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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Nederlandse logistieke sector behoort tot de absolute wereldtop. De arbeidsproductiviteit 

ligt tweemaal hoger dan de beste vier landen. De verwachting is dat de sector verder zal 

groeien in de toekomst. Desalniettemin staan de logistieke bedrijven onder een voortdurende 

druk om de concurrentiepositie te verbeteren en te blijven innoveren. 

Het TKI Dinalog en TNO zijn de motor achter een reeks innovatieprojecten over nieuwe tech-

nologieën, planningsconcepten, nieuwe operationele modellen, en nieuwe software. De be-

trokkenheid en omarming van de innovaties door de gebruikers zijn beperkt. Daardoor gaan 

de adoptie en ontwikkeling van nieuwe technologie en operationele oplossingen langzamer 

dan gewenst. Projecten komen vaak niet verder dan de innovatiefase waarin nieuwe ideeën 

ontwikkeld worden. Het komt onvoldoende vaak zo ver dat de innovatie-ideeën ook daadwer-

kelijk geïmplementeerd worden. 

 

TNO heeft in de afgelopen jaren met TLN, FNV, EVO, STL en Syntens (nu: Kamer van Koop-

handel (KvK)) samengewerkt aan het stimuleren van sociale innovatie in de logistiek. Die sa-

menwerking wordt gecontinueerd om de adoptie van de innovatieprojecten te verbeteren. De 

sector en de overheid investeren belangrijke sommen om de bedrijven te helpen met nieuwe 

planningsmethoden, operationele concepten en nieuwe technologieën. 

 

Het programma ‘Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector’ richt zich op 

het ontwikkelen van de Human Capital in en buiten de bedrijven om deze situatie te verbeteren 

(Dhondt & Preenen, 2015). Dit programma omvat deelprojecten gericht op Sociale innovatie 

in de logistiek. Hierin staat innoveren samen met medewerkers centraal. In een deelproject is 

het vergroten van betrokkenheid en dialoog van medewerkers en bedrijven via nieuwe media 

een taak. Hiertoe is een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld, waarin (mid-

den)managers worden gestimuleerd om te innoveren door hun medewerkers te betrekken. 

Deze MOOC ondersteunt managers in manieren hoe medewerkers bij innovatie betrokken 

kunnen worden. 

Het doel van dit rapport is een beschrijving te geven van de uitvoering van dit deelproject, te 

beschrijven hoe de MOOC is opgebouwd, en een korte evaluatie te bespreken van enkele 

proefgebruikers. 

 

In dit rapport wordt beschreven hoe een MOOC ontwikkeld wordt als manier om medewerkers 

en bedrijven te betrekken bij de innovatieprojecten. Aangegeven wordt welke stappen zijn 

doorlopen om een MOOC te ontwikkelen voor de logistieke sector en wat de resultaten zijn 

van het evalueren van de MOOC door gebruikers en experts. 

1.2 Programmadoelstellingen 

In het onderzoeksprogramma naar sociale innovatie in de logistiek is het ontwikkelen van een 

MOOC om managers te bewegen tot sociale innovatie één van de werkpakketen. De onder-

zoeksvragen van het gehele programma staan hieronder weergegeven: 

1. Wat zijn de problemen waar logistieke bedrijven bij de adoptie van innovatieprojecten 

mee hebben te maken? 

2. Welke gedrags-, management- en organisatieconcepten, modellen en instrumenten zijn 

relevant voor een betere innovatie-adoptie? 
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3. Welke succes- en faalfactoren van innovatie-adoptie kunnen uit de theorie en praktijk 

worden afgeleid? 

4. Hoe kunnen we innovatie-adoptie meten? 

5. Hoe kunnen bedrijven innovaties beter laten landen bij medewerkers? 

6. Hoe kunnen we (toekomstige) medewerkers beter betrekken binden, boeien en behou-

den bij het innovatieproces en de logistieke sector? 

7. Hoe kunnen we (toekomstige) werknemers actief betrekken en inspireren bij de ontwik-

keling van innovaties via nieuwe media? 

8. Hoe borgen we de opgedane kennis, schalen we dit op en zorgen dat dit zo goed mogelijk 

landt bij de bedrijven? 

 

De MOOC heeft betrekking op vragendoelstelling 5, 6 en 7 en is gericht op managers/leiding-

gevenden. 

1.3 Focus van de cursus 

Een MOOC is een online cursus gericht op onbeperkte participatie en open toegang via het 

web/internet. De kennis die in het onderzoeksprogramma ‘Kennis en innovatie voor een con-

currerende logistieke sector’ is opgedaan is deels verwerkt in deze online cursus. Deze cursus 

gaat specifiek over sociale innovatie en innovatie-adoptie. Dit type innovatie gaat niet per de-

finitie om ‘uitvindingen’ en ‘ontdekkingen’. Eerder gaat het om toepassing van bijvoorbeeld 

nieuwe technologie, nieuwe IT, en nieuwe werkmethoden in relatie tot nieuwe organisatievor-

men en wijzen van personele inzet. Het kan ook gaan om verbeteringen en toepassingen van 

technieken die elders al bestaan: ‘not new to the world, but new to the firm’. Door medewerkers 

te betrekken bij dergelijke innovaties is de acceptatie van het geïnnoveerde hoger en worden 

bedrijfsresultaten beter. Dat laatste noemen we innovatie-adoptie. Eigenlijk is sociale innova-

tie in dit verband het slim benutten en betrekken van medewerkers bij het invoeren van nieuwe 

technologie en werkwijzen. De online cursus biedt de manager handreikingen hierbij. 

 

De cursus richt zich specifiek op managers in de logistieke sector die nog weinig ervaring 

hebben met sociale innovatie. Door lerenden (cursisten) uitleg te geven over sociale innovatie 

en innovatie-adoptie, een casus voor te leggen en opdrachten uit te laten voeren binnen de 

context van hun eigen bedrijf krijgen ze handvatten om de kennis uit de twee modules meteen 

toe te passen in de praktijk. 
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2 De MOOC 

In dit hoofdstuk worden de stappen om de MOOC te ontwikkelen doorgenomen. Daarnaast 

wordt de MOOC beschreven aan de hand van de doelstellingen, doelgroep en werkvormen 

van de MOOC. De resultaten en eventuele wijzigingen die hierop volgen worden in het vol-

gende hoofdstuk gepresenteerd, evenals de resultaten van de evaluatie. 

2.1 Stappenplan: ADDIE 

Een onderwijskundig ontwerp ken-

merkt zich door vijf fasen. Smith en 

Ragan (2005: p. 3) identificeren in 

hun ADDIE-model de fasen analyse, 

design, development, implementatie 

en evaluatie. Zie figuur 2.1 voor de 

schematische weergave hiervan. 

Voor softwareontwikkeling wordt de 

methode user-centered design veel 

gebruikt (Van Esch- Bussemakers et 

al., 2003; Cremers et al., 2015; mar-

ketingfacts.nl1), waarbij vergelijkbare 

fasen worden doorlopen. Tijdens 

deze methode worden alle fasen op 

iteratieve wijze met de eindgebrui-

kers doorlopen om te komen tot 

bruikbare en gebruiksvriendelijke 

software. 

