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Een leertraject met verschillende onderdelen én veel cursisten vraagt heel wat 
organisatie: het maken van een planning. Inschrijven van cursisten. Soms weer iemand 
uitschrijven. De voortgang bewaken van de opdrachten die cursisten moeten inleveren. 
Presentielijsten checken. Een evaluatie uitvoeren. En zo door … Al met al een 
tijdrovende klus tussen de bedrijven door, waar geen projectleider op zit te wachten. 
Ook Roel van Swetselaar niet. Als professionaliseringsmakelaar bij de CHE Academy 
van de Christelijke Hogeschool Ede, was hij maar wat blij met het gemak dat ons 
projectportaal hem bood.

Hoe kom je aan die interessante functienaam?
“De naam professionaliseringsmakelaar heb ik niet zelf bedacht, maar hij past wel heel goed 
bij mijn rol. Ik breng vraag en aanbod bij elkaar. Wij willen zoveel mogelijk maatwerk leveren. 
Dus niet een grote catalogus neerleggen met de boodschap ‘dit zijn onze cursussen en zoek 
er maar eentje uit’. We proberen juist de leervraag van onze medewerkers goed te leren 
kennen. Net als de eisen waaraan een cursus moet voldoen. Vervolgens zoeken we daar een 
interne of externe cursusaanbieder bij. Zo kwamen we bij Loo van Eck uit, onder andere voor 
het schrijven van beleidsstukken.”

Hoe zag het traject voor de training beleidsstukken schrijven eruit?
Het traject voor de training ‘Schrijven van beleidsstukken die in 30 seconden leesbaar zijn’ 
bestond voor de deelnemers uit verschillende onderdelen. Een online intake, een interactieve 
online workshop, e-learnings voor iedere deelnemer op maat met eigen teksten, een 
workshop live en nazorg met e-coaching voor iedere deelnemer. Juist de combinaties van 
individueel versus samen en op afstand versus in realtime, zorgt voor een maximaal 
leereffect. Het is wel belangrijk hierin het overzicht te houden. De deelnemers kunnen bijna 
alles zelf regelen via de cursistensite van Loo van Eck. Voor mij als projectleider was het 
projectportaal daarom een erg handige ondersteuning.”

“IK HEB MEER GRIP OP HET LEERTRAJECT  
DANKZIJ HET PROJECTPORTAAL VAN LVE”

Even vooraf: wat is de CHE Academy?
De CHE Academy is een interne organisatie voor scholing van medewerkers van de 
Christelijke Hogeschool Ede. Die scholing verzorgen zij deels door eigen trajecten en 
deels door externe bureaus als Loo van Eck in te huren. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om docent- en examinatorbekwaamheden, maar ook om een heel palet aan 
maatwerkcursussen. Dit kan alles zijn waar een medewerker behoefte aan heeft. 
Enkele van de vele mogelijke voorbeelden zijn creatief schrijven, juridisch schrijven, 
zakelijk schrijven, Engels en leiderschapsontwikkeling.” 



Waarom was het projectportaal precies zo handig voor je?
“Via het projectportaal kun je veel organisatorische zaken rond het leertraject regelen:  
van aankondiging, inschrijving, planning tot en met evaluatie. Je ziet de hele workflow in  
één oogopslag. En je kunt er direct dingen aanpassen. Voor de planning kun je bijvoorbeeld 
zelf data en locaties invoeren, zien wie zich al heeft ingeschreven en wie niet, en na afloop 
kun je de presentielijst bekijken. Wat verder nog erg prettig is, is dat het systeem je vertelt 
wanneer je nog iets moet invullen of aanreiken. Zo ondersteunt het projectportaal je echt 
stap voor stap bij de organisatie van het traject.”

Het scheelt dus een hoop gebel en gemail?
“Absoluut. Je hoeft niet meer de telefoon te pakken om te vragen naar de status van 
onderdelen, want dat zie je zelf. Wat niet wegneemt dat het nog steeds fijn is om zo nu en 
dan de adviseur van Loo van Eck even te bellen om dingen af te stemmen. Maar dat kan 
gelukkig ook gewoon. Het portaal is heel overzichtelijk vormgegeven trouwens. Ik begreep 
dat Loo van Eck het zelf heeft gemaakt. Die ICT-ers verdienen zeker een complimentje.”  ■

Zo ziet het projectportaal eruit. Bijna alle organisatorische zaken en taken staan er overzichtelijk op een rij. 

Je ziet de hele workflow in één oogopslag.

“Het projectportaal ondersteunt je echt stap voor stap bij 
de organisatie van het traject. Zo vergeet je niets!”


