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 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. 

“Goed voor medewerker en organisatie” 

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 

mogelijkheid 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. 

Doeven: “Een online opleidingsinstituut met een breed aanbod leeroplossingen 

dat continu in ontwikkeling is en beschikt over accreditatie.”  

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

lijke beleidsplannen van de A&O-fondsen (gemeenten, provincies en water-

schappen), gevuld vanuit de programmalijn ‘Meester in je werk’. Scholing, ont-

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

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

overtuiging dat het op peil houden en zo mogelijk verbeteren van je vakman-

schap 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! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=288&Itemid=84
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Het Nieuwe Leren is ‘on demand’  

Er gaat een lichte huivering door Villa Jongerius in Utrecht als Hans Schuurmans, met een knipoog, van de Holland-

se e-learning maatschappij academie, een levensechte 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 duide-

lijk. “En de Google-glass komt er nog aan…” 

Schuurmans nam de toehoorders mee in de ontwikkelingen van het nieuwe leren. Bij klanten als Belastingdienst, 

gemeenten en grote bedrijven is daar de afgelopen vijf jaar veel ervaring mee opgedaan.  

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 hier de presentatie van Hans Schuurmans. 

 “Ik doe mee met het nieuwe, gratis online 
leeraanbod van het A&O-fonds Provincies. Jij 
ook?”  
Connie Taris-Hoes, provincie Overijssel, ambassadeur A&O 

ProvinciE-learning 

“Waar ter wereld je ook bent…, gebruik het 
aanbod E-learning van het A&O-fonds Provin-
cies voor je dagelijkse leermoment!!” 
Maarten van der Molen, Provincie Noord-Holland, ambas-

sadeur A&O ProvinciE-learning 

     

“Maarten en Connie, ik ridder jullie hierbij  

officieel tot ambassadeurs van  

A&O ProvinciE-learning”. 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiehansschuurmans.pdf
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“Het is een kapitale denkfout om 

te veronderstellen dat medewer-

kers een aanbod automatisch 

gaan gebruiken.” 

“Dit is een heel mooi divers aanbod” Het cursusaanbod bestaat uit: 
Beoordelings- en functioneringsgesprekken  Foutloos Neder-

lands schrijven  Feedback  Snellezen  Succesvol leren  

Timemanagement  Basiscursus Het Nieuwe Werken  Brain-

stormen en mindmapping  Met druk en tegenslag omgaan  

Omgaan met veranderingen en aanpassen  Integriteit  Om-

gaan met stress  LinkedIn  Sociale media en gedragscodes   
 
Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van cursussen 

en de wijze van aanmelding.  

 
 

Dialoog en eigenaarschap 

“Onbegrijpelijk dat iemand een persoonlijk opleidingsbudget 

niet gebruikt.” In de workshop ‘Leren van een collega-

provincie’ ontspon een boeiende discussie over eigenaarschap 

en de rol van leidinggevenden om medewerkers te stimuleren 

om te leren. 

binnen het team aanwezig zijn en wat daarbinnen de oplei-

dingsbehoeften zijn. En een projectteam moet kunnen veran-

deren als na verloop van tijd andere competenties wenselijk 

zijn, werd geopperd. “Het gaat om professioneel incasserings-

vermogen: al het werk is tijdelijk en je moet zorgen dat je aan-

trekkelijk blijft voor de werkgever. Dan kan een cursus of op-

leiding relevant zijn.” Bekijk hier de presentatie van Monique 

Roosen. 

 

 

Opleidingsadviseur Monique Roosen van de provincie Noord-Brabant vertelde in haar workshop hoe het oplei-

dingsplan, afgestemd op de organisatieontwikkeling, praktisch vertaald is in de portal TOP (Talent Ontwikkel Plaza) 

Noord-Brabant. Daarin staat het hele  interne en externe opleidingsaanbod. “En straks ook de e-learningcursussen 

van het A&O-fonds Provincies”, zegde Roosen toe. 

Eigenaarschap, resultaatgerichtheid en aanspreken, kernbegrippen binnen de organisatieontwikkeling van Noord-

Brabant, gelden ook voor de ontwikkeling van medewerkers, vertelde zij: medewerkers zijn verantwoordelijk voor 

hun eigen ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt, werd in de zaal gesignaleerd. “Bij ons blijven persoon-

lijke opleidingsbudgetten van 4.500 euro ongebruikt, onbegrijpelijk.” Andere provincies herkenden dit beeld.  