 

Tijdens de analysefase wordt een 

analyse uitgevoerd van het probleem waarop de leeroplossing (in de MOOC) een antwoord 

biedt. Hierbij wordt in kaart gebracht wat het huidige en gewenste kennis- of uitvoeringsniveau 

is. In het proces van het opstellen van de MOOC werd door een tweetal TNO-experts op het 

gebied van sociale innovatie in kaart gebracht welke kennis aanwezig zou moeten zijn binnen 

de context van een logistiek bedrijf om sociale innovatie en innovatie-adoptie te doen slagen. 

Ook werd er door dezelfde experts ingeschat wat het huidige kennisniveau binnen de logis-

tiekbedrijven is, in overleg met sectorale vertegenwoordigers. Verder werd er geïdentificeerd 

wie (welke groep leidinggevenden in de logistieke sector, namelijk degenen die direct leiding 

geven aan medewerkers waar vernieuwingen worden geïmplementeerd) er met name voor-

deel zou hebben van het volgen van een cursus op het gebied van sociale innovatie. De re-

sultaten van de analysefase staan uiteengezet in paragraaf 2.2. 

 

In de designfase werd door een onderwijskundige en een ontwerper (een zogenaamde ‘inter-

action designer’) gekeken welke leerdoelen overeenkomen met het verschil in huidige en ge-

wenste kennis van de doelgroep. Aan de hand van het opdelen en clusteren van de verschillen 

in kennis, vaardigheden en attitudes werd een set leerdoelen geïdentificeerd. Deze werden 

gecheckt door de TNO-experts op het gebied van sociale innovatie. De resultaten van deze 

fase zijn beschreven in paragraaf 2.3. 

 

                                                      
1  https://www.marketingfacts.nl/berichten/user_centered_design_een_introductie (d.d. 18 juni 2018) 

 

Figuur 2.1 De vijf fasen van het ADDIE-model (Smith & Ra-

gan, 2005: p. 3) 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/user_centered_design_een_introductie
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Als derde werden de materialen voor de MOOC ontwikkeld in de development fase. Aan de 

hand van de leerdoelen is er gekozen om twee videocolleges te ontwikkelen, met twee bege-

leidende casestudies (zowel als video als tekst) en verdiepende materialen en opdrachten. De 

resultaten van deze fase worden uiteengezet in paragraaf 2.4. 

 

Vervolgens is de MOOC, bestaande uit twee modules, uitgezet onder enkele leden van de 

doelgroep en enkele externe experts op het gebied van logistiek onderwijs. 

 

De MOOC is onderdeel van de website van TKI Dinalog en te vinden via de URL: www.dina-

log.nl/mooc/. In beginsel is de MOOC voor iedereen toegankelijk. 

 

 

Figuur 2.2 Hoofdpagina van de MOOC-website 

 

Tot slot vond er tijdens een pilotperiode een evaluatie plaats. Er werd aan de hand van een 

open vragenlijst in kaart gebracht of de MOOC geschikt is voor de doelgroep en of de doel-

groep daadwerkelijk iets geleerd heeft van de MOOC. Tijdens deze evaluatie zijn twee sporen 

belopen. Enerzijds is de MOOC uitgezet onder de doelgroep waarvoor de MOOC bedoeld is. 

Anderzijds is een onderwijsexpert gevraagd om de MOOC te evalueren. Een preciezere werk-

wijze en de resultaten van de MOOC zijn te vinden in hoofdstuk 4. 

2.2 Doelgroep 

De logistieke sector kenmerkt zich door bedrijven met een traditionele, meer hiërarchische 

structuur. Binnen deze bedrijven is er niet veel affiniteit met innovatie. 

De MOOC richt zich op de middenmanagers van de grote bedrijven (circa 50 medewerkers 

en meer) en op de leidinggevende(n) en medewerkers met een leidinggevende rol bij de kleine 

bedrijven (circa 20-50 medewerkers). We noemen deze personen gemakshalve middenma-

nagers. 

https://www.dinalog.nl/mooc/
https://www.dinalog.nl/mooc/
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De doelgroep heeft een opleidingsniveau van mbo-4 of hoger. Deze middenmanagers hebben 

werkervaring in een logistiek bedrijf, maar zijn mogelijkerwijs sinds lang niet naar school ge-

gaan. Het is onbekend hoe ze aankijken tegen het gebruik van leermiddelen die gebruik ma-

ken van social media en online platforms, zoals MOOCs, en of ze daarmee ervaring hebben. 

Onze assumptie is dat over het algemeen hun affiniteit met het onderwerp innovatie in de 

sector beperk is, en dat zij evenmin ervaring hebben met het daadwerkelijk betrekken van 

medewerkers bij innovaties. We veronderstellen dat zij ook weinig ervaring hebben met 

MOOCs als medium. 

2.3 Leerdoelen 

In de beschrijving van de doelgroep kwam naar voren dat de middenmanagers aannemelij-

kerwijs een beperkte kennis hebben van sociale innovatie, en hoe ze dit zouden kunnen in-

zetten in hun eigen bedrijf. Om innovatie te faciliteren zijn dit twee zaken die opgelost moeten 

worden: wat is sociale innovatie en innovatie-adoptie, en hoe kan je het inzetten om het ver-

nieuwend vermogen te versterken? Hiertoe zijn twee leerdoelen opgesteld. 

2.3.1 Wat is sociale innovatie en innovatie-adoptie? 

Onder dit leerdoel vallen kennis over deze twee onderwerpen (wat is het) en voorbeelden 

hiervan binnen de logistiek (casuïstiek), onder meer over de inzet hiervan in de prakrijk. De 

middenmanagers leren welke manieren van innoveren er al bestaan binnen het bedrijf en hoe 

ze een analyse kunnen maken van de innovatiebehoefte van het eigen bedrijf. De volgende 

onderwerpen worden behandeld: 

› wat komt erbij kijken als je de medewerker gaat betrekken bij innovatie? 

› kennis over het betrekken van medewerkers bij innovatie ( “innovatie-adoptiemodel”); 

› kennis: hoe betrek ik ze concreet/krijg ik ze mee: 

• ideeën voorleggen; 

• problemen ophalen; 

• experimenteren; 

• evolueren; 

› kennis over het proces van innovatiemanagement (fasen, stappen en dergelijke); 

› kennis over factoren die van invloed zijn op het laten landen van innovaties in het bedrijf 

(innovatie-adoptie door medewerkers). 

2.3.2 Belang van het betrekken van de medewerker bij innovatie 

Bij het betrekken van de medewerker bij innovatie vallen kennis over het terugkoppelen van 

bedrijfsresultaten aan medewerkers en het ophalen van ideeën onder medewerkers. Hierin 

worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: 

› communiceren over de resultaten; 

› inzicht in het belang van sociale innovaties voor: 

• bedrijfsperformance; 

• innovatievermogen; 

• kwaliteit van de arbeid van de medewerker; 

› open staan voor innovaties; 

› kennis/bewustwording: wat is het voordeel van het betrekken van medewerkers? Wat 

heb ik daaraan als leidinggevende? 

› ervaren van de meerwaarde van betrokken medewerkers; 

› terugkoppelen van resultaten aan de medewerkers. 
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2.4 Werkvormen 

In deze paragraaf worden de verschillende werkvormen en de onderliggende onderwijskun-

dige principes toegelicht. Een visuele impressie van de MOOC aan de hand van een aantal 

print screens en de werkopdracht is gegeven in bijlage 1. 

