
Flipped’s Feed Forward 
Voor e-learning die je zelf hebt ontwikkeld

De FFF e-learningcheck



Adviesdienst voor:

• Opleidings- en trainingsbureaus die zelf e-learnings ontwikkelen en 
in de markt zetten.

• Organisaties die zelf e-learnings ontwikkelen voor hun 
medewerkers.

Wij nemen je twijfel weg, zodat jij weer vooruitkomt
Ready? Let’s go!



Je hebt een e-learning ontwikkeld. 
En die pakt helaas niet goed uit.
• Je bent niet blij met het resultaat
• Je bent niet overtuigd van de effectiviteit
• Je voelt dat er iets niet klopt, maar je weet niet wat
• De deelnemers zijn niet enthousiast
• De e-learning loopt niet lekker: er zit geen flow in

Of:
• Je hebt een oude e-learning die afgestoft moet worden, 

maar je weet niet waar je moet beginnen



Nu kun je er nog úren zoet mee zijn

De volgorde aanpassen, hier en daar wat content wijzigen, een nieuwe 
vraagvorm toevoegen – enzovoort. Alleen: daar wordt jouw e-learning 
niet echt beter van. Dat zie jij ook wel. 

Zullen wij jou eens helpen?
We screenen je training met een frisse, superkritische blik. Met ons 
advies verbeter je je e-learning direct, meetbaar en stap voor stap. 
Zonder alles overhoop te gooien. 



Waar kijken we naar?



We checken de drie belangrijkste 
elementen van je e-learning:
1. De leerdoelen
Leert de deelnemer wat hij moet leren?

2. De route
Leid je de deelnemer op een logische manier door de stof?

3. De opdrachten
Daag je de deelnemer uit om te leren?

We geven opbouwende, praktische tips voor jullie training, 
inclusief verbeteradviezen. Natuurlijk houden we rekening met 
de mogelijkheden en de beperkingen van jullie platform.



En wat heb je dan precies?

Je krijgt een Flipped Feed Forward-document, met diepgaande feedback op:

• inhoud en structuur
• werkvormen, presentatievormen en vormgeving
• taalgebruik en schrijfstijl

Ook stellen we kritische vragen in de kantlijn, bijvoorbeeld over de keuzes die je maakt 
en het effect ervan. 

Oké maar waar let je dan op? 
We lichten het graag toe. 



Inhoud en structuur

• Zijn de leerdoelen helder?
• Ondersteunt de inhoud de leerdoelen?
• Welke inhoud is overbodig? En wat ontbreekt nog?
• Is de e-learning logisch opgebouwd?
• Welke blinde vlekken en gedachtesprongen zien we?
• Zijn de voorbeelden een juiste weergave van de praktijk?



Werkvormen, presentatievormen en vormgeving

• Hoe relevant is de gebruikte media?
• Zijn de pagina’s overzichtelijk vormgegeven?
• Worden de vraagvormen goed toegepast?
• Passen de vragen bij de leerdoelen?
• Zijn alle meerkeuze-antwoorden geloofwaardig, óók de verkeerde antwoorden?



Taalgebruik en schrijfstijl

• Sluit je schrijfstijl aan bij de deelnemer en bij het onderwerp?
• Schrijf je duidelijk en gangbaar, of wil je té mooi schrijven?
• Spreek je de deelnemer actief aan?
• Ben je consequent in de terminologie?



Samengevat: we zetten je aan het 
denken én we zetten je aan het werk
Je kunt direct aan de slag met onze aanwijzingen, of je nu veel of weinig weet 
van online leren. En de kennis die je nu opdoet, pas je in de volgende e-learning 
weer toe. 

Inclusief de eyeopeners en de aha-erlebnissen.



Werkwijze en 
investering



Stap 1
Het intakegesprek

Stap 2
De Feed Forward

Stap 3
Het afrondingsgesprek

De review vindt volledig op afstand plaats 
Geen reistijd, geen parkeerproblemen. Ideaal voor organisaties in heel Nederland, van de Wadden 
tot Zuid-Limburg. 

In een online gesprek van een half uur 
bespreken we de FFF, en waar nodig 

geven we extra toelichting. We ruimen de 
laatste twijfels en onduidelijkheden uit de 

weg, zodat je volop aan de slag kunt. 

We hebben toegang tot jullie e-learning en 
we spitten ‘m van boven tot onder door. 
We noteren onze adviezen in onze FFF, 
Flipped’s Feed Forward: een PDF met 

praktische tips, printscreens en 
voorbeelden van hoe het anders kan. Je 

ontvangt de FFF per mail. 

In een online gesprek van een uur maken 
we kennis met elkaar. We bespreken de 
belangrijkste ins en outs van de training 

en het ontwikkelproces. Ook vertel je waar 
we extra op moeten letten.

De Learning Professional van Flipped stelt 
vooral vragen, zodat duidelijk wordt waar 

je heen wilt en waar je tegenaan loopt. 



De investering

De check kost 950 euro exclusief btw. Hiervoor krijg je de online intake, onze 
uitgebreide Feed Forward en het afrondende gesprek met de laatste tips.

Je hebt een vast aanspreekpunt.
Eén gezicht, één agenda. Lekker overzichtelijk.

En je hoort snel van ons.
Tussen de intake en het afrondingsgesprek zitten twee weken. Heb jij langer 
nodig? Dan plannen we wat ruimer in. 

Handig om te weten: voor deze dienst gelden onze algemene voorwaarden. Je 
vindt ze op onze site www.flipped.nl/algemene-voorwaarden. 

http://www.flipped.nl/algemene-voorwaarden


En? Lijkt het  je wat?
We zijn razend benieuwd naar jullie e-learning. Geen onderwerp is ons te gek. 
Eerst nog even iets vragen? Mag altijd: mail of bel ons, dan hebben we het erover. 

Hartelijke groet,
De Learning Professionals van Flipped



Flipped
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