Het leidde tot discussie over de dialoog tussen manager en medewerker en eigenaarschap. “Hoe zorgen we ervoor 

dat managers het gedrag gaan vertonen dat we wensen en voorkomen we dat de medewerker achteroverleunt. 

Dat is de heilige graal.” 

Inspirerend leiderschap was slechts een deel van de oplossing. Want medewerkers hebben steeds meer behoefte 

aan opleiding op inhoud en collegiale intervisie. Een manager moet bij voorkeur weten welke competenties er  

 

“Als OR-lid ga ik er op toezien dat 

dit binnen onze organisatie opge-

pakt gaat worden.” 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=283&Itemid=84
http://prezi.com/53w6o1qdrnsc/leren-en-ontwikkelen-bij-provincie-noord-brabant/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Kies je plek, tijdstip en tempo 

Een werkgroep van het A&O-fonds Provincies, bestaande uit vertegenwoordi-

gers van provincies, selecteerde uit het aanbod van de HEMA academie veer-

tien cursussen die medewerkers bij provincies gratis kunnen volgen. In de 

workshop ‘E-learning concreet’ kregen deelnemers de kans om kennis te maken 

met het nieuwe opleidingsaanbod en vragen te stellen. 

Eenmaal ingelogd op het portal wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Een 

medewerker kan een cursus kiezen en een videodocent begeleidt de cursist dan 

door het programma. Met een inlogcode kan de medewerker zelf bepalen 

waar, wanneer en in welk tempo hij of zij aan de cursus werkt. De privacy is 

gewaarborgd; de werkgever kan niet meekijken. De medewerker moet wel zelf 

de motivatie en discipline opbrengen om de cursus af te maken; er wordt geen 

reminder gestuurd. 

Na afloop van een cursus maakt de deelnemer een toets en kan deelname-

bewijs downloaden. Dat is geen diploma, maar is een indicatie dat de mede-

werker in principe klaar is voor een examen bij een examenbureau. Want leuk 

aardigheidje: met de inlogcode kunnen ook familieleden van de medewerker 

dit jaar de cursussen gratis volgen.  

Bekijk hier de presentatie van HEMA academie. 

 

 

 

 

 

“Zorg dat iedereen het weet”  

In de workshop ‘Netwerkontwikkeling’ besprak Maurice van de Mortel van 

Publiek Domein met deelnemers de vragen ‘Hoe maak je van e-learning 

een succes?’ en ‘Is er  behoefte aan een professioneel leernetwerk?’  

Volgens Van de Mortel leverde dat mooie inzichten op. E-learning staat 

niet op zich, stelden deelnemers vast, maar dient goed ingebed te worden 

binnen het totale opleidingsaanbod. Er moet daarbij oog zijn voor de vraag  

 

van medewerkers. Daarom kan ook de medezeggenschap een rol spelen en is het voortgangsgesprek tussen me-

dewerker en leidinggevende een plek om opleidingsbehoeften te bespreken. Van de Mortel: “En heel simpel: zorg 

dat iedereen het weet. Maak e-learning bekend. En beloon successen.” 

Een professioneel leernetwerk is natuurlijk altijd welkom, kwam uit de workshoprondes. Maar er klonk gelijk een 

waarschuwing: het moet professionaliseren en ‘halen en brengen’. De deelnemers bepalen het succes! 

“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 

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiehemaacademie.pdf
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Tammo Hoogakker, voorzitter ICP, hoofd P&O 

provincie Gelderland  

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

werkers 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 collega’s dit aanbod van het A&O-fonds 

Provincies zien en bekendmaken als één van de in-

strumenten om te leren en ontwikkelen, naast vele 

andere mogelijkheden. Binnen provincie Gelderland 

gaan we het aanbod synchroniseren 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. Daarom 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 medewerker 

en leidinggevende over persoonlijke ontwikkeling,  die 

beiden zien wat er te winnen is en toegevoegde waar-

de 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.” 

 

Bekijk op de volgende pagina de fotocollage 

voor een impressie van de dag. Wij vonden het 

een geslaagde aftrap en danken een ieder die 

hieraan een bijdrage heeft geleverd! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
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