
Intellectueel Kapitaal, derde jaargang, nummer 5/6, december 2004

TechLearn 2004
- Exploring 

TechLearn, het grootste evenement op het gebied van
learning en technologie in de VS, werd ook dit jaar
georganiseerd rond een groot aantal gerenommeerde
sprekers óver en aanbieders ván e-learning.

Nick van Dam 

Dit jaar noteerde TechLearn ruim 3.000 bezoekers.
Dat zijn dan vooral de chief learning officers (CLO’s)
en human resource (HR) managers, de mensen die

binnen hun organisatie de beslissingen nemen over investe-
ringen in nieuwe learning technologieën en e-learning cour-
seware. Onder de vele learning professionals bevonden zich
natuurlijk ook de trainers en opleiders, de meer technisch
georiënteerde facilitators en implementatiespecialisten die
zich binnen hun organisaties bezig houden met e-learning. 

Naast een beurs met ruim 65 standhouders die bij elkaar een
grote variëteit aan e-learning producten en diensten ten toon
spreidden, bestond TechLearn 2004 ook uit allerlei work-
shops en discussiebijeenkomsten. Deze sessies waarin men de
gelegenheid krijgt om met elkaar in discussie te gaan, bleken
goed aan te sluiten op de behoeften van de deelnemers die ken-
nis konden maken met specifieke e-learning applicaties en nieu-
we ervaringen van organisaties met learning. Immers, de fase
waarin een organisatie zich bevindt varieert, dus ook de infor-
matiebehoefte en de vraag naar bepaalde, specifieke kennis.
Het blijkt dat de fase waarin organisaties zich bevinden onder-
ling sterk kunnen verschillen. Zo heeft een organisatie die zich
in de adoptiefase van e-learning bevindt, een andere kennisbe-
hoefte dan een onderneming die in de implementatiefase zit. 

Het conferentieprogramma, dat de bezoeker de gelegenheid
bood om te luisteren naar – en in discussie te gaan met – de
ruim 300 sprekers, was georganiseerd rondom de volgende
thema’s: 1. Learning Implementation & Integration, 2. Lear-
ning Technologies, 3. Learning System Architecture & De-
sign, 4. Content Design & Development, 5. The Learning
Value Chain, 6. The Next Horizon

Daarbij werden in zogenoemde ‘mega’ sessies van een aantal
sprekers, soms zelfs deelnemersaantallen gehaald van wel 400
mensen. Deze megasessies werden afgewisseld met een groot
aantal kleinere sessies op het gebied van technologie en lear-
ning van gemiddeld 25 tot 50 deelnemers. 

Een van de keynote speakers was Elliott Masie, de oprichter
van het Masie Center en het e-learning consortium, een we-
reldwijde ledenorganisatie van voornamelijk Fortune 500
bedrijven die actief zijn op het gebied van e-learning. Deze
bedrijven wisselen ervaringen uit op het gebied van e-lear-
ning en verrichten benchmark studies.

E-learning en selfservice
In zijn openingspresentatie gebruikte Masie de term ‘selfser-
vice’ als metafoor voor het beschrijven van de e-learning uit-
dagingen waar veel organisaties voor komen te staan.  

Omdat het concept van selfservice voor learning volgens hem
ook het management zal aanspreken, vroeg hij zijn gehoor
zich voor te stellen in de schoenen te staan van het grondper-
soneel van een luchtvaartmaatschappij ten tijde van de intro-
ductie van de onbemande incheckbalies. De invoering van
die geautomatiseerde selfservice faciliteiten, leidde aanvanke-
lijk tot veel weerstand bij het personeel, dat vreesde dat het ze
misschien hun baan zou kosten. Echter, terugkijkend op de
invoering van deze – door machines overgenomen – transac-
tieactiviteiten, konden zij achteraf constateren dat hun –
destijds persoonlijke – bemoeienis met het incheckproces,
toch eigenlijk betrekkelijk weinig echt persoonlijke service
had toegevoegd. In de nieuw ontstane situatie bleken ze zelfs
veel meer tijd te hebben om klanten wel die persoonlijke aan-
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dige beschikbaarheid van Subject Matter Experts (SME’s).
Deze experts krijgen vaak onvoldoende de tijd om e-learning
ontwikkelaars te voorzien van e-learning content. Voor ont-
wikkelaars is het met projectmanagers werken aan e-learning
story boards en het (uit)testen van cursussen bijvoorbeeld,
erg tijdrovend. 