2.4.1 Scope 

De doelgroep is waarschijnlijk lange(re) tijd ontwend om onderwijs te volgen. Daarom is het 

belangrijk dat de aangeboden informatie kort, maar krachtig is en een directe link heeft naar 

de werkpraktijk. Er worden twee modules uitgewerkt, voor elk van de leerdoelen één. 

2.4.2 Stijl 

Gezien de verwachte beperkte ervaring van de doelgroep met online leerplatforms is het be-

langrijk dat de MOOC een prettige (ook professionele) uitstraling heeft, waarbij in één oogop-

slag duidelijk hoe de MOOC bediend moet worden. Daarnaast moet het taalgebruik eenvoudig 

maar deskundig zijn. Hierbij kan het hanteren van een begrijpelijke, maar professionele stijl 

een spanningsveld oproepen, dat moet worden opgelost door aansprekendheid en bondig-

heid. 

2.4.3 Instructie en didactiek 

MOOCs bieden de mogelijkheid voor interactie tussen cursisten en docenten/moderators. Om 

praktische reden is voor minimale interactie gekozen. Wanneer er interactie plaatsvindt in een 

MOOC, heeft dit vooral zin als er een moderator wordt gebruikt die zorgt dat de content op de 

website up-to-date is en dat er vooral informatie wordt gedeeld die van belang is in het kader 

van sociale innovatie. Het doel van dit NWO-project is het ontwikkelen van een leeromgeving. 

Het operationeel beheren van de MOOC valt buiten het project. In een later stadium (als ver-

volg op het NWO-project) kunnen modaliteiten zoals interactie worden toegevoegd aan de 

MOOC. Een interactieve variant was in het kader van dit project niet mogelijk. 

 

Om in plaats van actieve interactie toch een betekenisvolle verbinding te maken naar de werk-

praktijk is er voor gekozen om succesvolle voorbeelden te delen van sociale innovatie binnen 

de sector logistiek en transport, namelijk voorbeelden van sociale innovatie van de bedrijven 

Jordex en DSV Solutions als ‘cases’. In de vragen die de lerenden krijgen, worden ze gesti-

muleerd om de lessen uit de cases te betrekken op hun eigen werkpraktijk. In de oorspronke-

lijke opzet waren deze aanvullende video’s van de cases niet voorzien. 

2.4.4 Gekozen werkvormen 

De MOOC is opgebouwd uit twee modules en twee cases. Wat in elke module wordt aange-

boden volgt hieronder. 

 

› College  

Er is een videocollege over sociale innovatie en een andere over innovatie-adoptie. Per 

video, bestaande uit een vraaggesprek tussen twee TNO-experts, worden de kennisleer-

doelen aangeboden. Elke video duurt ongeveer 10 minuten. De video bevat tenminste 

de volgde aspecten: 

• uitleg over de leerstof; 

• ondersteunende visuals; 

• voice-over/presentator. 

› Verder lezen pagina  

Op de pagina ‘verder lezen’ staan verschillende bronnen over sociale innovatie, zoals 

teksten, literatuurtitels, databanken en video’s. Door aanvullend op het videocollege deze 
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bronnen aan te bieden krijgt de student een de mogelijkheid de aangeboden kennis ver-

der uit te diepen. 

› Cases  

In de video van de twee cases wordt een voorbeeld gegeven van sociale innovatie in de 

praktijk. Deze video dient als inspiratie en van elke case is ook een tekst beschikbaar op 

de pagina ‘verder lezen’. 

› Opdrachten: Persoonlijk antwoordformulier  

De ‘spin in het web’ van de MOOC is het ‘Persoonlijk antwoordformulier’ (zie bijlage 1). 

Dit is een pdf met opdrachten en vragen die cursisten van de website moeten downloa-

den, en waarin zij de antwoorden verwerken op de vragen/opdrachten. De pdf bevat ac-

tieve links, zodat cursisten heen en weer kunnen springen van de website naar het for-

mulier en omgekeerd. Doel is dat dit de wisselwerking tussen leerstof en opdrachten ver-

sterkt. Hierdoor kan de cursist de geleerde theorie direct toepassen in zijn/haar eigen 

werkpraktijk. De doelgroep heeft naar verwachting veel werkervaring maar in mindere 

mate (recente) ervaring met het volgen van opleidingen en cursussen. Om de cursus bij 

de belevingswereld van de cursist aan te laten sluiten is het belangrijk om vaak te verwij-

zen naar de praktijk, c.q. de leerstof te verbinden met de eigen praktijk.  

De kern van de opdracht is dat de cursist een eerste opzet maakt van een projectplan 

voor de invoering van een innovatie, waarbij sociale innovatie wordt toegepast op de 

innovatie-adoptie van medewerkers te optimaliseren. De doelen van de opdracht zijn: 

• leerders krijgen inzicht in toepassen kennis; 

• toepassen op eigen bedrijf verhoogt praktijkwaarde; 

• de opdracht is de ‘lijm’ tussen de modules; 

• het uitvoeren ervan impliceert het behalen van een eindterm (want in deze opzet 

geen toets/examen en diploma). 

› Productie  

De opzet van de MOOC is gemaakt door TNO. Deze is besproken met de begeleidings-

commissie, en met het ‘KennisDC Logistiek coördinatoren overleg’ en LPL, het Landelijk 

Platform Logistiek waarin de onderwijsmanagers/opleidingscoördinatoren van de hoge-

scholen met logistieke bachelors vertegenwoordigd zijn. Zij hebben gezamenlijk het lan-

delijk beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld.  

De teksten van de colleges, werkopdrachten en cases zijn vervaardigd door TNO. De 

teksten zijn beoordeeld en becommentarieerd door een onderwijsexpert. In overleg met 

de videomaker zijn ‘scripts’/‘draaiboeken’ gemaakt. De video’s van de cases van twee 

deelnemende bedrijven zijn gereviewd door de bedrijven zelf. 
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Figuur 4.3 Werkvorm College en Opdrachten: Persoonlijk antwoordformulier (zie ook bijlage 1) 
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3 Evaluatie en aanbevelingen 

De MOOC is geëvalueerd op twee manieren. Eerst hebben we aan een onderwijsexpert ge-

vraagd kritisch naar het ontwerp en de teksten te kijken. Zodra de MOOC gereed was, hebben 

we dezelfde expert gevraagd het product te becommentariëren. 

Daarnaast is aan de hand van een vragenlijst een evaluatie uitgevoerd onder planners (voor-

malige cursisten) en logistiek managers (de leidinggevenden van de planners en contactper-

sonen) op mbo+- en hbo-niveau uit het netwerk van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs 

Breda. 

In dit hoofdstuk worden zowel de werkwijze van de evaluatie als de resultaten van de evaluatie 

gedeeld, alsook enkel aanbevelingen geformuleerd. 

3.1 Werkwijze 

Evaluatie is de laatste fase van het ADDIE-model. Tijdens de evaluatiefase wordt beproefd of 

de MOOC aan zijn doel voldoet. Op basis van de evaluatie kan de MOOC worden aangepast. 

Die aanpassingen zijn geen onderdeel van dit project, maar worden verwoord als mogelijke 

aanbevelingen voor de toekomst. De evaluatie vond plaats tussen eind februari en eind maart 

2018. 

