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Abstract 

 

Binnen de trainingsliteratuur gaat specifieke aandacht uit naar een nieuwe trend, 

namelijk e-learning. Dit kan gedefinieerd worden als het organiseren van opleiding- en 

leerprocessen met behulp van webtechnologie. E-learning wordt tegenwoordig 

enthousiast binnengehaald door het management van veel bedrijven als een vervanger 

voor meer traditionele leervormen. Men kan zich echter de vraag stellen of deze 

leervorm even effectief is als de vorige en bijgevolg de investeringen waard is – een 

vraag die zowel op theoretisch als op praktisch vlak belangrijke implicaties heeft. Een 

grondige vergelijkende studie dringt zich dus op. Dit onderzoek spitst zich enerzijds toe 

op de evaluatie van de gebruikerstevredenheid bij e-learning en traditioneel leren en 

anderzijds op de determinanten die het eventuele verschil in tevredenheid zouden 

kunnen bepalen. Om dit na te gaan, werd geopteerd voor een veldonderzoek waarbij 

gebruik gemaakt werd van een between-subjects design. De medewerking werd 

gevraagd van 240 werknemers van twee grote Belgische banken, waaronder 114 

werknemers deelgenomen hadden aan een e-learning training, en 126 onder hen 

participeerden in een traditionele of klassikale training met een vergelijkbare inhoud. 

Nadien rapporteerden alle deelnemers hun percepties over de algemene 

gebruikerstevredenheid en de daarmee gerelateerde determinanten. Hoewel verwacht 

werd dat e-learning positiever onthaald zou worden door de gebruikers, blijkt 

verrassend dat traditioneel leren nog steeds de voorkeur krijgt. Dit wordt verklaard door 

de positievere percepties met betrekking tot jobgerelateerdheid, transfer, sociale 

interactie, affect, en trainingsmotivatie die aan de training toegeschreven worden. 
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Inleiding 

 

‘Any teacher that can be replaced by a computer, deserves to be.’ 

(David Thornburg, persoonlijke communicatie, 10 mei 2010) 

 

Ondanks het feit dat e-learning klaarblijkelijk nog steeds veel tegenstanders 

kent, is het aantal e-learning programma’s dat in bedrijven geïmplementeerd wordt 

drastisch verhoogd tijdens de laatste jaren. E-learning is een belangrijke vorm van 

training en ontwikkeling geworden binnen organisaties (Ho & Kuo, 2009). Als 

organisaties in de huidige economie competitief willen blijven, dan dienen ze zich 

immers van de concurrentie te differentiëren op vlak van vaardigheden, kennis, en 

motivatie van hun personeel (Aguinis & Kraiger, 2009). E-learning blijkt echter niet 

enkel voor organisaties, maar ook voor de werknemers zelf een belangrijke 

leermethode. Een essentiële troef is dat e-learning een hulpmiddel is voor trainees om 

een cursus te leren of om professionele kennis op te doen zonder de beperking van tijd 

en ruimte (Chao & Chen, 2009).  

In een studie van Ellis (2003), voor de Amerikaanse Vereniging van Training en 

Ontwikkeling, gaf 95% van de respondenten aan een bepaalde vorm van e-learning te 

gebruiken in hun organisatie (in DeRouin, Fritzsche, & Salas, 2005). E-learning is als 

het ware een hype in de bedrijfswereld en wordt in veel organisaties enthousiast 

binnengehaald en beschouwd als een waardige vervanger van meer traditionele 

leervormen. Het zou dan ook interessant zijn om meer te weten over de houding van  

e-learners tegenover het gebruik van e-learning om bij te leren en professionele kennis 

op te doen. Feedback van e-learning gebruikers kan immers resulteren in een 

kwalitatieve validatie van de implementatie ervan (Granic, Mifsud, & Cukusic, 2009; 

Jara & Mellar, 2010). In de bestaande literatuur is al veel aandacht besteed aan 

objectieve determinanten die de effectiviteit van e-learning bepalen (Bell & Kozlowski, 

2002; Ho & Kuo, 2009; Lim, Lee, & Nam, 2007). De nadruk wordt immers vooral 

gelegd op prestaties en leerresultaten. Subjectieve determinanten kunnen echter ook de 

effectiviteit van e-learning beïnvloeden, maar studies over subjectieve determinanten 

zijn schaars (Valenta, Therriault, Dieter, & Mrtek, 2001). Daarom zal de focus van dit 
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onderzoek in de eerste plaats op de percepties van de gebruikers zelf liggen teneinde de 

determinanten van de gebruikerstevredenheid te kunnen bepalen. 

Daarnaast dringt zich echter ook een vergelijking op met zijn traditionele 

tegenhanger. Vergelijkende studies zijn al een paar decennia lang een hot topic (Saba, 

2000) en doen vermoeden dat e-learning en klassikale trainingsprogramma’s een 

vergelijkbare effectiviteit genereren (Aragon, Johnson, & Shaik, 2002; Arbaugh et al., 

2009; Piccoli, Ahmad, & Ives, 2001). Er is echter nog maar weinig bekend over de 

percepties van e-learners en de vergelijking ervan met werknemers die leren via de 

traditionele methode.  

Er kan dus gesteld worden dat de huidige studie enerzijds theoretisch belang 

heeft, gezien deze studie zich uniek maakt door in de eerste plaats de algemene 

tevredenheid van werknemers die leren via e-learning of leren via de klassikale methode 

te onderzoeken, en in de tweede plaats een licht te werpen op welke determinanten het 

eventuele verschil in gebruikerstevredenheid bepalen. Hierdoor poogt deze studie 

enkele belangrijke hiaten in het onderzoeksdomein op te vullen. Anderzijds is het 

huidige onderzoek ook van praktisch belang voor de bedrijfspsychologische praktijk. 

Kennis over de determinanten die de tevredenheid van de werknemers over hun 

leersysteem bepalen, kan immers gebruikt worden door organisaties om hun huidige 

leermethodes aan te passen teneinde de tevredenheid en bijgevolg waarschijnlijk ook 

het leren te verhogen. Er wordt organisaties derhalve een handvat geboden om hun 

leersystemen vorm te geven. 

Om het onderzoek te kaderen, wordt in onderstaand literatuuronderzoek 

allereerst het belang aangeduid van het trainen van werknemers. Vervolgens wordt  

e-learning vergeleken met aanverwante begrippen en met zijn traditionele tegenhanger. 

