Leer hoe je:

Traditionele klassikale
instructietijd met
30% - 50% vermindert
Werkonderbrekingen en
onnodige zoektijd
vermindert
De vindbaarheid van
beschikbare bronnen
voor werknemers
verhoogt terwijl ze aan
het werk zijn
Presteren ondersteunt
en efficiëntie verbetert
Betekenisvolle data
analyseert en
rapporteert

5 Moments of Need®
Certificeringsprogramma
Learning & Development-professionals worden in
hun dagelijkse praktijk steeds vaker geconfronteerd
met de noodzaak om het leren te innoveren door
een belangrijk deel van het leren te verplaatsen van
het traditionele klassikale model naar het leren op
de werkplek.
Termen als 70:20:10, werkplekleren en Performance
Support worden binnen de L&D-afdelingen van
Nederlandse bedrijven en organisaties steeds vaker
gebruikt. De uitdaging voor L&D-professionals zit ‘m
in het “hoe”; wat is de juiste methodologie om
daadwerkelijk op een succesvolle wijze
werkplekleer oplossingen te ontwikkelen, die het
gehele 70:20:10 spectrum afdekken?
Op initiatief van Xprtise zijn er in samenwerking met
Bob Mosher en Conrad Gottfredson, de
ontwikkelaars van de 5 Moments of Need®
methodologie, diverse activiteiten ontwikkeld om
het werkplekleren in Nederland verder onder de
aandacht te brengen en kennis hieromtrent verder
te ontwikkelen.
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Hiervoor zijn in de afgelopen jaren diverse studiedagen met Bob Mosher
georganiseerd en is de mogelijkheid gecreëerd op basis van open inschrijving
deel te nemen aan de virtuele 5 Moments of Need® opleiding. Deze opleiding
wordt door de 5 Moments of Need® Academy Nederland aangeboden in
samenwerking met de ontwikkelaars van de 5 Moments of Need® methodologie,
Bob Mosher en Conrad Gottfredson. Aan deze unieke opleiding nemen L&Dmedewerkers vanuit diverse Nederlandse bedrijven en organisaties deel. Door
de deelnemers wordt gewerkt aan een, specifiek voor hun organisatie, relevante
praktijkcase. Deze praktijkopdrachten kunnen in het Nederlands of Engels
ontwikkeld worden.

5 Moments of Need® methodologie
De 5 Moments of Need® is een instructioneel ontwerp & performance support
methodologie waardoor medewerkers meer kunnen doen in minder tijd. Het is
gebaseerd op de wetenschap van het beperkte menselijke geheugen en de
realiteit dat het meest effectieve leren plaatsvindt tijdens het werken aan een
taak, waar we deze 'Moments of Need' tegenkomen.
Deze opleiding is gebaseerd op de methodologie om opleidingen te ontwikkelen
voor alle '5 Moments of Need®’, namelijk wanneer:
1 » Je iets voor de eerste keer leert
2 » Je meer wilt leren
3 » Je probeert toe te passen en/of te onthouden
4 » Er iets fout gaat
5 » Er zaken veranderen
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Programmabeschrijving
We leren je echte werkplek-leeroplossingen te ontwerpen. Op basis van de
toepassing van de 5 Moments of Need® methodologie ontwikkelen we een
leeroplossing, die zowel het formele leren (de "10" in 70:20:10) als ook de
effectieve ondersteuning van effectieve prestaties op de werkvloer (de "70 en
20") omvatten.
De voor de Nederlandse bedrijven en organisaties ontwikkelde opleiding bestaat
uit trainingen door ervaren Nederlandse 5 Moments of Need® consultants,
ondersteuning van de EnABLE Performance Support omgeving en de
ontwikkeling van een specifiek voor de deelnemer relevante praktijkopdracht
In deze opleiding leer je:

Over:
De 5 Moments of Learning Need
Train, Transfer and Sustain
Performance Support
De Performance Support Pyramide
Rapid Workflow Analysis
Critical Skills Analysis

Hoe:
Een Rapid Workflow Analyse uit te voeren
Een Critical Skills Analyse uit te voeren
De workflow in kaart te brengen
Een Learning Experience and Performance Plan te ontwikkelen
Een Performance Support Proof of Concept te ontwerpen

