Curriculum Vitae
Naam:
Voornaam:
Geboren:
Adres:
Postcode en woonplaats
Mobiel:
E-mail:
Website:

Rubens
Wilfred
23 juni 1964, Kerkrade
Minister Elandstraat 29
6523 CS Nijmegen
06-24121641
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com

Werkervaring:
1 maart 2015 – heden: zelfstandig adviseur, projectleider en docent
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmamanager selectie en implementatie digitale leeromgeving
Zadkine/Techniek College Rotterdam. Verantwoordelijk voor de aanbesteding en
de implementatie van een nieuwe digitale leeromgeving van deze MBOinstellingen.
Adviseur projectleider leermanagementsysteem UWV. Fungeert als klankbord van
de projectleider van UWV die verantwoordelijk is voor de selectie en
implementatie van een nieuw leermanagementsysteem.
Adviseur van een aantal organisaties bij de selectie van
leermanagementsystemen.
Projectleider business development en innovatie online en blended learning, Your
Academy (Centrum voor Post-Initieel onderwijs van de Open Universiteit).
Verantwoordelijk voor een aantal innovatieve projecten, co-auteur
programmaplan Centrum.
Kwartiermaker blended learning, faculteit Techniek Hogeschool van Amsterdam.
Programmamanager digitale leeromgeving Zuyd Hogeschool. Verantwoordelijk
voor de aanbesteding en de implementatie van een nieuwe digitale leeromgeving
van Zuyd.
Adviseur aanbesteding digitale leeromgeving Hogeschool Rotterdam.
Projectleider functionaliteit yOUlearn van de Open Universiteit. Verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale leeromgeving yOULearn, en
afstemming met andere systemen (versie 3 en 4).
Interim applicatiemanager yOUlearn. Verantwoordelijk voor het beheer van de
applicatie, contacten met key users, afstemming met andere systemen en
relevante initiatieven.
Projectleider implementatie en product owner yOUlearn. Verantwoordelijk voor de
invoering van yOUlearn en opdrachtgever ontwikkelteam (versie 1 en 2).
Advisering bij visie-, strategie- en beleidsontwikkeling, en de invoering van een elearning strategie (meerdere organisaties).
Advisering programma digitale leeromgeving (van visieontwikkeling tot selectie).
Implementatie van ICT binnen onderwijs, opleidingen en andere leertrajecten
(advisering en implementatie).
Adviseur aanbesteding online cursus voor klinisch onderzoekers.

i

•
•
•
•
•
•
•
•

Professionalisering medewerkers op het gebied van leren en ICT (online
cursussen, gastcolleges, workshops, keynotes, studiedagen, leertraject,
webinars).
Advisering en begeleiding bij het herontwerpen en versterken van curricula van
onderwijs, opleidingen en andere leertrajecten met behulp van de mogelijkheden
van ICT.
Advisering en begeleiding bij het ontwikkelen van innovatieve leertrajecten (zoals
werkplek leren ondersteunen met leertechnologie).
Advisering en begeleiding het versterken en vernieuwen van didactiek, dankzij de
mogelijkheden van ICT.
Evalueren van initiatieven op het gebied van ICT en leren.
Klankbord programmamanager ICT in het onderwijs.
Leveren van bijdragen aan een trendrapport over ICT in het hoger onderwijs.
Auteur van de Learning Correspondent. Dit is een uitgave van SBO waarin trends
op het gebied van leren, opleiden en onderwijs met een kritische blik worden
beschreven.

Klanten zijn onderwijsinstellingen (zoals Avans Hogescholen, Open Universiteit, SVO,
Zadkine/TCR en Zuyd Hogeschool), organisaties die voor het onderwijs werken (zoals
Kennisnet/saMBO-ICT en SURF), zorginstellingen (zoals Daelzicht en Radar), (semi)overheidsinstellingen (zoals Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie en UWV) en
bedrijven (zoals Boskalis en Nevi).
Een totaaloverzicht met klanten is te vinden via https://www.telearning.nl/blog/overzicht-klanten-wilfredrubens-com/
1 maart 2011 – 1 maart 2015 en van 1 januari 2020 – 19 maart 2022:
projectleider, business developer en e-learning adviseur, Open Universiteit,
Heerlen
•

•
•
•
•
•

Projectleider business development en innovatie online en blended learning, Your
Academy (Centrum voor Post-Initieel onderwijs van de Open Universiteit) en ECO
(Expertisecentrum Onderwijs). Verantwoordelijk voor een aantal innovatieve
projecten (zoals een certified professional program over onderwijsinnovatien en
een project over learning analytics) , co-auteur programmaplan Centrum.
Projectleider implementatie yOUlearn
Projectleiding ontwikkeling en invoering OpenU.
Docent en ontwikkelaar van twee massive open online courses (blended learning
ontwikkelen en e-learning).
Verzorgen OpenU masterclasses (o.a. toekomst elektronische leeromgeving,
trends technology enhanced learning).
Daarnaast heb ik diensten verleend aan derden (o.a. online cursus, adviseur
invoering e-learning, adviseur selectie leertechnologie).