Aansluitend worden enkele karakteristieken, alsook enkele voor- en nadelen van  

e-learning besproken. Daaropvolgend wordt de effectiviteit van beide leermethodes 

besproken en wordt aangetoond waarom het belangrijk is een inzicht te krijgen in de 

percepties van beide groepen. Aan de hand van relevante onderzoeksresultaten worden 

vervolgens enkele hypotheses ingeleid rond subjectieve determinanten die de 

gebruikerstevredenheid van e-learners beïnvloeden, waarna ook de onderzoeksmethode 

wordt toegelicht. Tot slot worden de resultaten en bijdragen van deze studie in de 

discussie besproken, en komen suggesties voor toekomstig onderzoek aan bod. 
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Literatuurstudie 

 

 Een bedrijf kan slechts overleven indien het competitieve voordelen kan behalen 

tegenover de concurrentie. Deze voordelen kunnen bereikt worden door zich te richten 

op acties die de competenties van werknemers verhogen (Aragon, Barba, & Sanz, 

2003). Met andere woorden, het is belangrijk voor de organisatie om te investeren in het 

levenslang leren door werknemers (Fulmer, 1997). De kennis, vaardigheden, en 

attitudes van werknemers dienen immers constant verder ontwikkeld te worden om een 

competitief voordeel te kunnen behouden (Salas & Cannon-Bowers, 2001). Het 

levenslang leren biedt bovendien ook voor de werknemers zelf voordelen, aangezien 

werkzekerheid tot het verleden behoort en flexibiliteit een vereiste geworden is 

(Paulsson & Sundin, 2000).  

Tegenwoordig is leren niet meer tijd- of plaatsgebonden (DeRouin, Fritzsche, & 

Salas, 2004; Fulmer, 1997). Een belangrijke technologische vooruitgang in verband met 

leren en training is het fenomeen e-learning (DeRouin et al., 2004). E-learning kan 

gedefinieerd worden als het organiseren van opleiding- en leerprocessen met behulp van 

webtechnologie (Bergenhenegouwen, Mooijman, & Tillema, 2002). Om te kunnen leren 

via webtechnologie, dienen de 3 componenten van e-learning aanwezig te zijn. 

Logischerwijs is er geschikte cursusinhoud nodig. Een tweede component van  

e-learning betreft de toegang tot deze cursusinhoud door middel van 

softwaretoepassingen die het leren ondersteunen, zoals virtuele klassen, een online-plek 

waarbinnen cursisten een e-learning ervaring kunnen opdoen (Bergenhenegouwen et al., 

2002), en leermanagementsystemen, een softwaretool of applicatie waarmee men 

administratieve en logistieke processen inzake leren kan regelen (Bergenhenegouwen et 

al., 2002). Een derde en laatste component van e-learning is de aanwezigheid van ICT-

infrastructuur, waardoor gecommuniceerd kan worden tussen cursisten en zodoende 

informatie uitgewisseld kan worden (Bergenhenegouwen et al., 2002). Die informatie 

kan synchroon of gelijktijdig (zoals chatten) ofwel asynchroon of ongelijktijdig (zoals 

mailen) uitgewisseld worden (Salas, Kosarzyckie, Burke, Fiore, & Stone, 2002).  
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E-learning: Begrippen en Synoniemen 

Voor het fenomeen e-learning kunnen veel synoniemen gebruikt worden. Zo 

geeft Guri-Rosenblit (2005) er al enkele aan, namelijk ‘web-based learning’, ‘computer-

mediated communication’, ‘telematics environments’, ‘virtual classrooms’, ‘online 

instruction’, ‘I-Campus’, ‘electronic communication’, ‘cyberspace learning 

environments’, ‘computer-driven interactive communication’, ‘distributed learning’, en 

‘borderless education’. Bergenhouwen et al. (2002) geven naast ‘online learning’ ook 

nog ‘teleleren’ aan als een synoniem voor e-learning.  

Het verschil tussen e-learning en enkele gerelateerde concepten dient echter wel 

verduidelijkt te worden. Een eerste concept waarmee e-learning vaak onterecht wordt 

gelijk gesteld, is ‘distance education’. Volgens Holmberg (1989) wordt distance 

education gedefinieerd als een vorm van leren waarbij de communicatie niet 

opeenvolgend is. Dit impliceert dat trainer en trainee niet enkel in de ruimte, maar ook 

in de tijd van elkaar gescheiden zijn (in Guri-Rosenblit, 2005). Er kan dus gesteld 

worden dat e-learning deel kan uitmaken van distance education, maar dat distance 

education niet voldoet aan een aantal cruciale kenmerken om het te kunnen definiëren 

als e-learning. Ten eerste wordt elektronische media, een typerend kenmerk voor  

e-learning, slechts beperkt gebruikt bij distance education. Een tweede cruciaal punt is 

dat afstand geen kenmerkende eigenschap is van e-learning (Guri-Rosenblit, 2005).  

Een tweede concept waarmee e-learning vaak wordt verward, is ‘blended 

learning’. Kovaleski (2004) stelt dat blended learning het traditionele leren combineert 

met e-learning en zelfstudie (in DeRouin et al., 2005). Ayala (2009) omschrijft het als 

de integratie van traditioneel (het zogenaamde face-to-face leren) en online leren om 

onderwijsmogelijkheden te bereiken die de voordelen van beide maximaliseren en dus 

op een effectievere manier het leren bevorderen. DeRouin et al. (2005) gaan ervan uit 

dat blended learning, bovenop het gebruik van enkel e-learning, wel wat voordelen kan 

bieden voor organisaties. Dit kan echter slechts met voorzichtigheid geponeerd worden, 

aangezien er nog maar weinig onderzoek verricht is waarin de effectiviteit van blended 

learning werd vergeleken met de effectiviteit van e-learning en traditionele 

leermethodes. 
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E-learning versus traditioneel leren. E-learning kan daarnaast ook vergeleken 

worden met zijn klassikale tegenhanger, namelijk traditioneel leren. Ook traditioneel 

leren, net zoals e-learning, bestaat in veel verschillende vormen. In deze studie wordt 

traditioneel of klassikaal leren omschreven als synchroon leren dat plaatsvindt in een 

docent-gerichte instructionele context met directe face-to-face interactie (Wu, 

Tennyson, & Hsia, 2010). De grootste verschillen tussen beide leermethodes kunnen 

omschreven worden op basis van 3 componenten (Primelearning, Inc, 2001; in Burgess 

& Russell, 2003). Een eerste verschil tussen beide bestaat op vlak van locatie. Daar 

waar e-learning altijd en overal kan gevolgd worden, is er voor klassikaal leren de 

beperking van tijd en ruimte. Een tweede verschil situeert zich op vlak van inhoud.  

E-learning kan audio, animatie, video, simulaties, en online bronnen bevatten. Het 

brongebruik bij traditioneel leren beperkt zich echter tot presentaties, handboeken, en 

video. Een laatste verschil tenslotte, situeert zich op het vlak van personalisatie.  

E-learning leent zich ertoe dat gebruikers zelf hun eigen leertempo en leerpad kunnen 

bepalen. Bij traditioneel leren echter, geldt hetzelfde leertempo en leerpad voor alle 

deelnemers.  

 

Karakteristieken van E-learning 

 Onderzoek heeft aangetoond dat drie e-learning karakteristieken van belang zijn, 

namelijk de e-learning tool zelf (Johnson, Gueutal, & Falbe, 2009), alsook individuele, 

en situationele karakteristieken (Salas & Cannon-Bowers, 2001). In wat volgt worden 

relevante onderzoeksbevindingen aangaande deze componenten uitgebreid toegelicht. 

