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Trainingsprogramma



Wat is microlearning?
Het vangen van de aandacht in leren en mediaconsumptie is tegenwoordig een van de
grootste uitdagingen. Microlearning is een manier om in kleine, hapklare brokken kennis
over te dragen of lesmateriaal aan te bieden. Mensen vinden het fijn dat ze niet vastzitten
aan een langdurig proces en dat ze de tijd die ze aan leren besteden zelf in de hand
hebben.
De term microlearning wordt gebruikt in het domein van e-learning en bestaat uit relatief
kleine leereenheden en kortetermijnleeractiviteiten in onderwijs en opleiding. De
leereenheden (ook wel ‘learning nuggets’ genoemd) variëren in vorm: samenvattingen van
artikelen, infographics, dia’s, quizzen, polls, video’s, links of afbeeldingen. Een leereenheid
duurt maximaal vijf minuten.

Doe mee aan de praktische training 'Maak je eigen microlearning' en leer hoe u zelf een
boeiende microlearning kunt ontwikkelen en hoe u deze kunt inzetten in uw organisatie of
bij uw lessen.
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Uw trainers en coaches



Uw organisatie en leerdoelen

Weet u wat microlearning is en hoe u deze vorm kunt toepassen binnen uw organisatie
en projecten.
Bent u geïnspireerd door Best Practices en voorbeelden van microlearning. 
Kent u een verscheidenheid aan leermiddelen en kunt u beoordelen welke past bij uw
doelstellingen.
Begrijpt u trends in video en wat werkt op YouTube, Facebook, LinkedIn en Instagram.
Bent u in staat om een idee om te zetten in een contentplan. 
Begrijpt u de relatie van microlearning tot een curriculum.
Bent u in staat om een microlearning te produceren.
Kunt u een professionele video maken met uw smartphone.
Bent u geïnspireerd door verschillende manieren om microlearning onder uw doelgroep
te verspreiden.

Met een goed begrip van wat microlearning is en hoe u dit format kunt toepassen, kunt u
het gebruiken als een instrument om bewustzijn te vergroten, mensen te activeren of te
informeren, gedrag te beïnvloeden, mensen te betrekken, kennis over te dragen, instructie
te geven etc. Na het volgen van deze training:

Voor wie?
Bent u werkzaam in de zorgsector? Bent u docent, opleider, trainer, coach, HRM-er, L&D-er,
communicatie- of projectmanager?
Wilt u experimenteren met en leren over deze innovatieve en populaire vorm van online
leren? Schrijf u dan in bij projectmanager Ineke Vlek via vlek@leydenacademy.nl

Voor de start van de trainingsdag nemen we een intake af met betrekking tot uw project en
behoeften, om het programma zo goed als mogelijk op-maat te maken.
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Agenda trainingsdag
Donderdag 4 november 2021
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De ins & outs van microlearning. Kan het werken voor uw
organisatie of project? Inspirerende praktijkvoorbeelden
in de zorgsector. Door Marie-Louise Kok
Videotrends. Wat werkt op YouTube, Facebook, LinkedIn
en Instagram? Door Pelpina Trip, videoconsultant
Hoe verspreidt u uw microlearning? Hoe bereikt u uw
publiek? Door Niels Bartels, communicatiespecialist

09.00 – 09.30 Ontvangstregistratie en welkom 

09.30 –  10.00 Kennismaken en doelen bespreken (intake).
Door Marie-Louise Kok, digital learning expert 

10.00 – 12.00 Presentaties en Q&A

12.00 – 13.00 Lunch en korte wandeling door Leiden

13.00 – 14.30 Workshop Content Ontwerp: u leert leerdoelen
identificeren en een ontwerp maken. Door Marie-Louise Kok

14.30 – 14.45 Korte pauze

14.45 – 16.15 Workshop Content Creatie: u leert filmen en
monteren met uw smartphone. Door Pelpina Trip

16.15 – 17.00 Wrap-up en presentatie van de eerste
videoresultaten en afsluitende netwerkborrel 



Online leren en coaching

Video's, templates, artikelen en interessante weblinks gecureerd door onze trainers.
Over creatie en verspreiding van uw microlearning.
Een starters e-Book (PDF). 
Profielen van en mogelijkheid tot discussie met deelnemers en trainers.

U ontvangt persoonsgebonden toegang tot een online leeromgeving met lesmateriaal en
de mogelijkheid tot interactie met deelnemers en coaches. U kunt in uw eigen tempo
leren middels het gebruik van een tablet of mobiel, maar ook via een PC of laptop. De
online leeromgeving biedt u:

Na afloop van de trainingsdag bieden we een persoonlijk 1-op-1 coachingsgesprek aan
wanneer u vragen heeft of advies wilt.

Pelpina Trip is een van Nederlands bekendste social videoconsultants. U ontvangt tevens
toegang tot Pelpina's online ‘Smartphone video training’.
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https://pelpina.com/nl/over-mij/over-pelpina/
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Deelname en contactinformatie

Deelname bedraagt 399,- euro (vrijgesteld van BTW) per deelnemer, inclusief koffie,
thee, lunch en netwerkborrel. Verder ontvangt u daarvoor toegang tot onze online
leeromgeving, mogelijkheid tot 1-op-1 coachingsgesprek, toegang tot Pelpina Trip’s
online ‘Smartphone video training’, en certificaat van deelname.
Bij de trainingsdag worden voorzorgsmaatregelen i.v.m. corona in acht genomen.
Neem contact op voor verdere informatie of inschrijving. 

Contact en trainingslocatie:
Leyden Academy on Vitality and Ageing
Direct gelegen naast het Centraal Station
Contactpersoon: Ineke Vlek
Poortgebouw Zuid, collegezaal kamer 0.15
Rijnsburgerweg 10; 2333 AA LEIDEN
Tel.: 071 5240960
E-mail: vlek@leydenacademy.nl

Disclaimer
Onder voorbehoud van wijzigingen in het programma. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan de informatie in dit document.
© 2021, Leyden Academy on Vitality and Ageing
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