1 mei 2013-heden: buitenpromovendus, Open Universiteit, Heerlen
•

Promotieonderzoek (staat vanaf 1 maart 2015 op een zeer laag pitje)

1 oktober 2013 – 1 maart 2015: lector e-learning NTI, Leiden (gedetacheerd
vanuit de Open Universiteit)
•
•

Ontwikkelen van masteropleidingen
Adviseren over gebruik digitale leeromgeving
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1 oktober 2006 – 1 maart 2011: Zelfstandig adviseur (parttime)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseur zorginstelling Cello bij de selectie van een e-learning oplossing.
Adviseur van Limburgse zorginstellingen bij de selectie van een e-learning
oplossing.
Dagvoorzitter SBO-congres E-learning in de Zorg (2010)
Adviseur project Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.
Ontwikkelen opzet workshop digitale didactiek voor middenmanagers, voor
Stichting Kennisnet.
Gastdocent post hbo-opleiding E-learning van Fontys (2004-heden).
Onderwerpen: de implementatie van e-learning, samenwerkend leren, e-portfolio
en trends in e-learning.
Gastdocent leergang e-learning SBO (2008)
Beoordelen van en adviseren over e-learning leerstof (klant was een uitgever)
Adviseren over onderwijskundig model e-learning bij praktijktrainen (klant was
een opleidingsinstituut)
Verzorgen van presentaties, workshops en keynotes (voortgezet onderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, non-profit, bedrijfsleven)

Overige werkervaring (zie bijlage voor een nadere specificatie)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oktober 2006 – 1 maart 2011: Beleidsmedewerker College van Bestuur Gilde
Opleidingen, Roermond
1 juni 2002 – 1 oktober 2006: Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS
(Universiteit Utrecht)
1 maart 2001 – 1 juni 2002: KPMG Consulting, De Meern
1 mei 1999 – 1 maart 2001: Siennax/Acadoo, Amstelveen
1 december 1995 - 1 mei 1999: Projectmanagement BVEnet, Nijmegen
1 februari 1991 - 1 januari 1992: Regionaal Educatief Centrum Zuid-Limburg,
Heerlen
1 februari 1990 - 1 maart 1999: Dienst Innovatie & Advies van Gilde Opleidingen,
Venlo
(vóór 1 januari 1995: Educatief Centrum Noord- en Midden-Limburg)

Opleiding:
1983-1989:

Pedagogische Wetenschappen (specialisatie
volwasseneneducatie), Katholieke
Universiteit Nijmegen

1992-1994:

Master in Educational Management,
Nederlandse School voor
Onderwijsmanagement, Amsterdam

Daarnaast heb ik verschillende korte (online) cursussen gevolgd en afgerond, zoals
Academic Writing (OU), Gespreksvaardigheden voor adviseurs (Schouten & Nelissen,
Zaltbommel), Adviseren over opleiden (in company aanbod verzorgd door dr. F. van der
Krogt van de vakgroep algemene pedagogiek, Katholieke Universiteit Nijmegen) en de
massive open online course 'Carpe Diem' (ontwikkelmethodiek e-learning).
Verder heb ik op 23 juni 2003 de basiskwalificatie voor adviseurs gehaald bij de
Universiteit Utrecht (beoordeling portfolio). Ik leer uiteraard ook veel informeel.

iii

Leertechnologie:
Ik ben bekend met diverse e-learning oplossingen zoals Blackboard, BlueJeans,
Brightspace, Canvas, Moodle, MS Teams a New Spring, Vitero, yOUlearn en Zoom.