Karakteristieken e-learning tool. Wanneer organisaties e-learning overwegen, 

is het in de eerste plaats belangrijk dat de kwaliteit van het e-learning systeem op punt 

staat. Een goed ontworpen e-learning tool is immers een belangrijke factor die 

leereffecten en tevredenheid over e-learning beïnvloedt (Piccoli et al., 2001). De 

kwaliteit van een e-learning systeem wordt aan de hand van het model van Medina en 

Chaparro (2007) opgedeeld in drie componenten, namelijk de kwaliteit van de 

verkregen informatie, de kwaliteit van de diensten, en de kwaliteit van het e-learning 

systeem zelf. De kwaliteit van de aangeboden informatie refereert naar de kwaliteit van 

de output, zoals het bereik, de relevantie, en accuraatheid van informatie die 

gegenereerd wordt door het informatiesysteem (Seddon, 1997). De tweede component, 
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de kwaliteit van de diensten, kan gedefinieerd worden als het tastbare aspect van het 

systeem, namelijk de betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, en empathie, alsook het 

vertrouwen van de e-learner in de online ondersteuning (Medina & Chaparro, 2007). 

Tenslotte omvat de kwaliteit van het e-learning systeem de betrouwbaarheid van het 

systeem zelf, de interfaceconsistentie, de kwaliteit van de documentatie, het 

gebruiksgemak, en de kwaliteit en houdbaarheid van de programmacode (Seddon, 

1997). Ho, Kuo en Lin (2010) stelden een significante positieve relatie vast tussen de 

drie componenten en de ontwikkeling van competenties van e-learners. Verschillende 

onderzoekers constateerden daarenboven dat elk van de componenten ook positief 

gerelateerd is aan de tevredenheid van e-learners (Medina & Chaparro, 2007; Roca, 

Chiu, & Martinez, 2006).  

In de tweede plaats is niet enkel de kwaliteit belangrijk, maar ook de inhoud. Er 

dient rekening gehouden te worden met het feit dat e-learning effectief kan zijn voor de 

ene cursusinhoud, maar ineffectief voor een andere, waardoor e-learning dus niet voor 

alle doeleinden kan gebruikt worden (Allen et al., 2004; Isman, Dabai, Altinay, & 

Altinay, 2004). Zo kan e-learning volgens Allen et al. (2004) voordelen bieden bij het 

aanleren van vreemde talen. De achterliggende gedachte is dat er gemakkelijker toegang 

is tot interactie met personen waarvan de vreemde taal hun moedertaal is. Er is echter 

nog meer onderzoek nodig om te kunnen besluiten welke cursusonderwerpen het best 

aansluiten bij het leren via e-learning en welke cursusonderwerpen het best geleerd 

worden via traditionele methoden (Burgess & Russell, 2003). 

Ten derde dient men ook rekening te houden met de wijze waarop de informatie 

wordt overgedragen in een trainingscontext. De aard van het communicatiekanaal is 

immers uitermate belangrijk om het verschil te kunnen maken tussen e-learning en 

traditioneel leren of tussen verschillende vormen van e-learning (Allen et al., 2004). In 

de metastudie van Allen et al. (2004) is er sprake van drie verschillende kanalen: video, 

audio, en geschreven tekst. De onderzoekers stelden vast dat, wanneer in een e-learning 

tool voor het overbrengen van de instructies gebruik werd gemaakt van een videokanaal 

en een geschreven kanaal in plaats van een traditionele opzet, er enigszins een hoger 

niveau van prestatie optrad. Het gebruik van een audiokanaal vertoonde een licht 

negatief effect tegenover het gebruik van een traditioneel opzet. 
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Ten vierde is ook controle geven aan de trainee over hetgeen hij/zij zal leren, een 

belangrijke karakteristiek van de e-learning tool. Controle geven aan de trainee wordt 

meestal gezien als een hulpmiddel om de motivatie van de trainee, en daarmee ook het 

leren en de prestatie, te verhogen (Bell & Kozlowski, 2002). Controle geven is echter 

niet altijd geassocieerd met betere trainingsuitkomsten (DeRouin et al., 2004). Zo 

stellen DeRouin et al. (2004) dat als de trainee meer controle krijgt, hij ook meer 

instructionele beslissingen moet maken, waardoor het leren meer op de achtergrond zal 

geraken. Ook Brown (2001) toonde aan dat trainees vaak slechte leerkeuzes maken als 

ze controle krijgen over hun eigen leren. Zo stelde hij vast dat trainees de cursus soms 

vroegtijdig beëindigen en belangrijke leeropportuniteiten overslaan. In plaats van 

volledige controle te geven aan trainees, kan er daarom beter gezorgd worden voor een 

aangepaste begeleiding. Aangepaste begeleiding kan gedefinieerd worden als een 

trainingsstrategie waarbij trainees informatie krijgen die hen zal helpen om effectievere 

leerbeslissingen te nemen, waardoor ze beter omkunnen met de toegekende controle. 

Bell en Kozlowski (2002) stelden vast dat aangepaste begeleiding zorgt voor betere 

basis- en strategische kennis en betere prestaties. 

Individuele karakteristieken. Een eerste individuele karakteristiek die 

bijdraagt tot het succesvol volbrengen van een e-learning training, is de cognitieve 

vaardigheid. In een traditionele trainingssituatie is voor cognitieve vaardigheid al 

bewezen dat dit het verwerven van jobkennis beïnvloedt (Ree, Carretta, & Teachout, 

1995). Specifiek voor het e-learning fenomeen hebben Karahoca en Karahoca (2009) 

geconstateerd dat hogere cognitieve vaardigheden, in de vorm van hogere IQ-scores, 

leidden tot hogere scores op vlak van leervermogen.  

Een tweede individuele karakteristiek betreft self-efficacy, wat refereert naar het 

geloof in zichzelf dat men een specifieke taak of een specifiek gedrag kan uitvoeren 

(Salas & Cannon-Bowers, 2001). Uit onderzoek blijkt dat self-efficacy doorgaans een 

sterke voorspeller is voor werkgerelateerde prestaties (Stajkovic & Luthans, 1998). 

Resultaten uit de studie van Chu en Tsai (2009) geven weer dat self-efficacy hoger is bij 

personen die meer tijd spenderen aan het leren via internet, wat dan weer hun 

voorkeuren kan versterken voor internetgebaseerde leeromgevingen. Johnson et al. 

(2009) onderzochten GCSE of ‘general computer self-efficacy’. Marakas, Yi, en 

Johnson (1998) omschrijven dit als de percepties van een individu over zijn of haar 
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bekwaamheid om computertaken uit te voeren doorheen het gebruik van een variëteit 

van computerapplicaties. Johnson et al. (2009) stelden vast dat GCSE gerelateerd is aan 

tevredenheid en aan oordelen over bruikbaarheid, maar niet gerelateerd is aan prestatie. 

