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Praktijkopleiders, opleidingsadviseurs, docenten, werkbegeleiders en onderwijskundigen worden in hun dagelijkse 
praktijk steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak om het leren te innoveren, en werkplekleren te 
stimuleren. 
Termen als 70:20:10, werkplekleren en Performance Support worden binnen de academies en leerhuizen van 
Nederlandse zorginstellingen veel gebruikt. Maar wat betekenen dit? En hoe breng je deze in de praktijk?
In deze opleiding bieden we je handvatten in de vorm van een methodologie en aanpak om op een succesvolle 
wijze werkplekleeroplossingen te ontwikkelen, die het gehele 70-20-10 spectrum afdekken.

Flexibiliseren en innoveren van zorgopleidingen met EPA’s als bouwstenen
Het innoveren van leren sluit aan bij ontwikkelingen in de zorgsector. Door het CZO Flex Level zijn zo’n 200 EPA’s 
ontwikkeld die nodig zijn voor het nieuwe opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen¹. Praktijk- en 
theorieopleiders ontwerpen samen nieuwe leerroutes. De EPA’s zijn daarvoor de belangrijkste bouwstenen¹. De 
vraag is echter ‘HOE’. Wat wordt de aanpak, hoe kunnen we het opleiden flexibel en gepersonaliseerd aanbieden? 
En hoe gaan praktijk- en theorieopleiders samen werken aan het vernieuwen van de manier van opleiden?

Hiervoor biedt de 5 Moments of Need Academy hulp. Wij bieden een specifieke 5 Moments of Need Designer 
opleiding aan. Aan deze unieke opleiding nemen praktijkopleiders, werkbegeleiders, docenten en 
opleidingskundigen vanuit zowel praktijk- en theorieopleiders deel, die gezamenlijk EN individueel werken aan 
een voor hun organisatie relevante praktijkcase. 

Je gaat aan de slag met het ontwerpen van een totale leeroplossing volgens de gestructureerde 5 Moments of 
Need methodologie, met de EPA’s als bouwstenen. Het resultaat hiervan is een opleiding gericht op werkplekleren 
die direct inzetbaar is binnen jouw eigen organisatie. We leiden je op zodat je na de opleiding zelfstandig andere 
opleidingen volgens dezelfde methodiek kunt flexibiliseren en innoveren. 

Inleiding

¹ Bron: https://www.czoflexlevel.nl/

https://www.czoflexlevel.nl/


We gaan aan de slag met het ontwerpen van opleidingen gebaseerd op de ‘5 Moments of Need1’. Deze 
methodologie gaat er vanuit dat er 5 momenten zijn waarop medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning. 
We voldoen aan de behoefte van werknemers als we ondersteuning bieden op de volgende momenten: 
1. Je iets voor de eerste keer leert
2. Je meer wil leren
3. Je probeert toe te passen en/of te onthouden
4. Er iets fout gaat
5. Er zaken veranderen

We ontwerpen en ontwikkelen leermateriaal volgens een vaste aanpak zodat we aansluiten bij bovenstaande 
vijf leermomenten, en de EPA’s als bouwstenen gebruiken. Hiervoor gaan we aan de slag met een blauwdruk 
voor de opleiding, we richten de optimale combinatie van werkplekleren én formeel opleiden (klassikaal, e-
learning, training) in. De fases van het ontwerpen van een 5 Moments of Need opleiding voor zorgprofessionals 
zijn:

De aanpak

¹ Bron: https://www.applysynergies.com/



ProgrammabeschrijvingOnderdeel Datum Duur Inhoud

Kick off en algemene introductie 5 
Moments of Need

16-09-2021
09.00-11.00u

2 uur Introductie deelnemers, neuzen rondom EPA’s dezelfde kant op, verwachtingen helder krijgen, Planning maken, Commitment!

Creëer Performance Mindset 23-09-2021
09.00-12.00u

3 uur Theorie omtrent en aan de slag met:
Waarom werkplekleren? Wat is er anders? Hoe zien wij de 'toekomst' 

Centraal werken aan de vragen:
Wat vind je wat er over een half jaar moet staan? Wat gaat er veranderen? Hoe zien we de toekomst? Met wie heb je te maken?
Waarom is deze aanpak anders dan een traditionele aanpak? Waar heb je mee te maken qua rollen binnen de organisatie

Per project groep werken aan de vragen:
Aan welke EPA gaan we als groep werken? Waarom hebben we voor deze EPA gekozen? 
Welk gedrag verwacht je van de medewerker? Wat heeft de medewerker die opgeleid wordt eraan?
Wanneer is de oplossing een succes? Welke uitdagingen verwacht je? Hoe denk je die op te lossen?

Werkplekleeroplossing: waar moet ik dan 
aan denken?

