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• Waarom een LeerManagementSysteem

• Welke keuzes hebben we gemaakt

• Voorbeelden

• Plugins

• Badges

• Vragen
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Waarom zou je een lms willen?

• Online dus coronaproof
• Blended training/scholing
• Duurzaam en lage kosten
• LevenLangLeren, Kennisbank, Na- of bijscholing
• Kennis blijft in huis
• Beklijven van workshops en trainingen en verdieping
• Flexibel
• Eigen regie en beheer
• Gebruiksvriendelijk
• Standaardisering



Learndash Plugin
( 1 site € 159,00 licentie)



Waarom Learndash?

• Learnsdash is een Wordpress plugin dus snel geïnstalleerd en 
herkenbaar.

• Flexibel

• Herkenbaar vanwege integratie (Dashboard)

• Externe course creators mogelijk zonder beheerders inlog

• Vanaf website koppelbaar met WooCommerce (verkoopbaar)

• Herbruikbare (en kopieerbare) content, dus lage ontwikkelkosten



Ruim 300 deelnemers
Doel: docenten digitaal vaardiger laten 
worden en slimmer te laten werken.

Business model: eenmalig aansluitkosten
Abonnement per deelnemer per jaar





Focus modus bij start module
Afwisseling tekst + instructie video’s 

Downloads

30 actieve modules
Inclusief een aantal micromodules 
(hyperkort)
Gesloten & (soms) open/gratis modules



Maatwerk

1 module
Verplichte deelname werknemers
1 Badge bij afsluiten (must)
1 Badge bij behalen 70% score zelftest 
(2x te maken)



Academies in opdracht

• Leerkracht- academie

• 1.785 deelnemers

• 26 modules

• Eigen startpagina

• Registratie in groepen

• Vrij doorlopen modules

• Geen toets/quizzes

• Weinig interactie

• Alle modules in menu zichtbaar



Opbouw modules

Sidebar met inhoud en voorgang
Inhoud (video of 
tekst) onderdelen en 
tijdsduur zichtbaar

Denkvragen

(veel) embedded video’s 



Leerkracht-open



Onze plugins (naast de musthaves)

• Learndash
• Visual Customizer (look&feel per module)
• Learndash Pro Panel (analysetool)

• Gravity forms

• Uncanny Toolkit Pro
• Uncanny Learndash Groups

• In twee academies BuddyBoss (Social learner)

• Badge OS

• WP media Folder + addon (koppeling naar Google Drive)

• WP Mail SMTP Pro + Sendgrit



Geleerde lessen

• Goede, stabiele en veilige hosting is een must (VPS 10 Savvii) 

0% downtime!!

• Soms externe check door extern expert (Dank Marcel Bootsman)

• Wij kunnen niet coderen en programmeren
(html en CSS inmiddels wel)
Smokkeloplossing: YellowPencil (betaalde plugin)

• Vertalingen van Plugins zijn vaak slecht
Voorbeeld: Collapse = ineenstorting

• Blended leren is een must……op welke creatieve manier dan ook.



Links

• Learndash https://www.learndash.com/

• Uncanny Owl https://www.uncannyowl.com/

• Open Badges https://info.credly.com/

• LeerlijnICT https://www.leerlijnict.nl/

• Leerkracht-Open https://leerkracht-open.nl/

• LearningROCKS https://learningrocks.nl/

• Contact team@learningrocks.nl
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