In tegenstelling tot die resultaten, constateerden Lim et al. (2007) dat hoe hoger de 

computer self-efficacy van trainees is, hoe hoger hun prestatie is. Verder onderzoek in 

dit domein is dus nog nodig om een consensus te bereiken rond self-efficacy en de 

invloed op prestatie in een e-learning context. 

Doeloriëntatie is een derde individuele karakteristiek die kan bijdragen tot het 

succesvol voltooien van een e-learning training. Doeloriëntatie kan volgens Dweck 

(1986) in twee verschillende klassen onderverdeeld worden. De eerste klasse kan 

benoemd worden als prestatiedoelen, waarmee bedoeld wordt dat individuen met een 

prestatieoriëntatie zoeken naar bevestiging om positieve beoordelingen over hun eigen 

vaardigheden te kunnen behouden. Met andere woorden, mensen met een hoge 

prestatieoriëntatie zullen moeilijke taken uit de weg gaan en taken verkiezen waarvan ze 

zeker zijn dat ze die succesvol kunnen afronden (Brown, 2001). De tweede klasse kan 

benoemd worden als leerdoelen, waarmee bedoeld wordt dat individuen met een 

leeroriëntatie zoeken naar mogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren of nieuwe 

taken onder de knie te krijgen. Paechter, Maier, en Macher (2010) stelden vast dat 

leerdoelen de beste voorspellers zijn voor succes in een e-learning context. Brown 

(2001) constateerde daarenboven een negatief effect tussen een prestatieoriëntatie en 

bijleren. Volgens Orvis, Fisher, en Wasserman (2009) is een prestatieoriëntatie echter 

wel positief gerelateerd aan het engagement van de trainee. De relatie tussen 

leeroriëntatie en trainingstevredenheid over e-learning wordt hier dus gemedieerd door 

trainingsmotivatie.  

Een vierde individuele karakteristiek zijn de verwachtingen van de trainees zelf. 

Tannenbaum en Yukl (1992) geven aan dat ook de verwachtingen van trainees in 

verband met de training een grote rol spelen bij de leeruitkomsten. Ook al is het gebruik 

van e-learning snel toegenomen, toch is niet veel bekend over de verwachtingen van 

gebruikers. Het doel van een onderzoek van Paechter et al. (2010) was dan ook om een 

algemene kijk te krijgen op de verwachtingen van studenten over e-learning en wat hun 

invloed was op prestaties. Zij constateerden dat de verwachtingen over prestaties 

bijdroegen tot de waargenomen prestaties in een e-learning cursus. 
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Situationele karakteristieken. Hoewel het succes van e-learning vooral afhangt 

van het programmaontwerp zelf, kan maximale trainingseffectiviteit niet bereikt worden 

zonder steun van de organisatie (Lim et al., 2007). Steun van afdelingshoofden wordt 

door hen gedefinieerd als de mate van steun aan trainees door hen te helpen een 

bepaalde taak uit te voeren. Lim et al. (2007) constateerden dat steun van 

afdelingshoofden niet noodzakelijk de leerprestatie, maar wel de transfer van het 

geleerde beïnvloedt. Een consistente leeromgeving beïnvloedt echter wel de prestatie 

van trainees. Dit wil dus zeggen dat wanneer de organisatie innovatie benadrukt en de 

organisatie trainees beloont voor hun moeite op gebied van zelfontwikkeling, de 

prestatie van de trainees voor e-learning hoger zal zijn. 

Volgens Paechter et al. (2010) levert de rol van de trainer, of de interactie tussen 

trainer en trainees, ook een grote bijdrage tot de leerprestaties en tevredenheid over de 

cursus. In de perceptie van de studenten is de professionele hulp van de trainer 

belangrijk voor hun kennisconstructie, het verwerven van mediacompetenties, en de 

tevredenheid over een cursus. In vergelijking met het traditionele leren worden de 

trainers van een e-learning cursus geconfronteerd met extra taken. Zij moeten immers 

coherent en gestructureerd leermateriaal ontwikkelen dat tegelijk technologisch goed 

ontworpen is. Daarnaast moeten ze ook zorgen voor mogelijkheden voor online 

oefeningen, zelftests voor studenten, en voor het online samenwerken tussen studenten. 

 

Voordelen en Nadelen van E-learning 

Op basis van literatuuronderzoek sommen Burgess en Russell (2003) enkele 

voordelen van e-learning op. Deze werden allen gerapporteerd door organisaties die  

e-learning programma’s succesvol geïmplementeerd hebben.  

E-learning is ten eerste een snelle en effectieve manier om wereldwijd 

werknemers te trainen. Het biedt ook mogelijkheden om de beste trainers in te zetten en 

cursussen van hoge kwaliteit te geven. Het resultaat daarvan is dan ook dat er een hoog 

aantal werknemers zijn die de cursussen volledig afronden en de kennis erna ook 

behouden. Bovendien is de informatie die in een e-learning training verschaft wordt 

altijd up-to-date en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Er is een mogelijkheid 

tot ‘real-time’ updates en ‘just-in-time’ toegang tot informatie. Voor trainees is er een 

gemakkelijke toegang tot leerbronnen en experten. Er wordt als gevolg ook een 
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verantwoordelijkheid bij de trainees gelegd om de nieuwe informatie dan ook werkelijk 

op te nemen. Ze worden op die manier verantwoordelijk gesteld voor hun eigen succes. 

Op organisatievlak, is er sprake van een verhoging van de impact en ‘return-on-

investment’. E-learning kan organisaties op lange termijn immers interne 

trainingskosten besparen (Chao & Chen, 2009). Daarnaast is er een reductie van 

reiskosten en meer productieve benutting van tijd die anders gespendeerd zou worden 

aan reizen. Men kan in dit verband dan ook spreken van voordelen voor de werknemers 

zelf, door een verbeterde work/life balance. Ook kunnen er ten alle tijde trainees en 

trainers toegevoegd worden aan het trainingsprogramma, zonder significante additionele 

kosten. Door e-learning kunnen er meer mensen getraind worden en vaak ook in kortere 

sessies, die dan bijgevolg ook makkelijker vast te leggen en te coördineren zijn. De 

boodschap die tijdens e-learning aan hen wordt overgebracht, is een consistente 

boodschap die doorheen de organisatie op dezelfde manier aan alle trainees of 

werknemers wordt meegegeven. 

Als conclusie zou kunnen gesteld worden dat de combinatie van webtechnologie 

en communicatie via het internet resulteert in positieve leerresultaten en een waardig 

alternatief biedt voor het leren via traditionele methodes zoals hoorcolleges en 

voordrachten (Moneta & Kekkonen-Moneta, 2007).  

Echter, elke hype heeft zijn voordelen, maar kent ook enkele negatieve punten. 

Eddy en Tannenbaum (2003) stellen dat bepaalde gerapporteerde nadelen voor 

klassikaal leren niet toepasselijk zouden zijn op e-learning. Echter, andere niet erkende 

nadelen voor klassikaal leren, zouden in een e-learning context wel voor meer kritieke 

problemen kunnen zorgen (in Lee, 2010). Bergenhenegouwen et al. (2002) poneren 

enkele nadelen van e-learning. 