Masie kwam dan niet met concrete alternatieven voor het be-
halen van tijdswinst, wel is hij van mening dat veel bedrijven
de verkeerde dingen meten als het gaat om e-learning. 
Zo is het bijvoorbeeld weinig zinvol om te meten of cursisten
wel alle cursusschermen stapsgewijs doorlopen of de hoeveel-
heid minuten die ze hebben doorgebracht in een e-learning cur-
sus. Zijn retorische vraag: ‘is er ooit iemand in geïnteresseerd
geweest of alle schermen van een website worden bekeken?’
leidt dan ook niet tot heftige tegenwerpingen van zijn gehoor.
Een belangrijke reden om werknemers te laten deelnemen
aan e-learning cursussen, is meestal ingegeven door de nood-
zaak werknemers ondersteuning te bieden bij hun dagelijkse
werkzaamheden; en dat er dan online testen worden afgeno-
men om te zien of er kennisoverdracht heeft plaatsgevonden,
is natuurlijk prima. 
Cursussen die worden gegeven in opleidingscentra of confe-
rentieoorden, blijven belangrijk. Wel raadt Masie bedrijven
aan om een heldere focus te behouden op de plaats die hun
opleidingscentra – naast en in combinatie met e-learning
faciliteiten – moeten (gaan) innemen. 

Learning Officers Forum
Dit jaar werd ook The Learning Officers Forum gelanceerd: ‘an
innovative new program for senior and executive-level learning,
HR, and talent management officers and professionals from
corporate, government and higher education organizations’, al-
dus de organisator, Advanstar Communications. Kerry Gumas,
VP van Advanstar: ‘the Forum is designed as an exclusive leader-
ship development workshop within TechLearn 2004. Through
a series of hands-on individual and team-based exercises, the
Learning Officers Forum will address best practices and criti-
cal challenges facing learning officers and will allow partici-
pants to develop and utilize the tools and strategies presen-
ted. We are carefully qualifying attendees at the program to
ensure an optimum peer-to-peer learning environment’. 
Het conferentieprogramma van het Forum omvatte, naast
workshops en sessies, ook keynote presentaties van Tom Peters,

Technology & Learning
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Verder introduceerde hij het aspect ‘form factors’. Hiermee
doelt hij op de verwachting dat veel learning in de toekomst
op een andere manier ‘verpakt’ zal gaan worden, ook als de
inhoud niet wezenlijk verandert. Voorbeelden hiervan zijn
boeken die beschikbaar komen op mobieltjes of audio-books
op MP3-spelers. Daarnaast moeten e-learning cursussen in
de toekomst ook veel sneller worden ontwikkeld; daar zullen
de zogenoemde ‘rapid development’ tools een belangrijke rol
in gaan spelen. De grootste uitdaging wordt dan ook de tij-

dacht te geven. Ze konden zich nu veel gerichter bezig hou-
den met de meer complexe (niet te automatiseren) serviceac-
tiviteiten. Uiteindelijk heeft het allemaal geleid tot een sterk
verbeterde dienstverlening aan de reizigers. 

Een andere ontwikkeling die Masie constateert is dat circa 50%
tot 70% van alle nieuwe e-learning initiatieven betrekking heeft
op cursussen die wettelijk verplicht zijn voor werknemers; dan
gaat het dus om de zogenoemde compliance trainingen. 
Een van de uitdagingen voor organisaties is ervoor te zorgen dat
deze compliance cursussen daadwerkelijk een gedragsverande-
ring teweeg brengen en niet slechts een activiteit waarbij alleen
maar gekeken wordt of voldaan is aan de wettelijke of interne ge-
stelde eisen voor deelname aan en het afronden van een cursus.

Kwaliteit bezoekers TechLearn 2004
Circa 92% van de bezoekers is beslissingsbevoegd en be-
paalt (mede) welke producten/diensten hun organisatie
gebruikt of gaat gebruiken (definitieve aankoopbeslis-
sing). Circa 66% van het hogere management ($ 100 K of
meer) heeft een van de volgende functies: 

HR en/of Training Management: 26% 
Trainer / Instructor: 26% 
Corporate / Executive Management: 13% 
IT / MIS Management: 9% 
Sales / Marketing Management: 6% 
Consultant / Analyst / Integrator: 6%
IT / MIS Staff: 4% 
Finance / Operations Management: 2% 
Educator / Teacher / Professor: 2% 
Other: 6%  

Bron: www.techlearn.com
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Tom Davenport, Wayne Hodgins (Autodesk), Elliott Masie,
en Bill Wiggenhorn (GEM). 

