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e-Learning bij
Philips
Medical
Systems
bijeenkomsten. Ook kan de cursist iedere werkdag op een vast tijdstip
via een chat contact opnemen met de docent en via een forum discussiëren met docent en medecursisten. Voor vragen die de studievoortgang
belemmeren, kan de cursist via een e-mail een beroep doen op zijn/haar
docent – men krijgt dan binnen 24 uur antwoord – en voor echt dringende vragen neemt de cursist telefonisch contact op met de begeleider.

DOOR WILFRED RUBENS EN HARM WEISTRA

Het Professor Holst Center (kortweg PHC) is het opleidingsinstituut
van Philips Medical Systems (PMS). Philips Medical Systems ontwikkelt en verkoopt medische systemen voor diagnose en behandeling.
Een professionele faculteit en een gedegen opleidingsprogramma zijn
van essentieel belang voor degenen die deze systemen moeten verkopen, gebruiken en onderhouden. Voor Philips Medical Systems is dit
één van de redenen om fors te investeren in de kennis en vaardigheden
van met name de onderhoudstechnici en de verkoopmedewerkers.
Dit gebeurde tot voor kort voornamelijk in het Professor Holst Center
for Training and Education, het eigen opleidingsinstituut in Best, met
een docentenkorps van 40 fulltime docenten. Maar sinds een aantal
maanden gebeurt dit ook via het internet.

Meer cursisten, dezelfde faciliteiten
In 2000 verzorgde het PHC meer dan 530 cursussen voor ongeveer
4.300 cursisten. De cursisten komen uit de gehele wereld (bijna 60%
komt niet uit Europa). De reis- en verblijfskosten zijn dan ook hoog.
In 10 jaar is het aantal cursisten met 30% toegenomen. Dat plaatste
Philips Medical Systems voor de vraag of faciliteitsuitbreiding van
het trainingscentrum zou moeten worden gedaan. Dat zou een forse
investering betekenen. Voor het PHC was het de vraag hoe met dezelfde faciliteiten meer cursisten te ‘bedienen’ zouden zijn, het liefst in
een kortere tijd en met minder reis- en verblijfskosten. Toch mocht
dit alles niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Ondersteuning
De cursisten van Hans van de Vrande en John van de Laar treffen
elkaar dus één keer per week, ieder vanachter zijn/haar eigen pc.
Gedurende de rest van de week worden zij geacht de lesstof zelfstandig
tot zich te nemen. Ook dat gebeurt op de eigen pc. De cursussen staan
in de e-learning-omgeving van PHC. De servicetechnici kunnen op het
moment dat het werk dat toelaat, in hun eigen tempo de lesstof tot zich
nemen. Dat beperkt zich niet tot een praatje (tekst) en een plaatje. Het
is rijke lesstof, met animaties, simulaties, oefeningen en voortgangstoetsen. Het materiaal kan zonder docent worden gevolgd. Maar mocht
de cursist toch vastlopen, dan kan men terugvallen op de coach die
permanent beschikbaar is. Er zit een gelaagdheid in de ondersteuning:
niet-urgente vragen en opmerkingen worden bewaard tot de wekelijkse
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e-Learning-strategie
Deze vragen waren voor Philips Medical Systems de reden om samen
met KPMG Consulting te onderzoeken of, en zo ja, hoe e-learning
een bijdrage zou kunnen leveren. Om op deze vraag een antwoord
te krijgen, is allereerst naar de business issues van PMS gekeken.
De op grond daarvan geformuleerde e-learning-strategie doet recht
aan de uitdagingen waar PMS voor staat. Daarbij is onder andere
gekeken naar de rechtvaardiging voor de investering in e-learning.
Deze is niet alleen geformuleerd vanuit bedrijfseconomisch perspectief, maar ook vanuit human resource en onderwijskundig perspectief.
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De cursisten van Hans van de Vrande en John van de Laar, docenten van het Professor Holst Center van Philips Medical Systems,
komen uit de gehele wereld: van Azië tot Zuid-Amerika. Toch staan beiden één keer per week een uur voor de klas om met hun cursisten de voortgang van de studie te bespreken. Hun klas is een virtuele klas. Voor de klas staan betekent voor Hans van de Vrande en
John van de Laar dat ze één keer per week achter hun pc zitten, net als de twee groepen van zo’n tien cursisten die zij begeleiden.
In die virtuele klas gebeurt in hoofdlijnen hetzelfde als wat er in een ‘normale’ klas gebeurt: de docent presenteert nieuwe lesstof,
bespreekt de eerder behandelde stof, stelt vragen, controleert of de cursisten het hebben begrepen en brengt de onderlinge discussie
op gang. De virtuele klas is een onderdeel van de e-learning-omgeving die het Professor Holst Center in Best heeft ingericht.

In het kort komt het erop neer dat PMS met e-learning de opleidingen
flexibeler en efficiënter wil inrichten om beter tegemoet te kunnen
komen aan de snelgroeiende en sterk wisselende opleidingsvraag.
Ook zouden cursisten beter in staat moeten worden gesteld om te
leren op een moment dat het hén uitkomt. Het feit dat een onderhoudstechnicus zijn kennis op peil moet houden, mag niet ten koste
gaan van de snelheid en kwaliteit van de service aan de klant.

effect en optimaal voor wat betreft de kosten voor het leren. Het op
deze manier gekregen rendement moet een rechtvaardiging zijn voor
de investeringen in e-learning.
W I L F R E D R U B E N S I S C O N S U LTA N T E N H A R M
W E I S T R A I S S E N I O R M A N A G E R VA N L E A R N I N G
S O L U T I O N S E N V E R A N TWO O R D E L I J K VO O R D E
E - L E A R N I N G A C T I V I T E I T E N VA N K P M G C O N S U LT I N G .

Blended solution
De twee groepen cursisten die getraind worden op de diverse medische systemen, beschikken over een mix van instrumenten die het
leren ondersteunen: zelfstudie e-learning-materiaal, virtuele bijeenkomsten, e-mailcoaching en telefonisch contact met de docenten.
Daarnaast kunnen de cursisten onderling overleggen, uiteraard tijdens
de wekelijkse bijeenkomsten, maar daarnaast ook via e-mail, chat en
in on line discussies, zogenaamde forums. De CV-cursisten zullen
elkaar niet fysiek ontmoeten. Het zijn ervaren onderhoudstechnici
die via e-learning worden bijgeschoold op de veranderingen aan de
apparatuur die zij onderhouden. Voor de MR-cursisten is de virtuele
opleiding de eerste fase van een opleidingstraject dat in het Professor
Holst Center in Best wordt voorgezet. Daar gaan ze na afloop van het
e-learning-traject aan de apparatuur staan om te oefenen en te verdiepen wat zij in de e-learning-sessies hebben geleerd.
Bij Professor Holst Center is er dus met recht sprake van een ‘blended
solution’, ofwel een mix van leerinterventies: e-learning-zelfstudie,
e-learning-bijeenkomsten, (virtuele) coaching en klassikale bijeenkomsten. Een blended solution wil zeggen dat de optimale mix van
leerinterventies wordt gekozen. Optimaal voor wat betreft het leer-
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