Publicaties:
•
•
•
•
•
•
•

•

Blogger op http://www.wilfredrubens.com (sinds oktober 2003, meer dan 8100
berichten)
Auteur van het boek "E-learning. Trends en ontwikkelingen" dat in juni 2013 bij
uitgeverij Innodoks is verschenen.
Co-auteur van het boek Social learning en leren met sociale media.
Auteur van hoofdstukken over technology enhanced learning in een aantal
handboeken.
Drie keer gastredacteur van een tijdschriftspecial over e-learning (voor HRD
Thema, Leren in Organisaties en Develop).
Auteur van de Learning Correspondent. Dit is een uitgave van SBO waarin trends
op het gebied van leren, opleiden en onderwijs met een kritische blik worden
beschreven.
Auteur van diverse artikelen geschreven in tijdschriften als Computers &
Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, Tijdschrift voor
Hoger Onderwijs, Opleiding & Ontwikkeling, Meso Magazine (tijdschrift voor
onderwijsmanagement), Leren in ontwikkeling (voorheen Nederlands Tijdschrift
voor Bedrijfsopleidingen), BVEnet inDRUK (tijdschrift van BVEnet) en Profiel
(vakblad voor scholing, beroepsonderwijs en educatie).
Columnist over e-learning voor onder andere www.e-learning.nl en de Edusite.

Een uitgebreide publicatielijst is te vinden via http://www.te-learning.nl/blog/artikelen/

Redactionele werkzaamheden:
juni 1991 - december 1995:

lid redactie Educatief (tijdschrift voor de
volwasseneneducatie in Limburg, NoordBrabant en Gelderland)

januari 1997 – oktober 2000:

lid redactie Profiel (landelijk vakblad
scholing, beroepsonderwijs en educatie)

vanaf 1 januari 2005

(hoofd)redacteur http://www.e-learning.nl

Bestuurlijke ervaring:
1991 - 1993:

secretaris GroenLinks, afdeling Nijmegen

1993 - 1995:

voorzitter GroenLinks, afdeling Nijmegen

1995 - 1997:

secretaris publiciteit landelijk bestuur
GroenLinks

1997 - 2000:

voorzitter GroenLinks, afdeling Nijmegen

1998 - 2000:

lid kandidatencommissie landelijk bestuur
GroenLinks
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juli 2000 – februari 2001

voorzitter Ondernemingsraad Siennax

eind oktober 2002 – februari 2008

lid Partijraad GroenLinks

maart 2004 – oktober 2006

vice-voorzitter Instituutsraad IVLOS

maart 2004 – februari 2008

voorzitter Partijraad GroenLinks

Overig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associate bij Verdonck, Klooster & Associates (vanaf maart 2017)
Lid Raad van Advies SintLucas (vanaf september 2013 – december 2018)
Lid van de Advisory Committee van de Online Educa Berlijn (vanaf 2010).
Lid van de adviesraad van Next Learning (voorheen het nationale elearningcongres; vanaf 2009)
Dagvoorzitter E-learning in de zorg (2010-2014).
Jurylid Nederlandse E-learning Award (vanaf oktober 2008 - oktober 2013).
Lid beoordelingscommissie van twee subsidieregelingen van Kennisnet (2010 en
2006).
Voorzitter programmacommissie van de conferentie over ICT en
onderwijsvernieuwing, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie
(voorjaar 2010).
Lid programmacommissie van de Onderwijsdagen (november 2009).
Lid programmacommissie van de conferentie over ICT en onderwijsvernieuwing,
georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (maart 2008)
Betrokken geweest bij het advies van de Onderwijsraad over Onderwijs en open
leermiddelen (2008)
Lid klankbordgroep van twee projecten van de Digitale Universiteit.
Mede-organisator van de E-learning Experience van de Nederlandse Vereniging
voor Opleidingsfunctionarissen (in 2001 en 2002).
Actieve sportbeoefening: spinning, fitness, zeilen (zomervakantie).