30-09-2021
09.00-11.00u

2 uur Praktijkvoorbeelden van toepassen van de 5 Moments of Need methodologie in werkplekleeroplossingen waarbij werkplekleren en formeel 
leren volledig geïntegreerd zijn.

Presentatie van en feedback op de 
projectsplannen

07-10-2021
09.00-11.00u

2 uur Tussentijdse presentatie van de projectplannen aan elkaar 
(ca. 10/15 minuten per groep)

Maak de blauwdruk 14-10-2021
09.00-12.00u

3 uur Theorie omtrent en aan de slag met:
Analyseer de EPA. Hoe maak je dit gericht naar taken/processen/kennis
Inzet van inhoudsdeskundigen/Werkbegeleiders 

Ondersteuning per project groep Weken 14-10/4-11-2021 Individuele ondersteuning per groep (uitgaande van vier groepen): hoe pak je je analyse aan, welke vragen stel je? Waar loop je tegen aan?  
Wat is de tussentijdse uitkomst?

Presentatie van en feedback op de 
analyse resultaten

04-11-2021
09.00-11.00u

2 uur Tussentijdse presentatie van de resultaten van de analyse aan elkaar (ca. 10/15 minuten per groep)

Bepaal kritieke score 11-11-2021
09.00-12.00u

3 uur Theorie omtrent en aan de slag met:
Waarom maken we onderscheid tussen kritieke impact van taken? En waarom is dit relevant voor een EPA? Alles moet je kennen/kunnen maar 
impact van bepaalde taken is hoger dan andere. Hoe bepaal je hoe kritiek een taak is?

Ondersteuning per groep Week 11/18-11-2021 Individuele ondersteuning per groep (uitgaande van vier groepen): heb je specifieke aanpassingen/aanvullingen op de schaal gedaan? Hoe zijn 
je taken gescoord? Welke moeilijkheden ondervond je? Hoe los je het op?

Presentatie van en feedback op de 
kritieke score

18-11-2021
09.00-11.00u

2 uur Tussentijdse presentatie van de resultaten van de kritieke score aan elkaar (ca. 10/15 minuten per groep)

Maak de blauwdruk compleet 25-11-2021
09.00-12.00u

3 uur Theorie omtrent en aan de slag met:
Hoe kan je gepersonaliseerd, modulair en asynchroon (los van elkaar) elementen uit een opleiding aanbieden?
Welke leerinterventies gebruik je nu en zou je willen gebruiken? Hoe zet je deze in formeel en informeel leren in?

Blauwdruk coaching Weken 25-11/9-12-2021 Individuele begeleiding 
Eindpresentatie 09-12-2021

09.00-11.00u
2 uur Presentatie van de resultaten. 

ca. 10 minuten per groep, 5 minuten feedback
Certificering

Programma * Onder voorbehoud van wijzigingen



5 Moments of Need® Certificeringsprogramma voor opleidingsprofessionals uit Zorginstellingen

• Een virtuele workshop verzorgd door Bob Mosher;

• Workshops virtueel onder begeleiding van ervaren Nederlandstalige 5 Moments of Need® consultant;

• Uitwerking praktijkopdracht, waarbij wordt gewerkt aan een ‘blended’ opleidingsplan met een combinatie van 
werkplekleren en formeel leren voor een specifiek EPA vraagstuk; 

• Afsluitende bijeenkomst, waarin alle blauwdrukken en resultaten door de deelnemende zorginstellingen worden 
gepresenteerd;

• Programma doorlooptijd is ongeveer 4 maanden;

• Tijdinvestering per deelnemer bedraagt ongeveer 40 uur;

• Maximaal 16 deelnemers per groep;

Voor behalen van certificaat “5 Moments of Need® Designer” is een deelname van minimaal 75% van alle bijeenkomsten 
vereist en een succesvolle afronding van de praktijkopdracht. 

NB: Deelnemers die het programma met succes afronden en daarvoor het certificaat behaald hebben, zijn bevoegd om zichzelf te presenteren 
als een 5 Moments of Need® Designer en mogen de werkwijze, bronnen en voorbeelden gebruiken die tijdens de cursus zijn verkregen. Zij 
zullen niet gemachtigd zijn om deze werkwijze aan anderen te leren (binnen of buiten hun organisatie), alsmede deze werkwijze, bronnen en 
voorbeelden te delen zonder erkenning van het auteursrecht van APPLY Synergies. Daarnaast mogen deze werkwijzen, hulpmiddelen en 
voorbeelden niet gewijzigd worden in een poging om het auteursrecht te verwijderen of ze voor te stellen als hun unieke werkwijze.

Prijs per deelnemer € 2.475,- (vrij van BTW)

Investering



Voor meer informatie:

Mail naar info@5momentsofneed.eu
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