbieders van opleidingen gebruiken. 

Aanvullende vragen 

Nadat alle gesprekken met respondenten hadden plaatsgevonden zijn er nog twee aanvullende 
vragen per email voorgelegd. Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten.  
 
a) Wanneer in het kader van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst een ELO zou worden 

aangeboden, zou uw departement daar gebruik van gaan maken / willen gaan 
maken? 

 
Op deze vraag wordt verschillend geantwoord. Binnenlandse zaken, de Belastingdienst en 
Buitenlandse zaken zijn in principe ‘bereid’ om van de ELO gebruik te maken, mits die ELO 
voldoet aan de eisen van het departement ten aanzien van de geboden functionaliteit. 
OCW is positief als het vermindering van werk voor het departement betekent. VWS geeft aan 
dat extern bureau’s “tijdelijk” toegang moeten kunnen krijgen. De respondent van VenW is 
positief, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij geen beslissende factor is in de besluitvorming en 
dat de prioriteit bij VenW voor het gebruik van een ELO laag is. 
P-Direct geeft aan dat de vraag niet relevant is omdat zij geen interne opleidingen hebben en 
LNV en EZ gaan geen gebruik maken van een ELO. AZ heeft op deze vraag niet gereageerd. 
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b) Zou uw departement in principe bereid zijn hiervoor (een deel van) de kosten te 
dragen? 

 
Ook hier zijn de antwoorden divers. Binnenlandse zaken is in beginsel bereid een deel van de 
kosten te dragen. De Belastingdienst wil niet betalen voor de ontwikkelkosten, maar bij gebruik 
middels doorbelasting. Buitenlandse zaken, VWS, VenW en OCW staan niet afwijzend 
tegenover het dragen van kosten, maar geven wel aan dat dit onder voorwaarden gebeuren 
moet.  
P-Direct, LNV en EZ willen geen kosten dragen en  AZ heeft niet gereageerd op deze vraag. 
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Bijlage 3 Waardering functionaliteiten ELO 
Categorie Functionaliteiten om cursusdeelnemers informatie te geven óver een opleiding 

Functionaliteit 
Informeren over een 

cursus-opleiding 

Must haves Could haves Not haves 

1. Informatie over de cursus 
(doelstellingen, omvang, 
etc) 

VWS 
BZ 
BD  

  

2. Rooster VWS 
BZ 

BD (dit mag ook per post)  

3. Informatie over de 
docent(en) 

 BZ 
BD 

 

4. Informatie over 
deelnemers aan een 
cursus 

 VWS, BZ 
BD:facultatief, dan breder 
kennismanagement /-kaart  

 

5. Plaatsen van 
mededelingen voor de 
deelnemers (wijzigingen 
in rooster, actuele 
ontwikkelingen) 

VWS BZ 
BD 

 

6. E-mail alerts BZ 
VWS 

BD  

 

Categorie Functionaliteiten ter ondersteuning van het uitvoeren van opdrachten 

Functionaliteit 
Uitvoeren van 

opdrachten 

Must haves Could haves Not haves 

1. Presentatie (multi-
mediale) leerinhoud/ 
leermateriaal/cases 
(elk type content) 

VWS 
BD 
BZ 

  

2. Individuele leerwegen 
(online voorkennistoets, 
opleiding op maat) 

 BZ VWS 
BD 

3. Tools voor a-synchrone 
communicatie (zoals 
discussieforum, wiki, 
weblog, survey) 

VWS(allemaal) 
BZ 

  

4. Tools voor synchrone 
communicatie (zoals 
msn, chat, virtual 
classroom, 
videoconferencing) 

VWS: msn en chat 
BZ: interne chat/ virtual 

classroom 

VWS:  virtual classroom en 
videoconferencing 

BZ: videoconferencing 

 

5. Tools voor online 
samenwerking (zoals 
document sharing, online 
groepsruimtes, 
versiebeheer) 

VWS 
BZ 

  

VWS

BD
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6. Online inleveren van 
opdrachten (digital 
dropbox)           

BZ BD 
VWS 

 

7. Groepsafspraken 
plannen (zoals 
datumprikker.nl) 

fysiek & virtueel 

 BD 
VWS 
BZ 

 

  

Categorie Functionaliteiten om cursisten op afstand te begeleiden 

Functionaliteit 
Begeleiden 

Must haves Could haves Not haves 

1. Feedback door de docent 
Schriftelijk digitaal 

A-synchroon 
(discussieforum, mail, wiki) 

BZ 
BD 

VWS 

  

2. Feedback door de docent 
Synchroon (chat, virtual 

classroom, msn) 

BD 
VWS 

VWS (virtual classroom)  
BZ (chat, videoconf) 

 

 

3. Mondeling op afstand 
(videoconferencing) 

 

 BZ 
VWS 
BD 

 

4. Controleren op fraude en 
plagiaat 

 

  BZ 
VWS 

5. Feedback door mede-
cursisten  

 

BD  BZ 
VWS 

 Categorie Functionaliteiten voor online toetsen 

Functionaliteit 
Toetsen 

Must haves Could haves Not haves 

1. Geautomatiseerd 
gesloten vormen van 
toetsen afnemen 
(multiple choice, true/ 
false, etc) 

BZ 
BD 

 VWS (in de toekomst) 

2. Geautomatiseerd open 
vormen van toetsen 
afnemen (open vragen) 

 BZ 
BD 

VWS 

3. Op afstand mondelinge 
tentamens af kunnen 
nemen 
(videoconferencing) 

BZ 
BD 

 VWS 

4. Monitoring voortgang 
deelnemers aan cursus/ 
opleiding 

 VWS 
BZ 
BD 

 

  

BD 
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Categorie Online evaluatie 

Functionaliteit 
Evalueren 

Must haves Could haves Not haves 

1. Online survey-tool om 
cursussen te evalueren 
Over kwaliteit 
docent/opleiding 

 

BZ 
BD 

VWS 

  

2. Open vragen, waarin 
deelnemers positieve en 
negatieve aspecten van 
de cursus kunnen 
rapporteren 

 

BZ 
BD 

VWS 

  

  


