
 

 
  
        

 
Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 

www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 – info@aenoprovincies.nl 
 

NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES 
Nieuwsbrief 61, oktober 2014, speciale editie 

                  

 
  
 
 
 
 
 
 

 Hier   A&O-fonds Provincies opent ProvinciE-learning 

Veertien gratis cursussen voor provinciemedewerkers 

De website A&O ProvinciE-learning is officieel geopend. Medewerkers van provincies kunnen via de por-

tal van het A&O-fonds Provincies een jaar lang gratis veertien cursussen volgen. Op de startbijeenkomst 

in Villa Jongerius in Utrecht klonken lovende woorden over het nieuwe digitale opleidingsaanbod. Over 

een 3D-hoofd en de noodzaak om te leren. 

De aftrap 

Jaap Doeven, voorzitter van A&O-fonds Provincies, verzorgde woensdag 1 okto-

ber de officiële aftrap voor de nieuwe portal A&O ProvinciE-learning. Directeur 

Peter Smits van het A&O-fonds Provincies gaf de voorzet: “Wij tellen af van vijf 

naar een en dan schiet jij de bal de zaal in.” Met een symbolisch schot ging de 

nieuwe website precies om 13.10 uur in de lucht.  

Via de portal hebben de 11.000 medewerkers bij provincies een jaar lang de mo-

gelijkheid om via e-learning gratis veertien cursussen te volgen. Het A&O-fonds 

biedt de cursussen aan en maakt daarbij gebruik van de HEMA academie. Doe-

ven: “Een online opleidingsinstituut met een breed aanbod leeroplossingen dat 

continu in ontwikkeling is en beschikt over accreditatie.” Lees meer. 

Het online leren aanbod komt volgens voorzitter Doeven voort uit de gezamenlij-

ke beleidsplannen van de A&O-fondsen (gemeenten, provincies en waterschap-

pen), gevuld vanuit de programmalijn ‘Meester in je werk’. Scholing, ontwikke-

ling, vakmanschap en leren staan daarin centraal. “De sociale partners van het 

A&O-fonds Provincies bieden medewerkers deze mogelijkheid in de vaste over-

tuiging dat het op peil houden en zo mogelijk verbeteren van je vakmanschap 

goed is voor zowel de medewerker als de organisatie.” 

Hij riep de aanwezige lokale professionals, P&O’ers, OR-leden en andere enthou-

siaste betrokkenen, op het nieuwe aanbod binnen hun provincies volop onder de 

aandacht te brengen. “Het A&O-fonds gaat daar komend jaar aan werken, maar 

het lukt niet zonder u.” Doeven: “Ik hoop dat we over één jaar kunnen zeggen dat 

alle provincies actief aan de slag zijn met online leren.” 

 

 

 

Webinar ‘Online leren bij provincies!’ 
Woensdag 15 oktober – 11.30-12.30 uur – meld u hier aan! 

Keynotespeaker Hans Schuurmans, HEMA academie 

Er gaat een lichte huivering door Villa Jongerius in Utrecht als Hans Schuurmans, 

met een knipoog, van de Hollandse e-learning maatschappij academie, een le-

vensechte replica van zijn hoofd laat zien. “Dit kan een 3D-printer nu al maken”, 

zegt hij. Zo snel gaan ontwikkelingen en verandert de wereld, maakt hij met zijn 

3D-hoofd heel duidelijk. “En de Google-glass komt er nog aan…” 

Schuurmans nam de toehoorders mee in de ontwikkelingen van het nieuwe le-

ren. Bij klanten als Belastingdienst, gemeenten en grote bedrijven is daar de afge-

lopen vijf jaar veel ervaring mee opgedaan. Lees meer. 

Bekijk hier de presentatie van Hans Schuurmans. 

Het nieuwe leren sluit volgens Schuurmans aan op veranderende leerbehoeften 

van mensen. “Wie bestudeert nog graag een boek van voor naar achter?” Het 

nieuwe leren gaat uit van leren on demand. Schuurmans: “We bieden daarom 

aantrekkelijke en interactieve cursussen. Onderwerpen zijn opgedeeld in korte, 

krachtige blokken die je on demand en in wisselende volgorde kunt volgen.” 