3.1.1 Evaluatie expert 

De MOOC is voorgelegd aan een onderwijsexpert en experts op het gebied van onderwijs in 

de logistieke sector. Tevens is de MOOC aangeboden aan vertegenwoordigers uit de bedrij-

ven die meededen aan de use-cases, en die deelnamen aan het casestudieonderzoek, in 

totaal zeven bedrijven (Oeij et al., 2018). Van deze zeven bedrijven kregen we slechts één 

inhoudelijke reactie van een iemand die schreef ‘een snelle scan’ te hebben gedaan en toe-

voegde dat de MOOC ‘er netjes en werkbaar uitziet’. Een ander onderkent wel het belang 

maar heeft geen tijd, en schrijft: “Ik heb momenteel andere bezigheden die meer prioritiet 

genieten. Ik vind het spijtig dat het zo is want sociale innovatie en vernieuwing is zeker voor 

de langere termijn noodzakelijk om als organisatie voort te kunnen blijven bestaan.” 

 

 

Figuur 3.1 Evaluatie van de MOOC website 
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3.1.2 Evaluatie 2 doelgroep 

De MOOC is eerst aangeboden aan 78 planners en logistiek managers via NHTV met de 

vraag of zij de MOOC willen testen. Hiervan hebben 12 personen aangegeven interesse te 

hebben om de MOOC te willen volgen. Van deze groep hebben 4 personen de MOOC daad-

werkelijk gevolgd en 1 gedeeltelijk. Deze vragenlijst is voorgelegd aan deze groep van 12 

geïnteresseerden, en daarvan hebben 7 personen meegewerkt aan de vragenlijst. De vragen-

lijst is naast deze cursisten ook aangeboden aan de onderwijsexpert en deze persoon heeft 

de vragenlijst ingevuld. Van de aangeschreven planners en logistiek managers hebben vier 

medewerkers de MOOC geheel gevolgd en de vragenlijst systematisch ingevuld en drie ge-

deeltelijk/onvolledig. De medewerkers die de vragen niet volledig invulden - ondanks getoonde 

interesse vooraf - hebben ook de MOOC niet intensief bezocht; zij geven aan dat tijdgebrek 

en korte deadline een hindernis waren. Soms wordt er geen tijd gefaciliteerd. Iemand schreef: 

“Baas had aangegeven dat dit interessant is maar tijd ontbreekt”. Waarom de overige 66 plan-

ners/logistiek managers niet reageerden op het verzoek om de MOOC te testen is niet bekend. 

 

In de evaluatie-vragenlijst wordt aan de hand van open en gesloten vragen in kaart gebracht 

of de lerenden daadwerkelijk iets hebben opgestoken van de cursus, of zij de kennis in hun 

werkpraktijk implementeren, en of de MOOC qua vorm en stijl aansluit bij hun werkervaring, 

wensen en verwachtingen. 

 

Naast het uitzetten van de vragenlijst onder cursisten heeft de contactpersoon van NHTV een 

evaluatiebijeenkomst georganiseerd nadat de pilot-doorlooptijd was verstreken in april 2018, 

met vijf cursisten. 

3.2 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de evaluatie gedeeld aan de hand van de onder-

werpen inhoud, stijl en werkvorm. 

3.2.1 Evaluatie onderwijsexpert 

› Inhoud  

De inhoud wordt door de expert als waardevol omschreven. Er werd getwijfeld of het 

uitgangspunt van de cursus niet te theoretisch van aard was om voldoende aan te sluiten 

bij de doelgroep. 

› Stijl  

De expert gaf aan dat de video’s en de online omgeving er professioneel en duidelijk 

uitzien. Met name de cases worden als duidelijk en waardevol omschreven. De opdrach-

ten en het opdracht formulier zorgen voor minder overzichtelijkheid vanwege de vele hy-

perlinks die er in het formulier verwerkt zijn, en die vereisen dat deelnemers regelmatig 

moeten switchen tussen het opdrachtformulier en de websiteonderdelen. De expert gaf 

aan dat de routing, dat wil zeggen het leerpad van de cursisten, hierdoor complex is. 

› Werkvorm  

De opdrachten en videocolleges werden gezien als waardevol en, met name de video’s, 

als duidelijk. Er bleek wel een gemis op het gebied van interactie en feedback (op het 

werk van cursisten). De opdrachten zouden van nog meer toegevoegde waarde zijn, 

wanneer de deelnemers feedback zouden krijgen op de door hen ingevulde opdrachten. 

Ook zou het didactisch sterker zijn als er de mogelijkheid is om vragen te stellen aan 

begeleiders. 
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3.2.2 Evaluatie 2 doelgroep 

Tabel 3.1 is een weergave van de verdeling van de antwoorden op de vragenlijst. In totaal zijn 

acht deelnemers begonnen met de vragenlijst (7 NHTV relaties en 1 onderwijsexpert). Vier 

personen hebben de website van de MOOC niet bezocht en heeft de rest van de vragen 

meestal overgeslagen. De resterende vier (soms vijf) respondenten laten geen statistische 

bewerkingen toe met significante conclusies. Wel kunnen we enkele indicaties ontlenen aan 

hun evaluatie-antwoorden. 

 

Tabel 3.1 Antwoorden vragenlijst Evaluatie MOOC 

 N % 

1.Heeft u de website bezocht?  8  

Ja  63 

Nee  37 

2.Ik heb de MOOC met veel plezier gevolgd 4  

Enigszins mee oneens  25 

Enigszins mee eens  50 

Totaal mee eens  25 

3.Ik vind de algehele website duidelijk 4  

Enigszins mee oneens  50 

Totaal mee eens  50 

4. Ik vind de inhoud van de MOOC over sociale innovatie en innovatieadoptie 

duidelijk 

4  

Enigszins mee oneens  25 

Totaal mee eens  75 

5. Ik vind deze MOOC nuttig voor het werk van personen in de logistiek en 

transport die vernieuwing/innovatie willen invoeren in hun bedrijf 

5  

Totaal mee oneens  20 

Totaal mee eens  80 

6. Ik vind de video’s duidelijk 4  

Enigszins mee oneens  25 

Enigszins mee eens  25 

Totaal mee eens  50 

7. Ik vind de opdrachten duidelijk 4  

Totaal mee oneens  25 

Enigszins mee oneens  50 

Enigszins mee eens  25 

8. Ik vind het achtergrondmateriaal op de pagina 'Verder lezen' duidelijk 3  

Enigszins mee oneens  33 

Enigszins mee eens  66 

9. De kennis die ik heb geleerd is nuttig is voor mijn werk 3  

Enigszins mee eens  100 

10. Heeft u de gehele website bekeken en de opdrachten afgerond? 4  

Ja  50 

Voor een beperkt deel  25 

Nee  25 

11. Welk rapportcijfer zou u de MOOC geven 4  

Gemiddeld 6,3  

12. Heeft u verbetersuggesties voor de inhoud van de MOOC? ja  
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 N % 

13. Heeft u verbetersuggesties over de technische functionaliteit en 

bruikbaarheid van de website? 

Ja  

14. Heeft u verbetersuggesties over de filmpjes en video's? Ja  

15. Heeft u verbetersuggesties over de opdrachten? Ja  

16. Heeft u verbetersuggesties over het achtergrondmateriaal op de pagina 

'Verder lezen'? 