v

Bijlage: werkervaring voor 1 oktober 2006
1 juni 2002 – 1 oktober 2006:
Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS (Universiteit Utrecht)
Werkzaamheden:
• Als projectleider verantwoordelijk voor het Europese project Work & Learn
Together. Binnen dit project worden virtuele communities of practices opgezet ten
behoeve van het leren binnen de toerismebranche. Organisaties uit zes landen
participeren in dit project.
• Als projectleider verantwoordelijk voor het SURF-project Multiprofessioneel leren
met behulp van ICT. Dit project beoogt een onderwijsinnovatie tot stand te
brengen binnen de (para)medische opleidingen op het terrein van het klinisch
redeneren in een multiprofessionele omgeving. Daarbij staat de ontwikkeling van
effectieve communicatie (ICT-gestuurd) tussen studenten van de verschillende
opleidingen centraal.
• Als adviseur betrokken bij verschillende onderwijsvernieuwingsprojecten waarbij
ICT is ingezet.
• Als adviseur betrokken bij een advies voor het College van Bestuur om te komen
tot één elektronische leeromgeving aan de Universiteit Utrecht.
• Als adviseur betrokken bij een aantal digitale portfolioprojecten.
• Als onderzoeker medeverantwoordelijk voor twee onderzoeken naar het gebruik
van het digitale portfolio (binnen de Universiteit Utrecht en binnen het hoger
onderwijs, in opdracht van de ‘special interest group’ NL Portfolio van Stichting
SURF).
• Als adviseur betrokken bij een aantal Europese projecten rond ICT en leren.
1 maart 2001 – 1 juni 2002:
KPMG Consulting, De Meern
Werkzaamheden:
• Als e-learning consultant meegewerkt aan een advies over een e-architectuur voor
een hogeschool.
• Als technisch projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van een web-based
Employee Development Guide bij de Europese vestiging van een internationaal
opererende sportkledingfabrikant.
• Als e-learning consultant verantwoordelijk voor de implementatie van een
elektronische leeromgeving bij een postdoctorale opleiding.
• Als e-learning consultant verantwoordelijk voor een project bij een postdoctorale
opleiding waarbij een open vraag tentamen met behulp van de computer werd
gemaakt en geautomatiseerd werd nagekeken.
• Als e-learning consultant meegewerkt aan een project rond visieontwikkeling van het
management van AOC’s (groene onderwijs).
• Als e-learning consultant verantwoordelijk voor het adviseren van een non-profit
organisatie op het gebied van e-learning.
1 mei 1999 – 1 maart 2001:
Siennax/Acadoo, Amstelveen
Werkzaamheden:
• Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de e-learningpropositie.

vi

• Initiatiefnemer van en verantwoordelijk voor de uitgave van een elektronisch
magazine, Siennax-i-zine.
• Innovatieplan schrijven voor een onderwijsinstelling.
• Beleidsplan schrijven voor een onderwijsinstelling.
• Documentconsultant bij twee migratietrajecten van een
documentmanagementapplicatie bij een farmaceutisch bedrijf.
• Verantwoordelijk voor de communicatie tijdens de eerste fase van een
implementatietraject rond documentmanagement bij een chemieconcern.
• Verantwoordelijk voor de communicatie bij een migratietraject van een
documentmanagementapplicatie bij een farmaceutisch bedrijf.
• E-learning consultant in een e-learningproject bij een farmaceutisch bedrijf.
• E-learning consultant bij de opzet van het Business-to-Business leerportaal Acadoo
(mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept, eindverantwoordelijk
voor het competentieframework).
1 december 1995 - 1 mei 1999:
Projectmanagement BVEnet, Nijmegen
Werkzaamheden:
• Mee opzetten en onderhouden website (http://www.bvenet.nl).
• Initiëren van nieuwe initiatieven, zoals “vaknetten” en een “scholingsagenda”.
• Organisaties adviseren bij de ontwikkeling van Internet-projecten.
• Initiatiefnemer van en mede verantwoordelijk voor de uitgave van het elektronisch
magazine “BVEnet Nieuws”.
• Verzorgen van presentaties.
1 februari 1991 - 1 januari 1992:
Regionaal Educatief Centrum Zuid-Limburg, Heerlen
Werkzaamheden:
• Ontwikkeling en organisatie van een reizende fototentoonstelling.
• Ontwikkeling lesmateriaal.
• Redactionele werkzaamheden.
1 februari 1990 - 1 maart 1999:
Dienst Innovatie & Advies van Gilde Opleidingen, Venlo
(vóór 1 januari 1995: Educatief Centrum Noord- en Midden-Limburg)
Werkzaamheden:
• Adviseren bij onderwijsinnovaties en teamontwikkeling.
• Mee ontwikkelen OnderwijsExamenRegeling Educatie.
Ik fungeerde ook als projectleider.
• Beleidsnota’s schrijven voor gemeenten (deels op detacheringsbasis).
• Organiseren van studiebijeenkomsten PR.
• Leiding over regionale voorlichtingsprojecten.
• Redactionele werkzaamheden (brochures schrijven, redactie tijdschrift).
• Opzet websites (Dienst Innovatie & Advies en site Gilde Opleidingen, beiden inmiddels
vervangen).
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