
Uitkomsten sessie SURF Onderwijsdagen: 

Sessie: ‘Digitaal werken en leren bij mbo Utrecht; succesfactoren 
en valkuilen’ 

Thema: Digitale leeromgeving 

Datum: 07-11-2017 

Tijdstip: 15:50-16:35 

Locatie: WTC, Rotterdam, zaal Penn II 

Sprekers: Marco Roelofs (MBO Utrecht), Mariole de Jonge (Fringe), 
Joep Nijland (BLEARN) 
 
 

Beschrijving sessie in programmaboekje SURF: 

MBO Utrecht is in het studiejaar 2016-2017 gestart met een nieuwe ELO/DLWO: OnderwijsOnline. Voor de 
invoering is een multidisciplinaire projectgroep opgesteld, een pilot gedaan en een projectplan 
opgesteld en uitgevoerd. Tijdens deze sessie presenteren de projectgroepleden de 'lessons learned' uit 
het implementatietraject en de huidige gebruikerservaringen. Samen met de deelnemers aan deze sessie, 
worden de succesfactoren voor een geslaagde implementatie en ingebruikname van een nieuwe, moderne 
ELO/DLWO bediscussieerd en gedefinieerd. De conclusies worden na afloop gedeeld met alle bezoekers 
van de SURF Onderwijsdagen. 

http://www.mboutrecht.nl/
http://www.fringe.nl/
http://www.blearn.nl/


 

Korte toelichting op de sessie en dit document: 
Nadat de aanleiding, projectopdracht en projectorganisatie waren geschetst, zijn we Tijdens de sessie 
ingegaan op verschillende succesfactoren en valkuilen. Er is gedeeld en gediscussieerd. Ook 
verschillende stellingen op zowel macro-, meseo-, als microniveau zijn besproken.  

De opdracht aan het eind van de sessie, om alle succesfactoren en valkuilen te prioriteren op volgorde 
van ‘belangrijkheid’, is vanwege de korte tijd niet gelukt. We vinden het wel belangrijk om deze 
geleerde lessen te delen met iedereen die daar behoefte aan heeft. Daarom delen we dit document met 
alle deelnemers van de SURF Onderwijsdagen en dus collega-onderwijsinstellingen en -organisaties. 

Op de volgende 2 bladzijdes leest u de 23 succesfactoren en valkuilen die de projectgroep van MBO 
Utrecht geformuleerd heeft. Deze succesfactoren en valkuilen zijn uiteraard niet volledig. Het zijn 
voor MBO Utrecht belangrijke geleerde lessen die we graag delen met andere onderwijsinstellingen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de sprekers (zie informatie op pagina 1). 

 

  



succesfactoren en valkuilen: 

- Uitwisseling en synchronisatie met andere applicaties en bronsystemen moet 
naadloos en realtime zijn. 

- Leverancier moet tijdig (kleine) aanpassingen kunnen doen aan de wensen en 
eisen van de gebruikers. 

- Alle (nieuwe) docenten volgen een basistraining in het gebruik van de ELO. 
Verdiepende training is facultatief. 

- Stel experts/key-users aan. Zowel inhoudelijk als technisch. Geef deze 
mensen voldoende tijd en ruimte voor hun taken. 

- Organiseer een lanceringsmoment (bijvoorbeeld tijdens een centrale 
studiedag). 

- Deel kennis en ervaringen met andere instellingen (gebruikersgroep). 
- Begin met de basics in het gebruik en voeg in een later stadium meer 

functies toe. 
- Werk niet alleen resultaatgericht maar vooral ook academiegericht. Sluit 

aan bij de beginsituatie van de teams. 
- Test, pilot, evalueer en stel bij in overleg met docenten en studenten 

voordat je volledig 'live' gaat. 
- Schrijf een helder projectplan en zorg dat iedereen hier van op hoogte is. 

OP en OOP. 
- Zorg voor een multidisciplinaire projectgroep die samenwerkt aan de 

communicatie en implementatie. 
- Werk volgens een projectgroep/stuurgroep model. Escaleer tijdig bij 

problemen. 



- Organiseer mogelijkheden voor kennisdeling in de teams en over de 
afdelingen/academies heen. Deel good/best practices. 

- Verwacht niet dat alles in één keer (mee)werkt. 
- Communiceer, communiceer, communiceer. 
- Stop niet met door ontwikkelen nadat de ELO eenmaal is ingericht/ingevoerd. 
- Leg de verantwoordelijkheid en zeggenschap in de teams.  Dit maakt 

het succes groter. 
- Stel medewerkers tijdig op de hoogte van veranderingen en leg uit wat het 

nut is. Herhaal dit. 
- Zorg voor korte lijnen met de leverancier zodat problemen snel opgelost 

kunnen worden. 
- Begin vanuit onderzoek: wat sluit aan bij de onderwijsvisie en welke 

digitale ondersteuning heb je nodig. 
- Markeer mijlpalen en vier behaalde successen tijdens en na de implementatie. 
- Standaardiseer processen door middel van training en instructie(materiaal). 
- Indien je nieuwe functionaliteiten ontwikkelt met de leverancier, neem hier 

voldoende tijd voor. 