In de eerste plaats zijn de effecten en beoogde rendementen van e-learning sterk 

afhankelijk van de kwaliteit en uitwisselbaarheid van de cursusinhoud. Vaak is die 

cursusinhoud echter niet voorhanden, zodat het speciaal ontwerpen ervan een dure 

aangelegenheid is. Daarenboven kunnen de investeringen in soft- en hardware hoog 

zijn, waardoor een robuuste investeringsanalyse en businesscase noodzakelijk zijn. 

Vanzelfsprekend wordt er een adequate leercultuur, ICT-omgeving, en ICT-

ondersteuning verwacht. Dit impliceert dat de initiële kost om efficiënte e-learning te 

implementeren hoog is.  
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Wat betreft de nadelen voor de cursisten zelf, lopen zij het risico om het sociale 

aspect te missen en met e-learning een ‘eenzame’ ervaring rijker te zijn. Interactie 

tussen trainers en trainees komt immers niet spontaan tot stand. Er dient bij het ontwerp 

van een e-learning tool dus veel aandacht besteed te worden aan het stimuleren van 

samenwerking tussen trainees. Trainees hebben ook best al wat ICT-ervaring. Indien 

niet, dan moeten ze de tijd nemen om de diverse ICT-tools, databases, en 

interactiemogelijkheden te leren gebruiken. Met andere woorden, de 

verantwoordelijkheid voor het leren wordt bij de trainees zelf gelegd. Deze ‘empowered 

learning’ werd eerder ook als voordeel van e-learning omschreven. Er moet echter 

rekening gehouden worden met het feit dat niet elke medewerker deze vrijheid en 

verantwoordelijkheid aankan. Zoals eerder al aangegeven, maken trainees immers vaak 

slechte leerkeuzes als ze controle krijgen over hun eigen leren (Brown, 2001). 

Bovendien kan het leren op de werkplek ook belemmerd worden door werkdruk of 

onvoldoende steun van leidinggevenden. Daarenboven wordt bij managers het idee 

gecreëerd dat elektronisch gecodeerde informatie training is, wat ertoe zou kunnen 

leiden dat managers zullen overgaan van training naar het overdragen van informatie. 

Training is echter meer dan dat. Het dient immers ook oefeningen, feedback, en 

begeleiding te bevatten (Welsh, Wanberg, Brown, & Simmering, 2003). 

 

Effectiviteit van E-learning versus Traditioneel leren 

Comparatieve studies zijn al een paar decennia lang een hot topic (Saba, 2000). 

Onderzoekers van het fenomeen e-learning zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de 

evaluatie van de effectiviteit van e-learning (Moneta & Kekkonen-Moneta, 2007). Ook 

voor HR-managers speelt de evaluatie van e-learning een belangrijke rol. De 

effectiviteit van e-learning is al in beperkte mate onderzocht. In onderstaande paragraaf 

worden deze bevindingen besproken en vergeleken met wat er in de trainingsliteratuur 

voorhanden is rond klassikaal leren. Teneinde de onderzoeksbevindingen te kaderen, 

wordt gebruik gemaakt van drie niveaus die Kirkpatrick (1976) onderscheidt om de 

effectiviteit van een training te evalueren, namelijk wat een trainee geleerd heeft, de 

transfer van gedrag tijdens de training naar gedrag tijdens de job, en de resultaten van 

het leren voor de organisatie (in Salas & Cannon-Bowers, 2001). 
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Leren. In het algemeen zijn weinig studies over de effectiviteit van e-learning 

uitgevoerd om de leerprestatie te bevorderen. Burgess en Russell (2003) rapporteren 

drie variabelen die de oordelen van trainees beïnvloeden over hoeveel ze via e-learning 

geleerd hebben. Elk van deze drie variabelen is positief gerelateerd aan leeruitkomsten. 

Voor hun eerste twee variabelen haalden ze inspiratie bij Inman, Kerwin, en Mayes 

(1999). De meest belangrijke predictor die de oordelen van trainees over hun 

leeruitkomsten beïnvloedt, is de kwaliteit van het aangeboden cursusmateriaal. Een 

andere belangrijke predictor is de hoeveelheid werk die studenten moesten verzetten in 

vergelijking met andere cursussen. Hoe meer werk studenten moeten verzetten, hoe 

meer ze het gevoel hebben iets te leren (in Burgess & Russell, 2003). De derde 

variabele werd opgenomen uit een artikel van Webster en Hackley (1997), namelijk de 

attitudes van trainers. Immers, hoe positiever de attitudes van een trainer, hoe meer 

geleerd wordt door de trainees. 

Uit vergelijkende studies komt er telkens één en dezelfde conclusie naar voor:  

e-learning blijkt als trainingsmethode even effectief of zelfs effectiever (Allen et al., 

2004) dan traditioneel leren om de gewenste trainings- en leeruitkomsten te bereiken 

(Aragon et al., 2002; Arbaugh et al., 2009; Piccoli et al., 2001). Sitzmann, Kraiger, 

Stewart, en Wisher (2006) voerden een meta-analyse uit en vonden dat instructies via 

het internet 6% effectiever waren dan traditioneel leren wanneer het ging over 

declaratieve kennis. Bij procedurele kennis waren beide methoden even effectief. Paul 

(2001) en Olson en Wisher (2002) rapporteerden beiden dat e-learning 9% effectiever is 

dan klassikaal leren voor het opnemen van zowel declaratieve als procedurele kennis (in 

Sitzmann et al., 2006). 

Gedrag. Eén van de belangrijkste factoren na de training is transfer. Transfer 

kan omschreven worden als de mate waarin kennis, vaardigheden, en attitudes, 

verworven in een trainingsprogramma, toegepast, gegeneraliseerd, en behouden worden 

in de werkomgeving (Baldwin & Ford, 1988). Burgess en Russell (2003) rapporteren 

dat er slechts enkele studies uitgevoerd zijn waarbij gemeten is in welke mate 

trainingsmethoden geresulteerd hebben in verandering van gedrag op de werkplek. Er is 

echter meer onderzoek nodig voordat conclusies mogelijk zijn over de voordelen van  

e-learning op vlak van transfer van gedrag naar de werkomgeving. Als de vergelijking 

gemaakt wordt met de traditionele trainingsliteratuur, dan kan vastgesteld worden dat er 
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op dat gebied voor de variabele transfer wel al het één en ander gekend is. De literatuur 

focust zich daarvoor op variabelen die de impact van de training op transfer 

beïnvloeden, alsook op interventies die de transfer verhogen (Aguinis & Kraiger, 2009). 

Kontoghiorghes (2004) vond immers evidentie voor het feit dat zowel 

werkomgevingsfactoren (zoals factoren die te maken hebben met het design van de 

training, het design van de job en continue leervariabelen), als factoren die te maken 

hebben met het klimaat in de organisatie (zoals steun van leidinggevende en collega’s, 

en kansen om nieuwe kennis aan te leren en vaardigheden te ontwikkelen) predictoren 

zijn van transfer (in Aguinis & Kraiger, 2009). Toch blijft het moeilijk om ook in de 

gewone trainingsliteratuur over de variabele transfer sluitende conclusies te trekken. 

