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Inleiding 

Reguliere cursussen voor arbeidshygiënisten kosten vaak veel (reis)tijd en geld. Nieuwe 

onderwijsvormen zoals webinars en e-learning zijn dan ook in opkomst. Echter, de interactie tussen 

docent en cursisten is bij deze onderwijsvormen vaak minder dan in reguliere face-tot-face scholingen. 

Het doel van deze presentatie is kennis te maken met  een ontwikkeld model voor een interactieve, online 

masterclass voor arbo-deskundingen, dat gebruik maakt van beschikbare, gebruiksvriendelijke en 

betaalbare software.  

 

Methoden en technieken 

Het onderwijskundige idee achter de masterclass is gebaseerd op het on-line creëren van actieve 

leerprocessen en Merrill's First Principles voor goede instructie. Voor de test van het model werd 

voortgebouwd op de ervaring met een eerder gegeven face-to-face cursus op het gebied van herkennen, 

evalueren en beheersen van microbiologische risico’s.  Het model werd tussen tussen 1-10-2013 en 1-3-

2014 in een gratis cursus uitgetest door 14 arbeidshygiënisten en 1 biologische-veiligheidsfunctionaris.  

In de on-line leeromgeving traden een bedrijfsarts (dr. J.Maas) en een geregistreerd biologische-

veiligheidsfunctionaris (drs. P. Staugaard) op als experts. De on-line studie- en interactie-omgeving werd 

vormgegeven in Google Drive en Adobe Connect. De technische ondersteuning tijdens de  masterclass 

werd verzorgd door een 'host' en de chats door een chat-moderator. Na het werken aan de ingangstoets 

en zelfstudie moesten de cursisten een casus uit hun eigen werkomgeving indienen, uitwerken en 

presenteren. Voor de zelfstudie werden on-line beschikbare informatiebronnen aangeboden.   

 

Resultaten 

Hoewel de vorm nieuw was voor cursisten en trainers, is de trial tot tevredenheid van cursisten en 

ontwerpers verlopen: de cursisten scoorden mediaan een 7 op een 10 punts-schaal, minimum 4, 

maximum 8. Hier en daar ontstonden problemen met de verstaanbaarheid van het geluid. Die zijn op te 

lossen door deelnemers vooraf uitgebreider te laten testen. Drie acceptabel uitgewerkte cases werden 

geselecteerd voor de online presentatie door de indieners, gevolgd door feedback van de experts en 

overige cursisten. 

De mediane studieduur was 20 uur. Dit kwam overeen met de duur van de eerder gegeven face-to-face 

cursus op dit gebied. Maar nu waren de cursisten, de experts en de projectleider geen tijd en kosten kwijt 

aan reizen en verblijf op locatie. Bovendien konden gemiste delen worden ingehaald door achteraf 

opnames van de on-line sessies te bestuderen. Twee cursisten hebben hier naar tevredenheid gebruik 

van gemaakt.  

 

Conclusie 

Het is haalbaar gebleken om een masterclass microbiologische risico's te organiseren voor 

arbeidshygiënisten in de vorm van interactieve e-learning, die gericht is op kennisverwerving en 

kennistoepassing. De studie-omgeving lijkt ook heel bruikbaar voor andere vormen van bijscholing van 

professionals, zoals intervisie-besprekingen.  