Ontwikkeling werkplekleeroplossing
Een belangrijk onderdeel van de voorliggende opleiding is gericht op het
geleerde direct in de praktijk te brengen in een 5 Moments of Need®- Proof of
Concept (PoC). In deze opleiding wordt door de deelnemer een geselecteerd
praktijkvraagstuk uitgewerkt in een concrete Proof of Concept, welke kan
worden getoond en gedemonstreerd aan alle belanghebbenden binnen de
deelnemende organisatie.
Voor de ontwikkeling van de Proof of Concept wordt gewerkt aan de concrete
vertaling van de uitkomsten van de Rapid Workflow-taakanalyse en de analyse
van kritieke vaardigheden, die zijn samengekomen in het Learning Experience &
Performance Plan (LEaP), naar het Performance Support systeem AskDelphi.
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AskDelphi beschikt over een automatische import van de binnen de opleiding
ontwikkelde LEaP-file, waardoor het een eenvoudig en makkelijk te hanteren
proces is om de PoC te ontwikkelen. De Proof of Concept kan ook in een andere
technologie worden ontwikkeld, of de deelnemer maakt gebruik van PowerPoint,
om certificering te behalen.
Het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van de Proof of Concept is dat
deelnemers voldoende ervaring opdoen met de 5 Moments of Need® aanpak en
Performance Support technologie, om vervolgens in staat te zijn, zelfstandig
vervolgprojecten op te zetten omtrent werkplekleren.

Structuur
Tijdens de weken dat je onder gedompeld wordt in de 5 Moments of Need®
methodologie, kun je rekenen op:
Virtuele sessies om de 5 Moments of Need® methodologie aan je te
introduceren en uit te leggen;
Virtuele sessies om je te ondersteunen op het moment dat je de ‘5 Moments
of Need®’ methodologie daadwerkelijk toepast binnen de op je werk gerichte
praktijkopdracht;
Het daadwerkelijk omzetten van het ontwikkelde Learning Experience &
Performance Plan in een Proof of Concept, waar je ook na afloop van de
opleiding, gedurende twee maanden, de beschikking over krijgt;
Toegang gedurende de gehele opleiding tot de EnABLE Performance Support
omgeving, waarin alle materialen en voorbeelden zijn opgenomen, die nodig
zijn om de opleiding af te ronden;
Het geven van een eindpresentatie waar ook Alumni 5 Moments of Need®
Designers bij aanwezig zijn.
Om het certificeringsprogramma volledig af te ronden en een certificaat in
ontvangst te mogen nemen, dienen uiteraard alle opdrachten afgerond en
positief beoordeeld te zijn, hetgeen zal geschieden door de Nederlandse 5
Moments of Need® consultants in overleg met Dr. Conrad Gottfredson van Apply
Synergies.
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Planning

Onder voorbehoud van wijzigingen
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Investering
5 Moments of Need® blended Certificeringsprogramma voor Nederlandse
Learning & Development professionals
Een virtuele workshop verzorgd door Apply Synergies (Bob Mosher);
Workshops virtueel onder begeleiding van ervaren Nederlandstalige 5
Moments of Need® consultant;
Uitwerking Proof of Concept, waarbij wordt gewerkt aan een relevante
werkplekleeroplossing voor een specifiek vraagstuk;
Proof of Concept in AskDelphi (optioneel), voor de duur van de opleiding en
twee maanden na behalen van het certificaat;
Afsluitende bijeenkomst, waarin alle Proof of Concepts door de deelnemende
organisaties worden gepresenteerd;
Programma doorlooptijd is ongeveer 6 maanden;
Tijdinvestering per deelnemer bedraagt 60 tot 80 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 het Proof of Concept.

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.

Pri j s per deel nemer € 2. 475, - ( vri j van BTW)
Groepskorti ng mogel i j k op aanvraag
I n-company opl ei di ngen mogel i j k op aanvraag
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Wat onze klanten zeggen
JULY 2021

De opleiding was voor mij een grote eyeopener!
Ik heb een heel nieuwe L&D mindset aangeleerd.
Veel delen van de methode die je leert zijn
praktisch en al direct op kleine schaal toe te
passen. Je kunt meteen aan de slag!
L&D Coördinator, Action, Anneloes van der Meer

Meer informatie
info@5momentsofneed.nl

Bel met Alfred Remmits:
06-53312590

Aanmelden
https://bit.ly/3qKbXOk

Ik kan iedere L&D professional aanraden deel te
nemen aan deze 5 Moments of Need® opleiding. De
scope, de snelle workflow-analyse en het Learning
Experience & Performance Plan (LEaP) vormen
vanaf nu de basis van al mijn L&D oplossingen. Ik
maak er wekelijks gebruik van en is heel waardevol!
Reskilling & Upskilling Leader, Ikea, Jasper Schonenberg

Ik vond de 5 Moments of Need® opleiding erg
leerzaam. Ik wist al wat over de theorie van
Performance Support maar de opleiding heeft mij
echt dé inzichten gegeven die ik nodig had om er
handen en voeten aan te geven in mijn eigen
organisatie.
Senior Learning Consultant, Deloitte, Dave van der
Heijden
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