CLO panel
Als onderdeel van het forumprogramma was tevens een mega-
sessie georganiseerd, een interactief Chief Learning Officer
(CLO) waaraan de volgende personen deelnamen: Ted Hoff
(CLO bij IBM), Jill Smart (CLO bij Accenture), Daisy Ng
(VP Workforce Development & Organization Effectiveness
bij HP), Steven Teal (VP Learning & Knowledge Manage-
ment, Marriott International) en Bill Wiggenhorn (Vice Chair-
man GEM Corporation). 
Enkele van de managementtaken waar deze panelleden zich
momenteel voor geplaatst zien, zijn bijvoorbeeld het realise-
ren van een marktleidende positie en het opleiden van nieu-
we medewerkers in landen als India en China. Daarin speelt
ook het met de cultuur van de organisatie vertrouwd raken
van werknemers een belangrijke rol, evenals het implemente-
ren van selfservice oplossingen voor learning. In India bij-
voorbeeld neemt  IBM jaarlijks zo’n 18.000 nieuwe mede-
werkers in dienst.
Conclusie van de panelleden was ook dat die werknemers ge-
leerd moet worden om te gaan met veranderingen: talentmana-
gement is voor alle betrokken bedrijven cruciaal. Verder gaven
de panelleden aan dat ze nu ook meetinstrumenten hanteren
bij het vaststellen van ‘the Return on Learning’. Bij IBM bij-
voorbeeld wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit en
efficiency van learning. Of neem HP, dat werkt met kengetal-
len (metrics) die eveneens betrekking hebben op financiën, ope-
rations, werknemers en klanten. Andere statistische gegevens
waarover werd gesproken, hadden betrekking op het bij men-
sen (nog) ontbreken van de juiste kennis en kwaliteit van de
producten en diensten. Zo wordt het management van Accen-
ture bijvoorbeeld ook afgerekend op de mate waarin ze er-
voor zorgen dat mensen voldoende tijd krijgen voor learning. 

Op de vraag welke lessen zij hieruit hebben getrokken en in
hoeverre dit andere bedrijven kan helpen, concludeerde het
CLO panel dat het ontzettend belangrijk is dat learning pro-
fessionals de juiste marktkennis hebben, maar ook dat zij
weten wat de belangrijkste business drivers zijn. Hiertoe en-
kele van de belangrijkste aanbevelingen: 
• neem voldoende tijd om meer te leren over de business;
• kijk naar zaken vanuit een systeemperspectief (system thin-

ker), zorg dat je goed weet wát en hoé je dingen doet;
• zorg ervoor dat training wordt beschouwd als een investe-

ring en zorg voor sponsorhip van senior leaders;
• praat met je klanten en leveranciers en breng de oplei-

dingsbehoeften van je werknemers in kaart. 

Naast de megasessies bood TechLearn de bezoekers ongeveer
150 verschillende training sessies over uiteenlopende onder-
werpen die geclusterd waren rondom een zestal thema’s. 

1. Learning Implementation & Integration
Een aantal sessies had betrekking op verschillende deelaspecten
van e-learning implementaties. Zoals het ontwikkelen van
een learning cultuur; de invoering van online cursus evalua-
ties; het succesvol implementeren van een learning manage-
ment systeem (LMS). En last but not least: het ontwikkelen
van ‘self-directed learners’, wat op dit moment een van de be-
langrijkste topics is, aangezien veel ondernemingen aan de
vooravond staan van de implementatie van een LMS.

2. Learning Technologies
Momenteel zijn er waarschijnlijk meer learning technologie-
en op de markt dan organisaties die ze kunnen invoeren. Veel
organisaties bevinden zich namelijk nog in de eerste fase, de
adoptie van learning technologieën (zoals een LMS), zij zul-
len dit eerst volledig moeten afronden voordat ze kunnen over-
gaan tot de invoering van de tweede fase: de implementatie
van technologieën als contentmanagement systemen (CMS-
en) bijvoorbeeld. In weer andere sessies ging het over het ver-
beteren van de productiviteit met behulp van productsimula-
ties en andere geavanceerde technologieën en m-learning,
waarbij de ‘m’ staat voor mobile.
Echt spectaculair nieuwe learning technologieën op dit ter-
rein, heb ik trouwens niet kunnen waarnemen op deze beurs.
Wel bleken de meeste standhouders hun bestaande product-
folio te hebben uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. 

3. Learning System Architecture & Design
Er werd veel nadruk gelegd op de integratie van allerlei lear-
ning applicatie platforms, learning management systemen,
HR informatiesystemen en learning portals. Daarnaast werd
ook aandacht besteed aan nieuwe versies van de bekende e-
learning ontwikkelstandaarden zoals SCORM (Scalable
Content Object Reusable Method).