Ten eerste vonden Holton et al. (2003) dat transfer omgevingen immers uniek zijn voor 

elke trainingsapplicatie (in Aguinis & Kraiger, 2009). Ten tweede is er ook geen 

evidentie voor welke factoren precies in het klimaat van de organisatie aanwezig 

moeten zijn om de transfer te verbeteren (Aguinis & Kraiger, 2009). Verder onderzoek 

op dit vlak is dus aangewezen. 

Organisatie. Eerder in dit literatuuronderzoek is al aangehaald dat het 

belangrijk is voor organisaties om te investeren in het levenslang leren door hun 

werknemers (Fulmer, 1997). Een organisatie dient immers de kennis, vaardigheden, en 

attitudes van hun werknemers constant verder te ontwikkelen indien het een competitief 

voordeel wil kunnen verkrijgen of behouden (Salas & Cannon-Bowers, 2001). Het 

traditionele leren is dus vanzelfsprekend belangrijk voor organisaties. Als de 

vergelijking gemaakt wordt met wat in de e-learning literatuur voorhanden is, dan 

stellen Phillips, Phillips, en Zuniga (2000) vast dat de meest gebruikte manier om  

e-learning te evalueren op organisatievlak, eruit bestaat e-learning te evalueren in 

termen van kostenbesparingen voor bedrijven (in Burgess & Russell, 2003). Uit 

literatuur blijkt dat e-learning inderdaad grote kostenbesparingen voor bedrijven heeft 

opgebracht (Burgess & Russell, 2003). Het dient echter wel opgemerkt te worden dat 

enkel op lange termijn kostenreducties optreden.  De initiële implementatiekost is 

immers hoog (Bergenhenegouwen et al., 2002) en kan enkel gereduceerd worden indien 

er een grote groep deelnemers is, indien deze deelnemers geografisch verspreid zijn, en 

indien de cursus verschillende keren herhaald zal worden (Welsh et al., 2003). 
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Gebruikerspercepties 

 Traditioneel worden objectieve testresultaten gebruikt om de effectiviteit van  

e-learning te evalueren (Burgess & Russell, 2003). Cleveland en Bailey (1994) stellen 

echter terecht dat buiten dit gelimiteerde perspectief moet gegaan worden om 

cijferresultaten als indicatoren te zien van de kwaliteit van e-learning en het leren op 

zich (in Webster & Hackley, 1997). Waar eerder in dit literatuuroverzicht al gefocust is 

op deze objectieve determinanten die de effectiviteit van e-learning beïnvloeden, zal in 

dit onderdeel de focus liggen op de subjectieve determinanten. De nadruk ligt hierbij op 

de percepties van e-learning gebruikers en de vergelijking ervan met de gebruikers van 

zijn traditionele tegenhanger. 

 Door het stijgende gebruik van e-learning in onderwijsinstellingen en 

professionele organisaties, is er nood aan kennis over hoe deze vorm van leren 

aantrekkelijker kan gemaakt worden voor verschillende populaties (Valenta et al., 

2001). Daarom is het dan ook belangrijk de nodige onderzoeksaandacht te besteden aan 

de percepties van de gebruikers en aan de determinanten die deze percepties bepalen. 

Inzicht in deze factoren kan immers leiden tot aanpassingen aan de huidige e-learning 

programma’s, zodat organisaties optimale ‘return-on-investment’ kunnen bekomen. 

Bovendien resulteert feedback van de gebruikers in een kwalitatieve validatie van de 

implementatie van e-learning (Granic et al. 2009; Jara & Mellar, 2010). Positieve 

percepties over e-learning zijn echter niet alleen gunstig voor organisaties, ook de 

werknemers zelf ondervinden er positieve gevolgen van. In een recente studie van Orvis 

et al. (2009) is immers aangetoond dat trainees die een grote tevredenheid over het leren 

rapporteren, meer leren dan trainees die niet tevreden zijn.  

 Bovendien is het initiële gebruik, of ook wel de aanvaarding van een e-learning 

service, een belangrijke eerste stap tot het realiseren van succes op vlak van  

e-learning. Een eventueel succes hangt echter af van het blijvend gebruik ervan (Chiu, 

Hsu, Sun, Lin, & Sun, 2005). De tevredenheid van de e-learners is een significante 

factor die de intentie van gebruikers om e-learning te blijven gebruiken, verklaart 

(Bokhari, 2005; Cho, Cheng, & Hung, 2009; Hsu & Chiu, 2004). Wegens bovenstaande 

redenen is het belangrijk dat de percepties van e-learners onderzocht worden en 

daarenboven ook worden afgezet tegenover de percepties van traditionele cursisten, 

teneinde een optimalisering te kunnen doorvoeren van de e-learning leermethode.  
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 Studies over percepties van werknemers tegenover technologie en het gebruik van 

e-learning zijn echter beperkt in omvang. Omdat de percepties van werknemers voor 

bedrijven echter van groot theoretisch belang zijn, zal deze studie zich focussen op 

enkele hiaten in het huidig onderzoeksdomein door zich te richten op percepties van  

e-learning gebruikers in het algemeen en de determinanten van deze percepties in het 

bijzonder. Een extra troef van dit onderzoek is dat ook de percepties van de traditionele 

cursisten mee worden opgenomen. Momenteel zijn er immers slechts een beperkt aantal 

studies die een vergelijking maken tussen e-learning en klassikaal leren op vlak van 

percepties. Deze studie poogt dus een vergelijking tussen beide te maken en te 

onderzoeken waar er eventueel nog mogelijke problemen schuilen. 

Gebruikerstevredenheid. Onderzoekers poneren dat de succesvolle 

implementatie van eender welke nieuwe technologie mede afhangt van attitudes van de 

gebruikers (Webster & Hackley, 1997). Daarom is er in deze studie voor gekozen om de 

factor ‘algemene tevredenheid’ te postuleren als de hoofdvariabele. Het is immers 

belangrijk kennis te verwerven over de algemene tevredenheid van de werknemers over 

het e-learning systeem. In de eerste plaats kan kennis over de algemene tevredenheid 

managers helpen om hun e-learning systeem te verbeteren, en daarmee ook de 

tevredenheid van de werknemers te verhogen (Lu & Chiou, 2010). In de tweede plaats 

is tevredenheid een belangrijke determinant voor het blijvend gebruik van e-learning 

(Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008). Ook Carswell et al. (2001) stellen dat 

tevredenheid een grote rol speelt bij het blijvend gebruik van e-learning omdat 

individuen die minder tevreden zijn over hun ervaringen met e-learning ook minder 

geneigd zullen zijn om zich in te schrijven voor toekomstige cursussen (in Johnson et 

al., 2009). In recent onderzoek bij studenten is geconstateerd dat er een hogere 

tevredenheid gerapporteerd wordt bij de e-learners dan bij de traditionele cursisten over 

het leersysteem in hun bedrijf (Liu, Chiang, & Huang, 2007). Op basis van de 

bevindingen bij studenten, kan verwacht worden dat ook bij werknemers een hogere 

tevredenheid zal gerapporteerd worden bij e-learners dan bij traditionele cursisten. 

