Opleiding

Opleidingskunde (post-HBO)
9 Maanden
Wil je werk maken van de ontwikkeling van medewerkers in
organisaties? Ben je geïnteresseerd in hoe medewerkers door te
leren tot betere prestaties komen? Deze praktijkgerichte opleiding
is gericht op leren en ontwikkelen in organisaties. Je leert hoe je de
opleidingsvraag, de gewenste resultaten voor de organisatie en de
doelgroep analyseert. Ook vorm je je visie op leren en opleiden. Je
ontdekt hoe je leerinterventies ontwerpt en ontwikkelt en hoe je
de transfer van leren bevordert. Bovendien maak je kennis met het
vakgebied didactiek. Na afloop kun je de meest recente theorieën en
trends in de wereld van bedrijfsopleidingen toepassen.

Resultaat

Programma

• Je weet wat de rol van de opleidingskundige inhoudt en hoe je
deze rol oppakt
• Je kunt de opleidingsnoodzaak in kaart brengen met een
behoefteonderzoek en taakanalyse
• Je bent in staat een ontwerpvoorstel te maken dat aansluit bij de
opleidingsvraag en de doelgroep
• Je kunt adviseren over de inkoop van opleidingen met oog voor
het rendement van leren
• Je bent in staat je visie op leren te formuleren en deze op
constructieve wijze te delen met stakeholders
• Je kunt het opleidingsproces van ontwerp tot uitvoering effectief
aansturen
• Je beschikt over de didactische vaardigheden om online met
offline leren in leertrajecten te combineren
• Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van medewerkers om hun
kwaliteiten optimaal benutten

Module Leren in organisaties

Doelgroep

Module Didactiek & Ontwikkeling

Iedereen die werkzaam is in het veld van L&D/HRD en die zich
bezighoudt met bedrijfsopleidingen of de ambitie heeft zich daarin
te ontwikkelen. Te denken valt aan (zelfstandig) opleidingskundigen,
onderwijskundigen, trainers, beleidsadviseurs of HR-adviseurs.
In de opleiding ga je aan de slag met een praktijkopdracht in je eigen
organisatie, het is dus van belang dat je een (stage)werkplek hebt.
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Vooropleiding
HBO werk- en denkniveau is wenselijk. Je hebt basiskennis van
didactiek. Is dit niet het geval, volg dan eerst de ICM training
Introductie in Learning & Development. Hierna kun je direct door
met de opleiding opleidingskunde.

Studiebelasting
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 6 tot 8 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt tijdens de
opleiding.
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Je rol en verantwoordelijkheden als opleidingskundige
Organisatieontwikkeling en -verandering
Adviesrollen van de opleidingskundige
Visie op leren en ontwikkelen
Ontwerpen met het ADDIE-model
Opleidingsvraag en -noodzaak vaststellen
Werken met het achtveldenmodel
Werken met leerdoelen
Verschillende soorten van leren
Fixed en growth mindset
Het maken van een opleidingsplan
Leren tijdens het werk, het 70:20:10-model
Politiek plan: draagvlak creëren voor verandering
Zichtbaarheid en positionering
Praktijksituaties en -voorbeelden

Leergedrag van volwassenen
Brein en leren
‘Leaving ADDIE for SAM?’
Moderne leerstrategieën
Leerstijlen en -voorkeuren (Kolb, Ruijters, Vermunt)
Leerdoelen formuleren volgens het KIT-model
Een INTRO maken
Future of learning: leerinnovaties en -technologieën
Blended learning
Ontwerpen van opleidingen en trainingen
Digitale didactiek
Inkopen of zelf ontwikkelen?
Het ICMTransfermodel: 7 succesfacoren voor Transfer
Inzetten van de juiste werkvormen
Trainingsinstrumenten en -technieken
Praktijksituaties en -voorbeelden

Opleiding

Studiewijze

Investering

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijg je toegang tot de ICMleeromgeving en breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart, voor
jezelf én voor de docenten. Deze leerdoelen staan centraal tijdens de
bijeenkomsten. De online leeromgeving ondersteunt je gedurende
de gehele opleiding in het leerproces. Met onder meer digitale
lesmaterialen, praktijkopdrachten, een forum en een ICM-videoserie.

De investering bedraagt € 3.495 en bestaat uit:
• Leskosten: € 3.045 (of 3 termijnen à € 1.045)
• Literatuur: € 100 per module
• Praktijkopdrachten: € 125 per module
De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn €17,50 per

De opleiding bestaat uit twee modules. In elke module wordt een
aspect van het vakgebied opleidingskunde uitgediept. Elke module
wordt afgesloten met een gepersonaliseerde praktijkopdracht.

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,
bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

De bijeenkomsten zijn zeer afwisselend en uitdagend. Je krijgt alle
ruimte om eigen situaties in te brengen waarop je gerichte feedback
krijgt. Hierdoor werk je continu aan je persoonlijke ontwikkeling als
opleidingskundige. Vakliteratuur en de aanvullende informatie op
de ICM-leeromgeving geven je inzicht in actuele opleidingskundige
methodieken en technieken.
Je wordt begeleid door twee zeer ervaren opleidingskundigen. Zij
nemen elk één module voor hun rekening. Een gastdocent op het
gebied van ‘The future of learning’ neemt je mee in de wereld van
leerinnovatie en –technologie.
Als een van de grootste erkende bedrijfsopleiders van Nederland
heeft ICM een onderscheidende visie op leren en ontwikkelen. In
deze opleiding maak je kennis met deze visie en de daarbij behorende
theorieën zoals het principe van het ‘8 velden model’, werken met
leerstijlen, het ‘KIT-model’ en het ‘ICMTransfermodel’.
Na de opleiding houd je onbeperkt toegang tot de ICM-leeromgeving
waar je veel extra materiaal ter verdieping en inspiratie vindt.

Examenvoordeel
Als je onverhoopt niet slaagt voor de ICM-praktijkopdrachten, dan kun
je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Duur
ICM verzorgt Opleidingskunde als avond- en als dagopleiding.
De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 20 lessen.
De dagopleiding is van 9.30 en 16.30 uur en omvat 10 lessen. De
gehele opleiding duurt 9 maanden.
De opleiding start in oktober 2019 en maart 2020.

Avondopleiding
Amsterdam – di

Den Haag – di

Maastricht – di

Arnhem – di

Eindhoven – di

Rotterdam – di

Breda – di

Enschede – di

Utrecht – di

Den Bosch – di

Groningen – di

Zwolle – di

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za 1) Den Haag – vr – za 1)
Arnhem – vr – za
Breda – vr – za

1)

1)

Den Bosch – vr – za 1)

Eindhoven – vr – za
Enschede – vr – za

1)

1)

Groningen – vr – za 1)

Maastricht – vr – za 1)
Rotterdam – vr – za 1)
Utrecht – vr – za 1)
Zwolle – vr – za 1)

Diploma

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

De opleiding Opleidingskunde van ICM biedt je de mogelijkheid om
het diploma te behalen:

Maximale groepsgrootte: 16 personen

• Opleidingskunde (post-HBO) – diploma

Advies & inschrijving

Tijdens iedere module schrijf je een praktijkopdracht. Indien je beide
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM Opleidingskunde (post-HBO) – diploma.

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/ok
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