Ja  

17. Heeft u nog overige opmerkingen?  Nee  

18. Wat is uw hoogst gevolgde opleidingsniveau?  5  

hbo  60 

wo  40 

19.Hoeveel ervaring heeft u met online leren zoals e-learning of MOOC's?  5  

Helemaal geen ervaring  20 

Tamelijk weinig ervaring  60 

Heel veel ervaring  20 

 

Op hoofdlijn zijn deelnemers positief over de duidelijkheid van de inhoud, de doelstelling van 

de cursus en het beoogde nut voor hun eigen werk, en verdeeld over de duidelijkheid van de 

opdracht. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,3. 

› Inhoud  

De vier (volledig responderende) deelnemers zijn verdeeld over de toegevoegde waarde 

die de inhoud voor hen en hun werkpraktijk heeft. De deelnemer die de inhoud als minder 

relevant bestempelde, geeft aan dat theoretische kennis van innovatie-adoptie meer ex-

pliciet gekoppeld kan worden in de casestudies. 

› Stijl  

Het uiterlijk van de online omgeving en de opmaak en presentatie van de video’s worden 

positief tot zeer positief beoordeeld.  

De teksten en uitleg in de videocolleges worden omschreven als moeilijk. Het feit dat de 

teksten als geschreven tekst worden aangeboden helpt maar voor een gedeelte. De doel-

groep geeft aan niet heel veel en makkelijk te lezen. De gesproken teksten in de cases 

worden aan de andere kant als goed beoordeeld. 

› Werkvorm  

De voorbeeldcases worden als positief beoordeeld, maar de opdracht is voor de meeste 

deelnemers minder relevant, omdat ze niet bezig zijn met een innovatie op dit moment. 

De deelnemers geven aan dat de vragen in de opdracht niet even duidelijk zijn. Hier 

speelt het gebrek aan feedbackmogelijkheden in de huidige opzet.  

Ook geven de deelnemers aan dat de routing nog verbetering kan gebruiken. Hiervoor 

geven ze twee voorbeelden. De casestudies komen bij de videocolleges in de modules 

terug. Het is voor de deelnemers nog niet duidelijk waarom dit het geval is. Het zou ster-

ker zijn om de cases onder een apart kopje aan te bieden. 

› Evaluatiebijeenkomst  

Zoals gezegd heeft de contactpersoon van NHTV een bijeenkomst georganiseerd met 

vijf cursisten. Zij die deelnamen aan de MOOC gaven als reden dat zij het thema sociale 

innovatie een belangrijk onderwerp vonden, er uitdaging in zagen, zichzelf wilden verbe-

teren, of omdat de leidinggevende hen erop wees. Sommigen zeiden dat de MOOC een 

goed initiatief was waar hun organisatie wat aan heeft, dat het breder toepasbaar is in 

hun eigen bedrijf, en dat men het goed vindt dat dit soort producten worden ontwikkeld 

voor de sector. In deze bijeenkomst is een aantal vragen voorgelegd met een ‘digitaal 

stemkastjes-systeem’ (group decision support system) met als volgende resultaten: 

• Hoe beoordeelt u de inhoud van de MOOC? 4.0 (op schaal 1-5) 

• Hoe beoordeelt u de vorm van de MOOC? 4.4 
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• Draagt de MOOC bij tot nadenken over eigen  

innovatieprojecten? 4.0 

• Hoe beoordeelt u de vragen van de opdracht? 3.0 

De oordelen zijn meestal positief; de vragen/opdrachten vinden sommigen moeilijk. De 

cursisten vinden het medium MOOC fijn en zouden graag over meerdere onderwerpen 

zulke MOOCs wensen. Zij vonden het terugkoppelmoment met de contactpersoon ook 

prettig, hetgeen het beeld versterkt dat interactie tussen cursisten en begeleider een 

goede aanvulling zou zijn op de huidige opzet.  

De contactpersoon van NHTV geeft in een gesprek met TNO desgevraagd aan het rap-

portcijfer 7 toe te kennen aan de MOOC, waarbij inhoud relatief hoger wordt gewaardeerd 

en de complexe routing relatief lager. 

3.3 Aanbevelingen 

Hier worden de aanbevelingen verwoord op basis van het proces van het ontwikkelen van de 

MOOC en de resultaten van de evaluatie. De aanbevelingen zijn gericht op toekomstige on-

dersteuners van de MOOC. 

3.3.1 Inzet en context van de MOOC 

De huidige MOOC wordt op dit moment ingezet zonder de context van een cursus of oplei-

dingsprogramma. Dat wil zeggen dat de geïnteresseerde de cursus kan volgen en er mee aan 

de slag gaat zonder vorm van begeleiding of feedback, of het afleggen van een examen aan 

het eind van de cursus. Dit legt een uitdaging op de routing en feedback die in de MOOC 

aangeboden worden. In de huidige versie moet een cursist zelfstandig de route bewandelen. 

Dit is mogelijk maar ook lastig, omdat de link tussen de cursusonderdelen en de opdrachtvra-

gen een voortdurende wisselwerking vergt tussen verschillende webpagina’s en het opdracht-

document waarin de cursist de vragen beantwoordt. 

De leerpad-progressie voor een cursist zou duidelijker worden met een eenvoudiger routing 

en met interactieve feedback door een begeleider. De routing kan makkelijker, als een inter-

actieve techniek wordt toegepast en als een moderator/begeleider wordt toegevoegd. Dit is 

een instructeur die digitaal extra vragen beantwoordt en er voor zorgt dat de cursist betrokken 

en geïnformeerd is. 

3.3.2 Leerrouting en werkvormen 

De doelgroep van de MOOC geeft aan voorkeur te hebben voor opdrachten en inhoud die 

meteen toepasbaar zijn in de praktijk. De casestudies/use-cases zijn hier een voorbeeld van: 

die herkent men. De gekozen opdrachten gaan over de werkpraktijk van de cursist. Cursisten 

geven aan ondersteuning te willen hebben tijdens de reflectie op hun eigen beroepspraktijk. 

Dit zou opgelost kunnen worden door de moderator. Dit vereist dat de moderator zowel didac-

tisch als inhoudelijk onderlegd is. 

 

Onder de respondenten was het gebruik van de MOOC als technologisch leerplatform geen 

probleem, ondanks het feit dat de ervaring met MOOCs slecht bij één persoon groot was (de 

onderwijsexpert). Dit lijkt er op te wijzen dat technologie om het leren van deze doelgroep te 

stimuleren geen probleem is. Toch is de deelname beperkt, mogelijk door tijdgebrek. 

3.3.3 Stijl 

Het online leerplatform van de MOOC wordt gezien als duidelijk en professioneel vormgege-

ven. Ook de video’s met de cases wordt gezien als duidelijk en informatief. De videocolleges 

zijn qua inhoud soms moeilijk, iets te theoretisch wellicht. Het zou een oplossing kunnen zijn 
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om nog duidelijker te maken waar de theorie toepasbaar is in de praktijk, en zo mogelijk de 

colleges op te knippen in kleinere onderdelen, zodat de inhoud meer behapbaar blijft voor de 

cursisten. 