 

Hypothese 1. Werknemers die via e-learning leren, rapporteren een hogere 

tevredenheid over hun leersysteem dan werknemers die via het klassikaal 

leersysteem leren. 
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In wat volgt, zullen acht potentiële determinanten besproken worden die de 

tevredenheid over e-learning beïnvloeden. Zoals eerder al benadrukt, kan kennis over 

deze determinanten managers helpen om de kwaliteit van e-learning te optimaliseren, 

zodat de prestatie van cursisten verbeterd kan worden (Orvis et al., 2009), en hun 

tevredenheid eveneens kan verhoogd worden (Lu & Chiou, 2010). 

Leermethodegerelateerde determinanten. Een eerste determinant die de 

gebruikerstevredenheid zou kunnen beïnvloeden, is de gepercipieerde mate van 

jobgerelateerdheid. Op het vlak van jobgerelateerdheid is er in de trainingsliteratuur nog 

niets bekend teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen werknemers die leren 

via e-learning en werknemers die leren via de traditionele methode. Daarom wordt 

gebruik gemaakt van onderzoeksbevindingen vanuit het selectiedomein om de 

vergelijking tussen e-learners en traditionele cursisten op te baseren. Jobgerelateerdheid 

of face validity wordt in het selectiedomein door Smither, Reilly, Millsap, Pearlman, en 

Stoffey (1993) omschreven als de mate waarin sollicitanten de inhoud van de 

selectieprocedure percipiëren als gerelateerd aan de inhoud van de job. Chan en Schmitt 

(1997) constateerden een hogere face validity bij selectietests wanneer gebruik werd 

gemaakt van een video dan wanneer gebruik werd gemaakt van een geschreven versie. 

Als gevolg kan ook in het trainingsdomein verwacht worden dat e-learning als meer 

face valide of jobgerelateerd zal gepercipieerd worden dan traditioneel leren. Daar 

bovenop kan ook verwacht worden dat jobgerelateerdheid de mate van 

gebruikerstevedenheid van e-learners positief zal beïnvloeden. Medina en Chaparro 

(2007) definieerden drie componenten om de kwaliteit van een e-learning systeem voor 

te stellen. Eén van de componenten is de kwaliteit van de aangeboden informatie, ofwel 

de kwaliteit van de output, zoals het bereik, de relevantie, en accuraatheid van de 

informatie (Seddon, 1997). Er kan gesteld worden dat deze component de mate van 

jobgerelateerdheid van de cursusinhoud weergeeft. Verschillende onderzoekers 

constateerden dat deze component positief gerelateerd is aan de tevredenheid van  

e-learners (Medina & Chaparro, 2007; Roca et al., 2006). Op basis van bovenstaande 

resultaten kan dus verwacht worden dat de gepercipieerde mate van jobgerelateerdheid 

de relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid zal mediëren, zoals gesteld in 

hypothese 2a. 
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Hypothese 2a. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemedieerd door de gepercipieerde mate van jobgerelateerdheid, zodat 

gebruikers van e-learning een hogere mate van jobgerelateerdheid rapporteren 

dan gebruikers van klassikale trainingen, wat resulteert in een hogere 

gebruikerstevredenheid bij e-learners in vergelijking met gebruikers van een 

klassikaal leersysteem. 

 

Een tweede determinant die een impact zou kunnen hebben op de 

gebruikerstevredenheid, is de gepercipieerde mate van feedback. Feedback wordt hier 

omschreven als informatie die aangeboden wordt, aangaande iemands resultaten of 

inzicht (Hattie & Timperley, 2007). Het geven van feedback aan de trainee verkleint de 

kloof tussen de huidige staat van kennis van de trainee en de kennis die vereist is om de 

training succesvol te voltooien (Fu, Su, & Yu, 2009). In het geval van e-learning kan 

feedback automatisch door de tool gegenereerd worden, wat er ook voor zorgt dat 

feedback direct verkregen wordt (Krause, Stark, & Mandl, 2009). Dit is anders bij 

klassikaal leren, waar directe feedback geen evidentie is (Krause et al., 2009). Wegens 

die reden kan ervan uitgegaan worden dat e-learners een hogere mate van feedback 

zullen rapporteren dan werknemers die leren via de klassikale methode. Daarenboven 

leidt het geven van feedback tot verbeterde leeruitkomsten (Cook et al., 2010). Zoals 

eerder al aangegeven, is in een recente studie van Orvis et al. (2009) aangetoond dat 

trainees die goede leeruitkomsten hebben, een grote tevredenheid over het leren 

rapporteren. Via deze indirecte relatie kan dan ook verwacht worden dat de 

gepercipieerde mate van feedback een invloed zal hebben op de gebruikerstevredenheid. 

Bovenstaande resultaten leiden tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 2b. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemedieerd door de gepercipieerde mate van feedback, zodat gebruikers van  

e-learning een hogere mate van feedback rapporteren dan gebruikers van 

klassikale trainingen, wat resulteert in een hogere gebruikerstevredenheid bij  

e-learners in vergelijking met gebruikers van een klassikaal leersysteem. 
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Een derde determinant die van invloed zou kunnen zijn op de 

gebruikerstevredenheid, is de gepercipieerde mate van transfer. Hoewel de transfer van 

het geleerde reeds veel onderzoeksaandacht genoot in het kader van training in het 

algemeen, werd dit fenomeen tot op heden slechts weinig onderzocht in de context van 

e-learning. Bijgevolg is er in het trainingsdomein ook nog niets bekend over de 

vergelijking tussen e-learners en traditionele cursisten. Wat wel vaststaat, is dat transfer 

van het geleerde naar de werkplek zowel de jobprestatie als de tevredenheid van 

werknemers positief beïnvloedt (Chen, 2010). Bovendien constateerde Chen (2010) dat 

ook het gebruik van een e-learning systeem gerelateerd is aan de perceptie van transfer 

van het geleerde naar de werkplek. Daarenboven is de aanwezigheid van transfer veel 

waarschijnlijker indien de trainingssituatie gelijkaardig is aan de werksituatie, waardoor 

de transfer van het geleerde op een meer natuurlijke manier verloopt (Baldwin & Ford, 

1988). Aangezien e-learning een vorm van werkplekleren is, doen deze resultaten 

vermoeden dat e-learners een hogere mate van transfer zullen rapporteren dan de 

werknemers die leren via de traditionele leermethode. Hypothese 2c kan bijgevolg als 

volgt worden opgesteld: 

 

Hypothese 2c. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemedieerd door de gepercipieerde mate van transfer, zodat gebruikers van  

e-learning een hogere mate van transfer rapporteren dan gebruikers van 

klassikale trainingen, wat resulteert in een hogere gebruikerstevredenheid bij  

e-learners in vergelijking met gebruikers van een klassikaal leersysteem. 

