
aanmelden e-learning

Via het online aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de e-learning 
‘Journalistieke basis’. Nadat je bent aangemeld wordt via de contactpersoon 
van de omroep goedkeuring gevraagd voor jouw deelname. Dit is of 
diegene die namens de omroep de training ‘Beoordeling en feedback op de 
verwerkingstoetsen’ heeft gevolgd, of  de contactpersoon van de omroep.
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om tegen betaling de e-learning te 
volgen, dit kun je aangeven op het online formulier.

klassikale training ‘Beoordeling en 
feedback op de verwerkingstoetsen’

Wanneer je, als eindredacteur of leidinggevende, de online training 
‘Journalistieke basis’ met een certificaat hebt afgerond kun je samen met 
andere eindredacteuren een klassikale training van een dag volgen over hoe 
je jouw collega’s beoordeelt en begeleidt tijdens hun leerproces in de online 
leeromgeving. 
In de ochtend wordt er ingegaan op de (technische) mogelijkheden van 
het online leersysteem maar ook over het belang van deze omgeving en de 
cursus. Hoe breng je dit belang over op je collega’s? Er wordt gesproken over 
het monitoren van de deelnemers en over het systeem als beoordelaar.
In de middag is er aandacht voor het menselijke aspect. Hoe geef je inhoude -
 lijke feedback op de opdrachten en hoe geef je feedback en leiding aan het 
proces? Hoe inspireer en motiveer je iedereen zodat iedereen het op de 
goede manier gaat doen? Hoe raken de leerdoelen verankerd op de redacties?
In 2017 zijn er 11 trainingsdagen. De training duurt van 09:30 – 17:00 uur.  
Per trainingsdag is er plaats voor maximaal 10 deelnemers. De data en locaties  
kun je vinden op de website. Voor vragen: elearning@stichtingnlpo.nl 
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wat?

Deze online cursus bestaat uit zes losse modules met vragen en opdrachten 
die op een willekeurige plaats en tijd kunnen worden gemaakt. In deze digitale 
training leren omroepmedewerkers de basisprincipes van de journalistiek 
zoals het belang van een goede lokale nieuwsvoorziening, de 5 w’s, de nieuws-
ladder, hoor- en wederhoor, invalshoeken kiezen en een kritische houding.  
De individuele opdrachten worden per module nagekeken en er wordt 
feedback gegeven op de gemaakte opdrachten. Cursisten die alle modules 
met goed gevolg doorlopen ontvangen een certificaat. 

waarom?

Het doel van deze e-learning is om alle (vrijwillige) medewerkers van alle 
lokale omroepen een gedegen journalistieke basis te geven. Dit komt ten 
goede aan de journalistieke kwaliteit van de omroep én van de publieke  
lokale omroepsector. 

training

Iedere module wordt afgesloten met een verwerkingstoets die beoordeeld 
moet worden. Om deze e-learning daadwerkelijk aan alle lokale omroep mede-
werkers gratis aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de feedback op 
de gemaakte verwerkingstoetsen binnen de omroep zelf gegeven kan worden.
Daarom worden vanaf januari 2017 gratis eendaagse klassikale trainingen 
gegeven voor eindredacteuren/leidinggevenden van lokale omroepen  
waar door zij in staat zijn zelf deze beoordeling voor hun rekening te nemen.
Deze eindredacteuren/leidinggevenden moeten vooraf de (gratis) e-learning 
‘Journalistieke basis’ hebben gevolgd. Per omroep geldt dat er maximaal  
1 persoon deze gratis training kan volgen. Extra personen kunnen uiteraard 
tegen betaling worden opgeleid om zo ook de verwerkingstoetsen te 
beoordelen. 

De e-learning is dus gratis als er binnen de omroep iemand is die de training 
‘Beoordeling en feedback op de verwerkingstoetsen’ heeft gevolgd en jouw 
verwerkingstoetsen kan beoordelen.

Indien een omroep de voorkeur heeft om de beoordeling en de feedback  
op de verwerkingstoetsen online in te kopen kan dit ook. 
 

kosten

wat kosten

e-learning max. 1 leidinggevende/ 

eindredacteur per omroep gratis 

e-learning extra personen met interne beoordeling  

verwerkingstoetsen gratis 

e-learning extra personen met externe beoordeling  

verwerkingstoetsen 115,- ex ��� pp 

training ‘Beoordeling en Feedback verwerkingstoetsen’  

max. 1 leidinggevende/eindredacteur per omroep gratis 

training ‘Beoordeling en Feedback verwerkingstoetsen’  
extra personen 180,- ex ��� pp 