3.3.4 Overige aanbevelingen 

Hieronder volgen enkele aanvullende aanbevelingen: 

› gebruik maximaal de beschikbare hedendaagse technologie om de gebruiksvriendelijk-

heid te verbeteren (met name de complexe routing kan daardoor eenvoudiger worden); 

› de doelgroep wordt door externe deskundigen gekenmerkt door het feit “dat juist zij 

moeite hebben om te lezen en structuur aan te brengen in de aangeboden content. Door 

andere werkvormen van vraag en antwoord in te bouwen, zal de kennis voor hen gemak-

kelijker kunnen worden vertaald naar hun dagelijkse praktijk. Denk hier aan hotspotvra-

gen, vragen in de video's, stellingen, meerkeuzevragen, enzovoort”. Makkelijker taalge-

bruik zou ook bijdragen; 

› de opdracht zou meer bijdragen aan begripsmatige kennis van cursisten, als zij feedback 

krijgen op hun antwoorden; 

› de pagina ‘verder lezen’ zou meer toegevoegde waarde krijgen, als niet alleen wordt ver-

wezen naar bronnen, maar dat in de opdracht de gelezen stof moet worden verwerkt; 

› het kan volgens cursisten motiverend en stimulerend werken, als meerdere personen uit 

verschillende disciplines de MOOC volgen en vervolgens samenwerken aan een innova-

tie binnen het bedrijf. (Eigenlijk is dit een ‘roep’ om sociaal innovatieve samenwerking en 

medewerkersbetrokkenheid.) 

 

De uitvoering van de aanbevelingen valt buiten het huidige project en is bedoeld als mogelijke 

vervolgopdracht. 

3.4 Concluderende opmerking 

Volgens de evaluatoren is de aangeboden content zeer waardevol en spreken de video’s tot 

de verbeelding. De wijze waarop het aangeboden wordt aan de doelgroep, kan worden ver-

beterd. De MOOC kan daardoor van significante waarde zijn voor de sector logistiek en 

transport. 

Wij concluderen derhalve dat over het algemeen kan worden gesteld dat de inhoud van de 

Massive Open Online Course van meerwaarde is voor middenmanagers in de logistieke sec-

tor. Om de MOOC optimaal te benutten kan de ondersteuning die de lerende in deze MOOC 

krijgt, verbeterd worden. Door het aanbieden van de opdracht en het volgen van de leerpaden 

meer interactief te maken, door bijvoorbeeld het inschakelen van een moderator, zal de le-

rende meer gemak ervaren met het doorlopen van de MOOC. Dat zal leiden tot meer motivatie 

om de MOOC te volgen en zal de overdracht van de kennis in de MOOC ook makkelijker 

maken. De MOOC is een leeromgeving op afstand waarbij technische ondersteuning wordt 

gegeven. Voor de doelgroep kan zo’n leeromgeving passend zijn, wanneer de leerrouting hel-

der is en het taalgebruik (nog beter) afgestemd wordt op de doelgroep. Indien alle aanbeve-

lingen verwerkt worden in een toekomstige versie, kan de MOOC succesvol ingezet worden 

bij kennisoverdracht van sociale innovatie in de logistiek, ter verbetering van het innovatieve 

vermogen binnen de bedrijven. 
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Bijlage 1 MOOC op hoofdlijn 

De MOOC is onderdeel van de website van TKI Dinalog en te vinden via de URL: www.dinalog.nl/mooc/. 

Hier volgen enkele screen shots. 

 

Hoofdpagina 

 

 
 

 

 

  

https://www.dinalog.nl/mooc/
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Module 1. Introductie sociale innovatie in de logistiek 
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Module 2. Innovatie-adoptie 
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Pagina ‘Verder lezen’ 
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De opdracht en de vragen daarin: Persoonlijk antwoordformulier 

 

Uw Persoonlijke Antwoordformulier 

 

Sla uw Persoonlijke Antwoordformulier op in een bestandmap op uw eigen computer. 

U heeft dit formulier nodig voor het beantwoorden van de vragen voor Module 1 en 2. 

Na afloop van het beantwoorden van de vragen en het bekijken van het video-college 

heeft u meer geleerd over sociale innovatie en innovatie-adoptie. 

 

Dit formulier bestaat uit: 

Module 1: Wat is sociale innovatie? 

› Test uw voorkennis middels drie vragen over innovatie en sociale innovatie (vraag 1 tot 

en met 3, blz. 2 van uw Persoonlijke Antwoordformulier) 

› Vijf vragen over innovatie en sociale innovatie na bekijken van video-college ‘Wat is So-

ciale Innovatie?’(vraag 4 tot en met 8, blz. 3-5 van uw Persoonlijke Antwoordformulier) 

Module 2: Innovatie-adoptie 

› Test uw voorkennis middels 1 vraag over innovatie-adoptie na bekijken van video-college 

‘Wat is Sociale Innovatie?’ (vraag 1, blz. 6 van uw Persoonlijke Antwoordformulier) 

› Negen vragen over innovatie en sociale innovatie (vraag 2 tot en met 10, blz. 6-11 van 

uw Persoonlijke Antwoordformulier) 

 

  

Module 1: Wat is sociale innovatie? 

 

Een innovatie is een vernieuwing of verbetering aan een product, een dienst, een werkproces 

of manieren hoe het werk is georganiseerd. Het gaat niet alleen om technologische innovatie; 

en het gaat ook niet per se om ‘uitvindingen’. Slimme toepassingen in het eigen bedrijf van 

wat elders al bestaat is ook een innovatie. Het doel van innovatie is bijvoorbeeld: betere dienst-

verlening; kostenbesparing; betere concurrentiepositie; prettiger werken voor de medewer-

kers. 

 

Vraag 1 

Welke innovaties of verbeteringen hebben er allemaal plaatsgevonden in uw bedrijf (in de 

afgelopen twee jaar)? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

Vraag 2 

Welke innovaties verwacht u in de nabije toekomst bij uw bedrijf? Welke concrete plannen 

bestaan er voor innovatie? 

 

Uw antwoord 
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Vraag 3 

Wat verstaat u zelf onder sociale innovatie? Pas dit zo veel mogelijk toe op uw eigen bedrijf? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................... 

Ga terug naar de website en bekijk het video-college 1 “Wat is sociale innovatie?” 

Daarna komt u terug op deze plek in het document en vervolgt u onderstaande vraag. 

 .................................................................................................................................................... 

 

Vraag 4: aanpassing antwoord na het video-college ‘Wat is sociale innovatie? 

Kijk bij vraag 1 tot en met 3 het antwoord terug dat u heeft gegeven op de vragen over uw 

voorkennis. Zou u op basis van het video-college uw antwoorden aanpassen? 

 

Wat verstaat u nu onder sociale innovatie, opnieuw zoveel mogelijk toegepast op uw eigen 

bedrijf? En: is er (al) sprake van sociale innovatie in uw bedrijf? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

Vraag 5 

Kijk bij vraag 2 het antwoord terug dat u heeft gegeven over mogelijke innovaties in uw bedrijf 

in de nabije toekomst. U heeft nu meer kennis over sociale innovatie. Wat zou dat betekenen 

voor de innovaties die u bij vraag 2 heeft genoemd? Zou een innovatie anders worden, zo ja 

hoe? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................... 

Bekijk de twee video’s over de casussen van Jordex Forwarding & Shipping en DSV 

Solutions. 