Marktprognose

Ondanks het feit dat e-learning niet heeft kunnen voldoen
aan de hoge verwachtingen van vóór de dotcom crash,
heeft de e-learningmarkt wereldwijd toch een spectacu-
laire groei doorgemaakt. 
Cijfers van IDC bevestigen dat de e-learning markt zich des-
tijds ontwikkelde van $ 1,7 miljard in 1999 tot $ 6,5 miljard

in 2003. In de nieuwste prognose van IDC (november 2004)
wordt melding gemaakt van een groei van de e-learning
markt naar minimaal $ 21 miljard in 2008. Dit zou een goe-
de verklaring kunnen zijn voor de enorme belangstelling
voor dit grootste Amerikaanse learning event.
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Sessies waarin deze aspecten aan de orde kwamen waren bij-
voorbeeld: modellen bouwen voor een e-learning architec-
tuur, gebruikmaken van LMS data om relaties op te bouwen
met je werknemers, en sessies over het integreren van een
LMS in het Enterprise Systeem.

4. Content Design & Development
Veel e-learning cursussen hebben betrekking op compliance
training, en dan bijvoorbeeld voor interne procedures en richt-
lijnen, veiligheidsvoorschriften, en ethiek. Het blijkt niet een-
voudig om rond deze onderwerpen een voor cursisten aan-
trekkelijk learning aanbod te ontwikkelen. Veel van de cur-
sussen op dit gebied hebben dan ook meer het karakter van
e-reading dan van e-learning. In een van de workshops werd
getoond hoe simulaties en game based e-learning program-
maontwerpen hierbij kunnen helpen.

Ook was er veel aandacht voor het ontwikkelen van zogenoem-
de ‘blended curricula’. Hierbij gaat het om het combineren
van verschillende e-learning componenten, waaronder virtual
classrooms, self-paced e-learning, assessment tests, feedback,
en dan eventueel in combinatie met klassikaal gegeven lessen.
Daarnaast werd aandacht besteed aan de ontwerpkant van
learning games, effectieve assessments, et cetera.
Verder is er een groeiende belangstelling voor het sneller en
goedkoper ontwikkelen van e-learning. Hiertoe kunnen bedrij-
ven bijvoorbeeld overwegen over te gaan tot de aanschaf van
zogenoemde ‘rapid development tools’ en/of het inschakelen
van e-learning bedrijven die een substantieel deel van het
werk laten verrichten door werknemers in lagelonenlanden
(als India). Inmiddels zijn er al heel wat tools voor rapid e-
learning development op de markt die vooral PowerPoint
story boards kunnen converteren naar een Flash omgeving.
Daar kunnen dan weer verschillende multimedia-effecten
aan worden toegevoegd, zoals audio en video maar ook test-
vragen. En er zijn nieuwe simulatie-ontwikkeltools op de
markt gekomen waarmee simulaties sneller  kunnen worden
opgenomen in e-learning programma’s. 

5. The Learning Value Chain
Een belangrijke trend die ik heb waargenomen is de nood-
zaak tot het aanbieden van cursussen aan klanten, leveran-

ciers, en externe partijen (partnerbedrijven). Sessies waarin aan
dit aspect aandacht werd besteed waren onder meer de sessie
‘Training de Saab dealers’, en sessies onder de noemer ‘het
opleiden van klanten’ en ‘outsourcing learning’.

6. The Next Horizon
Weer andere sessies hadden betrekking op de toekomstige ont-
wikkelingen op het gebied van Technology Based learning.
Dat waren dan sessies die gingen over de toekomst van mobi-
le learning, over huidige en toekomstige technologieën, en
over evolutie en revolutie in Organizational learning. 

Conclusie
Ongetwijfeld zullen veel van de op TechLearn gesignaleerde
trends en technologieën, van betekenis zijn voor de Europese
e-learning markt. Dat heeft niet alleen te maken met het feit
dat een belangrijk deel van de aan TechLearn deelnemende be-
drijven, de grotere internationaal opererende ondernemingen
zijn; organisaties waar beslissingen – ook die op het gebied
van Learning Management Systemen – steeds vaker op cen-
traal niveau worden genomen. Een wereldwijd opererend
bedrijf dat actief is op het gebied van Technology Based lear-
ning, wil zijn klanten, ook die buiten de VS, dezelfde moge-
lijkheden kunnen bieden. Daar komt bij dat het immers erg
kostbaar is om voor elke vestiging een ander LMS te laten
implementeren. 
In die zin is het beleid van een Amerikaanse multinational
met vestigingen in het buitenland doorgaans van invloed op
die vestigingen, bijvoorbeeld in Nederland. 
Verder zijn echte innovaties – per definitie – grensoverschrij-
dend en moeten veel ‘best practices’ wereldwijd gedeeld kun-
nen worden met de learning professionals in andere – dus
ook Europese – vestigingen. 

Nick van Dam – nvdam@deloitte.com – woont en werkt

sinds 1995 in de VS als adviseur, auteur en docent, en is

Global Chief Learning Officer voor Deloitte.

Other: 2%Services Providers: 5%

Channel: 6%

Government: 10%

Education: 11%

Business: 66%

Belangrijkste activiteit van de bezoekers.
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