
De diversere en schaarsere arbeidsmarkt in combinatie
met een wereld waar veel verandert en waar nieuwe
kennis zich steeds sneller ontwikkelt dwingt organisaties
anders te kijken naar opleiden. 

Termen als 70:20:10, werkplekleren, Performance Support  
en digital coach 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?

In deze opleiding leren we je een ontwerp te maken voor
een werkplekleeroplossing op een manier waarbij het
leren in het werkproces gefaciliteerd wordt. Door de inzet
van de 5 Moments of Need methodologie richt je opleiden
zo in dat leren geen op zichzelf staand moment maar een
continue reis wordt. Leren en werken worden één.

De Academy biedt deze opleiding aan in samenwerking
met de ontwikkelaars van de 5 Moments of Need®
methodologie, Bob Mosher en Conrad Gottfredson.

5 Moments of Need® Designer opleiding

Leer hoe je:

Traditionele klassikale

instructietijd met 

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

       30% - 50% vermindert



De 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: 

 - Je iets voor de eerste keer leert

 - Je meer wilt leren

 - Je probeert toe te passen en/of te onthouden

 - Er iets fout gaat

 - Er zaken veranderen

"Met behulp van de 5 Moments of Need® methodologie hebben we een

werkplekleeroplossing ontwikkeld die onze operators nog meer omarmen dan

wij als L&D zelf vooraf hadden verwacht."

Learning & Development special ist ,  Aviko, Edwin Heerink

"De werkplekleeroplossing zorgt niet alleen voor een reductie van de
opleidingstijd, maar ook voor minder montagefouten én een snelle inzetbaarheid
van medewerkers."

Projectleider opleiden, Stedin bedri j fsschool,  Fons Geven 



Over:

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

Het programma

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 Digital Coach Proof of Concept 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 digital coach omgeving en de ontwikkeling van een
specifiek voor de deelnemer relevante praktijkopdracht

In deze opleiding leer je:
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Proof of Concept:

Een onderdeel van de opleiding is gericht op het geleerde direct in de praktijk te
brengen in een 5 Moments of Need®- Proof of Concept (PoC). Met de PoC toon
je aan dat je in staat bent om zelfstandig een ontwerp te maken. 

Voor de ontwikkeling van de PoC 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 een eigen of door ons beschikbaar gestelde digital coach.



Planning

Naast de live en virtuele sessies met de hele groep vindt er een persoonlijke
intake plaats en wordt je individueel ondersteund wanneer je de kennis gaat
toepassen binnen de op je eigen praktijkopdracht. 

Daarnaast krijg je toegang tot de Enable digital coach omgeving waarin alle
materialen en voorbeelden zijn opgenomen, die nodig zijn om de opleiding af te
ronden. 

De opleiding wordt afgerond met 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.

Di 31 januari
Di 7 februari
Di 14 februari
Di 21 februari
Di 7 maart
Di 14 maart
Di 21 maart
Di 4 april
Di 11 april
Di 18 april
Di 2 mei
Di 9 mei
Di 23 mei

9:30 - 12:00
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
9:30 - 13:30

Introductie
Feedback
Analyseer het werkproces
Aan de slag
Feedback
Bepaal de impact
Aan de slag
Feedback
Maak de Blauwdruk - I
Maak de Blauwdruk - II
Feedback
Maak de PoC
Eindpresentatie

Live in Den Bosch
Virtueel
Virtueel
Live in Den Bosch
Virtueel
Virtueel
Live in Den Bosch
Virtueel
Live in Den Bosch
Virtueel
Virtueel
Virtueel
Live in Den Bosch

Onder voorbehoud van wi jz igingen

Voor de opleiding is gekozen om zowel live als virtueel sessies te verzorgen van
ongeveer 2 uur:



info@5momentsofneed.nl

Aanmelden

https://bit . ly/3qKbXOk

Meer informatie

Bel met Alfred Remmits:
06-53312590

Investering:

Workshops virtueel en fysiek 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 4 maanden;
Tijdinvestering per deelnemer bedraagt 60 tot 80
uur;
Maximaal 16 deelnemers per groep; 

5 Moments of Need® blended Certificeringsprogramma
voor Nederlandse Learning & Development
professionals

Pri js per deelnemer € 2.750,-
 

Groepskort ing mogeli jk op aanvraag
 

In-company opleidingen mogeli jk op aanvraaginfo@5momentsofneed.nl

Meer informatie & aanmelden

www.5momentsofneed.nl

https://www.5momentsofneed.eu/5-moments-of-need/certificate-programma/