Op de Verder Lezen pagina staat een filmpje over sociale innovatie van professor Ste-

ven Dhondt. Hij kiest een iets andere invalshoek, namelijk het ‘Fifth Element model’. 

Maar de kern is ook hier medewerkersbetrokkenheid. 

Daarna komt u terug op deze plek in het document en vervolgt u onderstaande vraag. 

 .................................................................................................................................................... 

 

https://www.dinalog.nl/mooc/module-1-sociale-innovatie/#videocollege
https://www.dinalog.nl/mooc/module-1-sociale-innovatie/#casussen
https://www.dinalog.nl/mooc/module-1-sociale-innovatie/#casussen
https://www.dinalog.nl/mooc/module-3-lezen/
https://www.youtube.com/watch?v=MW0ZPcHT9WA
https://www.youtube.com/watch?v=MW0ZPcHT9WA
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Vraag 6: casus 

Sociale innovatie is niet een doel, maar een middel om (technische) innovatie te versnellen. 

Onder sociale innovatie vallen personele en organisatorische aspecten. Ga na hoe Jordex en 

DSV sociale innovatie gebruiken om innovaties of verbeteringen aan de bedrijfsvoering in te 

voeren (implementatie). 

 

U heeft de video’s van beide casussen kunnen bekijken. Onder de video’s vindt u een uitge-

breide tekst over de casussen van beide bedrijven. Deze kunt u rustig nalezen. 

 

Noem voor elk van de beschreven innovaties bij beide bedrijven: 

1. Het sociale aspect van de innovatie: Wat is de sociale innovatie die ten grondslag ligt aan 

de eigenlijke innovatie? 

2. De eigenlijke innovatie die het bedrijf wil toepassen/toepast om bedrijfsdoelen te verbe-

teren. 

 

Casus 1. Jordex Forwarding & Shipping 

Sociale aspect dat ten grondslag ligt achter 

de innovatie of vernieuwing 

De eigenlijke innovatie. Dit is het bedrijfsma-

tige aspect, met vaak een technisch aspect 

maar niet per se 

Uw antwoord 

 

 

 

 

Uw antwoord 

 

 

Casus 2. DSV Solutions 

Sociale aspect dat ten grondslag ligt achter 

de innovatie of vernieuwing 

De eigenlijke innovatie. Dit is het bedrijfsma-

tige aspect, met vaak een technisch aspect 

maar niet per se 

Uw antwoord 

 

 

 

 

 

Uw antwoord 

 

 

Vraag 7 

Is de innovatie voor uw eigen bedrijf die u heeft beschreven bij de vragen over uw voorkennis 

(vraag 2 en 5), (vooral) technisch of sociaal? Of een combinatie van beide? Benoem de soci-

ale/organisatorische aspecten die bij innovatie in uw bedrijf mogelijk een rol spelen. 

 

Uw antwoord 
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Vraag 8 

Welke sociale/organisatorische aspecten moeten goed geregeld zijn om de (technische) inno-

vatie goed te laten werken (of: om ervoor te zorgen dat de medewerkers met die (technische) 

innovatie gaan werken)? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................... 

Uw heeft Module 1 nu afgerond. 

Sla uw Persoonlijke Antwoordformulier op in een bestandmap op uw eigen computer. 

U heeft dit formulier ook nodig voor Module 2. 

Ga verder met Module 2 zodra u gereed bent. 

 .................................................................................................................................................... 

 

 

  

https://www.dinalog.nl/mooc/module-2-innovatie-adoptie
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Module 2. Innovatie-adoptie 

 

Vraag 1 

Stel uw bedrijf gaat innoveren, hoe kunt u de medewerkers daarbij betrekken? 

Hoe zou u dat concreet doen? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................... 

Ga terug naar de website en bekijk nu het video-college 2 “Wat is innovatie-adoptie?” 

Daarna komt u terug op deze plek in het document en vervolgt u onderstaande vraag. 

 .................................................................................................................................................... 

 

Vraag 2 

Aanpassen van uw antwoord na het video-college “Wat is innovatie-adoptie?” 

Innovatie-adoptie betekent dat het bedrijf medewerkers betrekt bij verbetering en vernieuwing 

(ofwel innovatie) en dat, mede daardoor, medewerkers de innovatie makkelijker accepteren 

om er mee te werken. 

Bij vraag 1 van Module 2 (Blz. 6) ziet u het antwoord dat u heeft gegeven op de vraag over 

het betrekken van medewerkers bij innovatie. 

Zou u op basis van het video-college uw antwoord aanpassen? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................... 

Bij Verder lezen vindt u een tekst met een uitgebreide toelichting op het Innovatie-adop-

tie model (Tekst 5). Lees deze tekst als u van mening bent dat u het nog niet helemaal 

onder de knie heeft. De tekst behandelt het model uitgebreider dan het video-college 

en u kunt het in uw eigen tempo lezen. 

Daarna komt u terug op deze plek in het document en vervolgt u onderstaande vraag. 

 .................................................................................................................................................... 

 

  

https://www.dinalog.nl/mooc/module-2-innovatie-adoptie/#videocollege
https://www.dinalog.nl/mooc/module-3-lezen/
https://www.dinalog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tekst5_Het-innovatie-adoptiemodel.pdf
https://www.dinalog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tekst5_Het-innovatie-adoptiemodel.pdf
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Vraag 3 

In het video-college ‘Wat is innovatie-adoptie?’ (En eventueel in Tekst 4 hierover) zag u dat 

bij innovatie-adoptie meerdere aspecten van belang zijn: organisatorische context, gedrag van 

de medewerkers, en kenmerken van de innovatie of de nieuwe technologie. 

Welke van deze drie onderdelen zijn aandachtspunten voor verbetering in uw organisatie? 

Kun u concreet benoemen wat beter zou kunnen? 

 

Uw antwoord 

› Verbeteren van de organisatorische context: 
 
 
 

› Aandacht voor gedrag van medewerkers (innovatief gedrag, intrapreneurial gedrag): 
 
 
 

› Verhogen van de medewerkersbeleving van het nut, gemak, noodzaak van de innova-
tie: 

 
 
 
 

 

Vraag 4 

Stel dat medewerkers niet heel positief of zelfs negatief staan tegenover innovaties in uw be-

drijf? Kunt u met de handreiking van het innovatie-model bedenken hoe dat komt, en wat 

daartegen te doen is? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

Vraag 5 

Het video-college besprak de beleving van medewerkers in relatie tot kenmerken van de in-

novatie. Zoals gebruiksgemak, nut van de innovatie en de noodzaak om de innovatie toe te 

passen. Dit bepaalt of medewerkers de innovatie ook werkelijk gaan gebruiken. De volgende 

vragen gaan een stapje dieper. 

› Wat doet uw bedrijf al aan het makkelijker accepteren van innovatie? 

› Zijn er cruciale vaardigheden die u mist onder de bedrijfsleiding om medewerkersbetrok-

kenheid te versterken? 

› Mist u bij medewerkers vaardigheden om innovatie te omarmen en constructief met ver-

nieuwing in het bedrijf om te gaan? 

