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Wat is een Digital Learning Architect? 
 
Een Digital Learning Architect kan de e-learning opportuniteiten van digitaal leren inzien en een 
(digitaal) lerende organisatie duurzaam uitbouwen. Hij kan bedrijven en organisaties adviseren en 
ondersteuning geven bij het opzetten van een digitale leercultuur en -strategie. Op basis van een 
concrete opleidingsvraag ontwerpt hij een online of blended leertraject in samenwerking met een 
inhoudelijke expert. Vervolgens kan hij een team aansturen en ondersteunen om het vooropgestelde 
leertraject te ontwikkelen in de vorm van digitale leermaterialen, leeractiviteiten en modules. 
 
Waarom deze opleiding ? 
 
Nieuwe vormen van leren ontstaan onder de noemer online leren of afstandsleren, massive open online 
courses, blended learning, enz. Voor werkenden is een flexibel leeraanbod nodig dat rekening houdt 
met de loopbaanbehoeften maar ook met de werkomstandigheden. Bedrijven worstelen dan weer met 
de zoektocht naar de optimale leeromgeving voor hun werknemers. Hoe organiseer je leercontent 
zodat werknemers die op het juiste moment kunnen vinden en raadplegen? Hoe definieer ik een 
centraal leerplatform voor mijn organisatie? Welke strategie gaan we uitrollen om de werknemers te 
enthousiasmeren voor deze digitale leervormen en hoe gaan we om met weerstanden? 
 
Met dit postgraduaat wil Hogeschool PXL bedrijven helpen om digitaal leren concreet te vertalen 
naar de werkvloer. Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo 
ontvangen we gastsprekers en laten we cursisten concrete e-learning cases van bedrijven uitwerken 
tot een optimale leeromgeving voor de werknemers. Een groot deel van de lessen zijn zowel op locatie 
als online op afstand te volgen. Alle lessen worden opgenomen en achteraf ter beschikking gesteld. Zo 
bepaal je zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt. 
 
Voor Wie? 
 
Dit postgraduaat richt zich naar verschillende profielen op de arbeidsmarkt: hr managers, kaderleden, 
stafmedewekers, lijnmanagers, trainingsmanagers, vormingsverantwoordelijken, ict-coördinatoren, 
onderzoekers, ingenieurs, informatici, experten, alsook diverse profielen die de ambitie hebben om zich 
te verdiepen in de digitalisering van leermethodieken in het bedrijfsleven of het onderwijs. 
 
Bedrijven pitchen voor de klas 
 
Een klas experten in spe staat klaar om uw briljante ideeën om te zetten in een concreet plan voor de 
toekomst! Ze zoeken samen een antwoord op dé kernvragen die als bouwstenen dienen in je transitie 
naar een lerende organisatie. Twijfel niet langer en stuur je idee in via de ideeënbus van de Digital 
Business School. 
 
Digital Business School “Samen leren innoveren en ondernemen!” 
De hogeschool PXL biedt een forum om bedrijven te laten samenwerken met ‘business architecten in 
spe’ om goede ideeën om te zetten in marktklare oplossingen. Bedrijven doen een beroep op onze 
cursisten uit het werkveld om hun business case of innovatief idee uit te werken. Dankzij een sterk team 



van experten, docenten, gastsprekers en leercoaches, staat wij garant voor een excellente leerervaring 
die de groeiambities van je bedrijf ondersteunt en een boost geeft aan je business inzichten. 
 
Meer informatie? https://www.digitalbusiness-school.be 
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