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Kwaliteitsbeoordeling E-learning Wizard B.V. 
Versie 1 april 2022 

Dit document behandelt de procedure voor kwaliteitsborging van het 

cursusaanbod van E-learning Wizard. 

 

E-learning Wizard voorziet in een digitaal platform waarmee professionals in het 

onderwijs en aanverwante instellingen en bedrijven hun competentieontwikkeling 

kunnen sturen. Via blended learning en e-learning zijn professionals continu in 

staat om het motto ‘een leven lang leren’ in praktijk te brengen. 

 

Veel van de cursussen van E-learning Wizard zijn ten tijde van het Lerarenregister 

onafhankelijk gevalideerd door de toetsingscommissie. Met name de cursussen op 

het gebied van pedagogische en didactische vaardigheden, 21e-eeuwse 

vaardigheden en een groot aantal cursussen op het gebied van passend onderwijs 

en verdieping.  

 

Het Lerarenregister is opgegaan in het Lerarenportfolio. Dit nieuwe register 

valideert cursussen niet, maar dient onze cursussen wel een nummer toe waarmee 

je jouw behaalde certificaten eenvoudig kunt registreren in Registerleraar. Je vindt 

dit nummer op je certificaat. Per 1 augustus 2022 stopt echter ook Registerleraar 

en vanaf dan zullen we dit nummer niet meer op de certificaten vermelden. 

 

De kennis, ervaring en reputatie van de kennispartners en contentpartners 

waarmee E-learning Wizard samenwerkt zijn een belangrijke waarborg voor onze 

kwaliteit. Naast deze waarborg heeft E-learning Wizard haar eigen 

kwaliteitsbeoordeling als opleidingsinstituut.  

 

Alle cursussen die via E-learning Wizard worden gepubliceerd worden aan een 

beoordeling door E-learning Wizard onderworpen. E-learning Wizard zet als 

ontwikkelaars en auteurs een team van wetenschappers (onderwijskundigen of 

specialisten) in, die veelal vanuit de praktijk van onderwijsadviesbureaus werken. 

Zij zijn daarmee gekwalificeerd als beoordelaar voor opleidingsinstituten als de 

onze.  

 

Al onze cursussen zijn in principe HBO+. Daarvoor worden de NVAO-normen 

gehanteerd, met dien verstande dat er geen contacturen zijn met docenten. De 

criteria en de procedure van deze beoordeling worden in dit document beschreven. 
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Beoordeling cursusaanbod door E-learning Wizard 

Kwaliteitscriteria 

• De auteur(s) van de cursus is (zijn) bekend bij het beoordelingsteam van E-

learning Wizard en heeft (hebben) naar het oordeel van E-learning Wizard 

een betrouwbare, professionele reputatie op het terrein waar de cursus 

betrekking  op heeft. 

• De gepubliceerde informatie over de inhoud van de cursus is een 

realistische, correcte, compacte beschrijving van de feitelijke inhoud van het 

aanbod. 

• De aard van de gepubliceerde leerdoelen van de cursus correspondeert met 

de feitelijke inhoud van het aanbod. 

• De afnemer zal congruentie ervaren tussen de gewekte verwachting op basis 

van de gepubliceerde beschrijving en de feitelijke ervaring(en) tijdens het 

volgen van de cursus. 

• De inhoud van de cursus levert een substantiële bijdrage aan het realiseren 

van de beschreven leerdoelen. 

• De inhoud wordt voor de cursist op een heldere, eenduidige en beknopte 

wijze gepresenteerd, zoals deze bij e-learning noodzakelijk is. 

• De cursusinhoud is overzichtelijk gepresenteerd en is gebruiksvriendelijk te 

navigeren door de cursist. 

• De cursist kan het verwerven van de in de beschrijving voorspelde 

opbrengsten/resultaten van de cursus, met behulp van de bijbehorende 

toets/controle-opdracht (en), verifiëren. 

• De aard van de verwachte studieactiviteiten van de cursist is correct 

beschreven. De beschreven studiebelasting is een realistische berekening 

van de door de cursist te besteden studie-uren, opdracht tijd, etc. om de 

cursus te kunnen uitvoeren. 