Geef aan hoe uw bedrijf aandacht kan schenken aan het makkelijker accepteren van innovatie 

bij een (mogelijke of toekomstige) (technische) innovatie. 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

https://www.dinalog.nl/mooc/module-2-innovatie-adoptie/#videocollege
https://www.dinalog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tekst4_TekstVideocollege_Module2-1.pdf
https://www.dinalog.nl/mooc/module-2-innovatie-adoptie/#videocollege


 

TNO rapport R18028 | 060.17269  28 
© 2018 TNO 
 
 

Vraag 6 

In het video-college werden ook organisatie-contextaspecten behandeld. Heeft u ideeën hoe 

uw bedrijf regelruimte (autonomie voor medewerkers), een gunstig innovatieklimaat en stimu-

lerend leiderschap zou kunnen versterken om innovatie-adoptie te vergemakkelijken? 

Geef aan hoe uw bedrijf aandacht kan schenken aan regelruimte, innovatieklimaat en/of lei-

derschap bij een (mogelijke of toekomstige) (technische) innovatie, zodat dit de kans op inno-

vatie-adoptie vergroot. 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

Vraag 7 

Stel dat u verantwoordelijk bent voor een innovatie, bijvoorbeeld het implementeren (en aan-

schaffen) van een technische verbetering, een ICT-verbetering of een organisatorische ver-

betering. Het mag ook een andere vernieuwing zijn, zolang het een concrete innovatie is. 

Doorloop het onderstaande stappenplan om tot een projectplan te komen. Mocht U geen con-

crete innovatie hebben, dan kunt u het stappenplan toch gebruiken als oefening door te kiezen 

voor een denkbeeldige, maar relevantie innovatie voor uw bedrijf. 

Maak een kort projectplan door de volgende vijf stappen te doorlopen. De stappen die in de 

tijd nodig zijn voor het implementeren van die innovatie van begin tot eind. Werk de stappen 

uit in een kort projectplan voor een (technische) innovatie die uw bedrijf wil invoeren/gaat in-

voeren. 

Om u op weg te helpen: 

 

Fase 1. Wat is uw eigen motivatie? 
 
 
 
 

Fase 2. Wat is nodig om de innovatie te testen en op maat te maken? 
 
 
 
 

Fase 3. Wie moeten waar in worden getraind/opgeleid? 
 
 
 
 

Fase 4. Wat is nodig voor de invoering? 
 
 
 
 

Fase 5. Wat moet u straks evalueren? 
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Vraag 8 

Bedenk dat weerstand bij medewerkers tegen vernieuwing en verandering een struikelblok 

kan zijn bij innovatie. Welke sociaal innovatieve onderwerpen/acties kunt u bedenken om die 

weerstand weg te nemen? 

Gebruik hierbij het innovatie-adoptiemodel (Tekst 5) (zie de tekst bij ‘Verder lezen’). Dit kan u 

helpen de belangrijkste onderwerpen te identificeren. Als uzelf aanvullende onderwerpen be-

denkt, is dat ook goed. 

 

 

Figuur B1.1 Determinanten van innovatie-adoptie door personen (Bron: Innovatie-adoptiemodel) 

 

Vertaal de onderwerpen naar concrete acties in uw projectplan. 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

  

D. Individuele kenmerken

Relevantie & 

output kwaliteit

Resultaat 

aantoonbaarheid

A. Perceptie van de innovatie Faciliteren van 

de intentie om 
het gedrag te 

kunnen vertonen

B. 

Organisatorische 
context

Leiderschap 

Innovatie-

klimaat

Regelruimte

Veerkrachtig 

gedrag

C. Technologie

1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

Veronderstelde

nut van innovatie

Gebruiks-

vriendelijkheid
van innovatie

Subjectieve

norm

Intentie 

gebruik 
van

innovatie

Gebruik 

van de 
innovatie

Effecten

(direct/
indirect)

T
e
c
h
n
o
lo

g
ie

ke
n
m

e
rk

e
n

O
n
d
e
rn

e
m

e
n
d

g
e
d
ra

g

https://www.dinalog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tekst5_Het-innovatie-adoptiemodel.pdf
https://www.dinalog.nl/mooc/module-3-lezen/
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Vraag 9 

Bedenk met wie u in het bedrijf moet afstemmen om het projectplan geaccepteerd te krijgen; 

Benoem in het projectplan met wie van deze personen/afdelingen u wanneer het gesprek moet 

aangaan over uw projectplan. Nu heeft u een planning van acties, maar nog niet van concrete 

doelen, budgetten en doorlooptijden. Dat komt later. 

Met welke personen/afdelingen afstemmen, en waarover? 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

Vraag 10 

Bespreek uw projectplan met de interne opdrachtgever in uw bedrijf. Bent uzelf de opdracht-

gever, kies dan een goede sparringpartner met wie u het plan kunt bespreken. 

 

Uw antwoord 
 
 
 
 
 

 

 

 

Veel succes! 
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Bijlage 2 Vragenlijst Evaluatie MOOC 

Deze vragenlijst gaat over de MOOC “Sociale Innovatie en Innovatieadoptie”. We willen u 

vragen de MOOC te evalueren, 

Datum:  ........................................................................................................................................ 

Plaats:  ........................................................................................................................................ 

Kruis aan welke optie van toepassing is: 

Heeft u de website bezocht? 

O Ja 

O Nee 

 

indien nee, waarom niet? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Kruis aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen: 

Ik heb de MOOC met veel plezier gevolgd 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Ik vind de algehele website duidelijk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Ik vind de inhoud van de MOOC over sociale innovatie en innovatie-adoptie duidelijk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Ik vind deze MOOC nuttig voor het werk van personen in de logistiek en transport die vernieu-

wing/ innovatie willen invoeren in hun bedrijf 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 
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Ik vind de video’s duidelijk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Ik vind de opdrachten duidelijk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Ik vind het achtergrondmateriaal op de pagina 'Verder lezen' duidelijk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

De kennis die ik heb geleerd is nuttig is voor mijn werk 

O Totaal mee oneens 

O Enigszins mee oneens 

O Enigszins mee eens 

O Totaal mee eens 

O Ik weet het niet 

 

Heeft u de gehele website bekeken en de opdrachten afgerond? 

O Ja 

O Grotendeels 

O Voor een beperkt deel 

O Nee 

  

 

Welk rapportcijfer zou u de MOOC geven:  ................................................................................ 

 

Heeft u verbetersuggesties voor de inhoud van de MOOC? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Heeft u verbetersuggesties over de technische functionaliteit en bruikbaarheid van de web-

site? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
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Heeft u verbetersuggesties over de filmpjes en video's? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Heeft u verbetersuggesties over de opdrachten? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Heeft u verbetersuggesties over het achtergrondmateriaal op de pagina 'Verder lezen'? 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Heeft u nog overige opmerkingen? * 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Wat is uw hoogst gevolgde opleidingsniveau? * 

O Basisonderwijs 

O VMBO 

O HAVO-VWO 

O MBO 

O HBO 

O WO 

O Anders, namelijk  ................................................................................................................. 

 

Hoeveel ervaring heeft u met online leren zoals e-learning of MOOC's? * 

O Helemaal geen ervaring 

O Tamelijk weinig ervaring 

O Tamelijk veel ervaring 

O Heel veel ervaring 

 

Bedankt voor het invullen van dit evaluatieformulier 

Als u wilt dat we contact met u opnemen, vul dan hieronder uw e-mail adres in. 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Wij willen u bedankt voor uw deelname aan deze evaluatie. 

Renske Boswinkel, Kim Kranenborg en Peter Oeij, 

TNO 

 