Schuurmans wil binnen de samenwerking met het A&O-fonds Provincies vooral 

faciliteren. “Na het eerste contact zijn goede vragen gesteld en is er snel een 

werkgroep samengesteld. Mijn complimenten over de voortgang en bestuurlijke 

besluitvaardigheid, maar ik ben het met Jaap Doeven eens: we beginnen nu pas. 

Ik hoop dat we op dezelfde manier partners blijven zoals we gestart zijn.”  

Bekijk het cursusaanbod en meld u aan! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagvandedagaenoprovincielearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=288&Itemid=84
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagvandedagaenoprovincielearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiehansschuurmans.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=283&Itemid=84
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“Als professionals hebben we de plicht om ons te blijven ontwikkelen. Deze wijze van leren sluit uitstekend 

aan bij het nieuwe werken. Studeren op een tijd en een plaats die jou het beste schikt!”   

Gea van Craaikamp, vice-voorzitter A&O-fonds Provincies, provinciesecretaris provincie Noord-Holland 

 

Workshops 

De deelnemers konden tijdens de aftrap kiezen uit drie workshops: Leren van een collegaprovincie, E-learning con-

creet en Netwerkontwikkeling. Meer over de workshops en de presentaties vindt u in het verslag van de dag. 

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies 

De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikkelin-

gen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap bin-

nen provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over deze onderwerpen.  U kunt zich aanmelden voor 

de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl.  

Lees hier het verslag van de dag en bekijk de fotocollage op de volgende pagina. 

Tammo Hoogakker, voorzitter ICP, hoofd P&O  

provincie Gelderland  

“E-learning is een middel om te leren en biedt medewer-

kers grote flexibiliteit in tijd en plaats om te leren. Het is 

een effectief en laagdrempelig instrument dat mensen 

kan ondersteunen die op deze manier kunnen en willen 

leren. Maar het is niet de enige manier. Ik hoop dat col-

lega’s dit aanbod van het A&O-fonds Provincies zien en 

bekendmaken als één van de instrumenten om te leren 

en ontwikkelen, naast vele andere mogelijkheden. Bin-

nen provincie Gelderland gaan we het aanbod synchro-

niseren met het platform Good Habitz. Daarin hebben 

we ook een uitgebreid aanbod van e-learningstrajecten 

die in relatie staan tot Het Nieuwe Werken. Wij proberen 

in het aanbod dubbelingen te voorkomen. Helaas loopt 

Good Habitz nog niet over van de belangstelling. Daar-

om geloof ik dat leren wel een vorm van urgentie en 

persoonlijke drive moet kennen. Mensen spenderen niet 

zomaar hun tijd aan deze vorm van leren. Het mooiste 

zou zijn als het ingebed is in een gesprek tussen mede-

werker en leidinggevende over persoonlijke ontwikke-

ling,  die beiden zien wat er te winnen is en toegevoegde 

waarde zien in het leren en ontwikkelen in welke vorm 

dan ook zoals het volgen van een e-learningtraining.” 

Jose Meijer (ABVAKABO FNV), bestuurslid  

A&O-fonds Provincies 

“Het nieuwe e-learning cursusaanbod vind ik van heel 

groot belang. Iedereen kan daardoor op eigen wijze, 

plek, tempo en desnoods anoniem iets leren. E-

learning is erg flexibel en daardoor heel toekomstge-

richt. We moeten daarom veel meer gaan doen met 

e-learning, vind ik. Bij Stichting Beheer Collectieve 

Middelen heb ik gezien dat e-learning een heel goede 

praktische manier is om kennis op te doen voor me-

dewerkers. Mijn mond viel open van wat tegenwoor-

dig allemaal mogelijk is met e-learning. Ik wist niet 

dat de techniek al zover was. Het traject van het 

A&O-fonds Provincies gebruikt die mogelijkheden.Het 

is een eerste stap. Ik hoop dat ambtenaren door dit 

aanbod ook de weg vinden naar andere e-

learningtrajecten. Uit de evaluatie moet straks blij-

ken of we de cursussen die we nu aanbieden vol-

doende zijn of dat er behoefte is aan aanvullingen. 

Maar de eerste uitdaging is nu om ambtenaren te 

prikkelen van het aanbod gebruik te maken, zodat 

het een succes wordt.” 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagvandedagaenoprovincielearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagvandedagaenoprovincielearning.pdf
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