• De studiebelasting is op correcte wijze omgerekend naar de ECTS 

systematiek.  

• Het niveau van het aanbod is HBO/HBO+ en correct vastgesteld en 

uitgedrukt in: 

o Uitbreiding van kennis/vaardigheden, complementair aan initieel 

verworven kennis en vaardigheden 

o Verdieping van kennis/vaardigheden voor de ervaren 

onderwijsprofessional 

o Strategische kennis en vaardigheden om het eigen professionele 

beroep te articuleren 

• De toegankelijkheid tot begeleiders en mate waarin en wijze waarop 

persoonlijke begeleiding onderdeel is van de cursus, is duidelijk beschreven. 

• De eventuele aanvullende cursusmaterialen (boek, e-book, papier, url’s, etc.) 
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zijn adequaat en passend om de leerdoelen te bereiken. 

 

Procedure bij aanlevering materialen experts 

• Aanbieders van cursussen welke met behulp van E-learning Wizard worden 

gepubliceerd, melden een cursus die gereed is voor beoordeling aan bij de 

e-learningspecialist van E-learning Wizard. 

• De e-learningspecialist informeert het beoordelingsteam en geeft het 

beoordelingsteam toegang tot de beoogde, nog niet openbaar gepubliceerde 

cursus. 

• Onder leiding van de e-learningspecialist wordt het aanbod beoordeeld 

volgens de kwaliteitscriteria. 

• De indiener ontvangt binnen 3 weken schriftelijk het gemotiveerde oordeel 

van het beoordelingsteam: 

o Wanneer het oordeel ‘voldoet aan de kwaliteitscriteria’ wordt 
afgegeven, wordt de cursus gepubliceerd in de e-learningacademies. 

o Wanneer het oordeel ‘voldoet niet aan een of meer van de 
kwaliteitscriteria’ wordt afgegeven, heeft de indiener tot uiterlijk 4 

weken na afgifte van het oordeel de tijd om het aan te bieden 

materiaal aan te passen en opnieuw voor te leggen aan het 

beoordelingsteam. De procedure wordt dan opnieuw doorlopen. 

 

Reviews en herzieningen gedurende publicatie 

• Na afronding van elke cursus krijgen gebruikers de mogelijkheid om een 

evaluatieformulier in te vullen met open en gesloten beoordelingsvragen. 

• Cursussen worden elke maand onderworpen aan een herbeoordeling. 

• De herbeoordeling vindt plaats aan de hand van de gebruikersevaluaties 

(open en gesloten vragen), inhoudelijke actuele ontwikkelingen en de in- en 

extern ontvangen informatie van de helpdesk. 

• Cursussen met een laag gebruikersoordeel hebben prioriteit in de volgorde 

van herziening van cursussen. 

• De gebruikersevaluaties behandelen minimaal de volgende punten: 

o Een algemeen oordeel op een schaal van 1 tot 10. 

o De omschrijving van de scholing op een schaal van 1 tot 10. 

o De inhoud van de scholing op een schaal van 1 tot 10. 

o De tijdsduur van de scholing op een schaal van 1 tot 10. 

o De hoeveelheid praktijkvoorbeelden in de scholing op een schaal van 

1 tot 10. 

o De inhoud van de praktijkvoorbeelden in de scholing op een schaal 

van 1 tot 10.  
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o Waarschijnlijkheid  aanbeveling  cursus aan collega op een schaal van 

1 tot 10.  

o Open vragen: 

▪ Oordeel bij technische problemen 

▪ Oordeel bij contact helpdesk 

▪ Heeft u inhoudelijke onderwerpen gemist in de scholing? 

▪ Heeft u misschien nog andere opmerkingen over de scholing? 

▪ Mogen wij naar aanleiding van uw antwoorden contact 

opnemen voor een toelichting? 

 

Meer informatie 

Voor vragen over E-learning Wizard of onze kwaliteitsbeoordeling kun je contact opnemen met:  

 

E-learning Wizard B.V. 

Hoofdstraat 119 

9944 AD Nieuwolda 

0596 – 85 54 51 

info@e-learningwizard.nl 
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