 

Een vierde determinant die een positieve invloed zou kunnen hebben op 

gebruikerstevredenheid, is gebruiksgemak. Roca et al. (2006) beschrijven drie 

componenten van gepercipieerde gebruiksvriendelijkheid, namelijk gepercipieerd 

gebruiksgemak, gepercipieerde bruikbaarheid, en cognitieve absorptie. Lau en Woods 

(2009) definiëren gepercipieerd gebruiksgemak als de mate waarin een cursist de 

leerobjecten gemakkelijk te gebruiken vindt. Zij constateerden dat gepercipieerd 

gebruiksgemak een significante determinant is voor de intentie van het gebruik van 

technologie. Daarenboven beïnvloedt gepercipieerd gebruiksgemak de tevredenheid 

significant en positief (Roca et al., 2006; Sun et al., 2008). In onderzoek door Kremers 
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en van Dissel (2000) is benadrukt dat de waarde van een innovatie op vlak van IT niet 

ligt in de technologie zelf, maar in zijn effectiviteit en efficiëntie in het gebruik. 

Technologieën worden immers steeds verder aangepast op maat van de gebruiker, wat 

resulteert in een continu veranderingsproces teneinde de technologie steeds 

gebruiksvriendelijker te maken (Kremers & van Dissel, 2000). Op basis daarvan kan 

verwacht worden dat e-learners een hogere mate van gebruiksgemak zullen rapporteren 

dan de traditionele cursisten. Bovenstaande resultaten leiden tot onderstaande hypothese 

2d, waarin verwacht wordt dat de mate van gebruiksgemak de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid medieert. 

 

Hypothese 2d. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemedieerd door de gepercipieerde mate van gebruiksgemak, zodat gebruikers 

van e-learning een hogere mate van gebruiksgemak rapporteren dan gebruikers 

van klassikale trainingen, wat resulteert in een hogere gebruikerstevredenheid bij 

e-learners in vergelijking met gebruikers van een klassikaal leersysteem. 

 

Een vijfde determinant die een invloed zou kunnen hebben op de 

gebruikerstevredenheid, is affect. Affect kan gedefinieerd worden als de mate waarin 

een affectieve reactie vertoond wordt tegenover het volgen van de training (Smither et 

al., 1993). Uit onderzoek blijkt dat participanten, zolang de technologische 

moeilijkheden niet te overweldigend zijn, positievere attitudes hebben tegenover die 

leermethode na een e-learning cursus gevolgd te hebben, maar ook zeer tevreden zijn 

over hun leerervaring (Welsh et al., 2003). Daarenboven kan, op basis van onderzoek in 

het selectiedomein, geponeerd worden dat e-learners een grotere mate van affect zullen 

rapporteren dan traditionele cursisten. Een selectietest op basis van multimedia wordt 

immers als aangenamer beschouwd dan de elektronische en geschreven vorm van 

dezelfde selectietest (Richman-Hirsch, Olson-Buchanan, & Fritz, 2000). Op basis van 

bovenstaande resultaten kan verwacht worden dat de gepercipieerde mate van affect de 

relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid zal mediëren, zoals gesteld in 

hypothese 2e. 
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Hypothese 2e. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemedieerd door de gepercipieerde mate van affect, zodat gebruikers van  

e-learning een hogere mate van affect rapporteren dan gebruikers van klassikale 

trainingen, wat resulteert in een hogere gebruikerstevredenheid bij e-learners in 

vergelijking met gebruikers van een klassikaal leersysteem. 

 

 Een laatste determinant die een positief effect zou kunnen hebben op 

gebruikerstevredenheid, is de gepercipieerde mate van sociale interactie. Sociale 

interactie of interactiviteit wordt omschreven als een variëteit van leeractiviteiten, 

inclusief interactie tussen trainees, interactie tussen de trainer en trainees, en interactie 

met het leermateriaal zelf (Evans & Gibbons, 2007). Hoewel synchroon leren de 

prestatie van e-learning studenten niet verhoogt, kan deze interactievorm wel een 

invloed hebben op andere variabelen, zoals uitval of tevredenheid (Allen et al., 2004). 

Ook uit onderzoek van Johnson et al. (2009) blijkt dat sociale aanwezigheid, zijnde het 

gevoel van gemeenschappelijkheid in een online omgeving (Tu & McIsaac, 2002), en 

mediasynchroniciteit, zijnde de technologische mogelijkheid om een sociale omgeving 

te creëren, beiden gerelateerd zijn aan tevredenheid en aan oordelen over bruikbaarheid 

van studenten. Daarenboven blijkt ook in de trainingsliteratuur dat de traditionele 

trainer-trainee interactie van belang is voor de tevredenheid van klassikale cursisten 

(Lamport, 1993). Op basis van deze resultaten kan verwacht worden dat de 

gepercipieerde mate van sociale interactie de gebruikerstevredenheid positief zal 

beïnvloeden. 

 

 Hypothese 2f. Er bestaat een positieve relatie tussen de gepercipieerde mate van  

 sociale interactie en gebruikerstevredenheid.  

 

 E-learning kan echter enerzijds voor een gevoel van isolement zorgen 

(Bergenhenegouwen et al., 2002), maar anderzijds beschikt men met e-learning 

technieken wel tot de mogelijkheid om interactie te organiseren binnen de tool. Het 

gebruik van interactiviteit wordt in een e-learning context vaak als voordelig 

beschouwd, al zijn er slechts weinig studies die ook effectief hebben onderzocht of de 

inclusie van interactiviteit in een e-learning tool de prestatie bevordert (Evans & 
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Gibbons, 2007). Interactieve mechanismen in e-learning omgevingen zouden strikt 

genomen zo ontworpen moeten worden zodat het de frequentie, kwaliteit en snelheid 

van de interactie bevordert en op die manier tevredenheid positief beïnvloedt (Sun et al., 

2008). Er kan dus gesteld worden dat e-learners die ook toegang hebben tot 

interactiviteit binnen hun leersysteem, even tevreden zullen zijn over de mate van 

sociaal contact binnen hun leersysteem als werknemers die leren via het klassikale 

leersysteem. 

 

Hypothese 2g. De mate van gepercipieerde sociale interactie voor e-learning 

gebruikers en gebruikers van een klassikaal leersysteem is gelijk. 

 

Persoonsgerelateerde determinanten. Er worden twee persoonsgerelateerde 

determinanten opgenomen in deze studie, waarvan de eerste technology readiness is. 

Parasuraman (2000) definieert technology readiness als de tendens van individuen om 

nieuwe technologieën te gebruiken om doelen te bereiken in zowel het professioneel als 

het privéleven (in Ho, 2009). Volgens de auteur is de technology readiness van een 

individu afhankelijk van vier persoonlijkheidsfactoren, namelijk optimisme, 

vernieuwingsgezindheid, ongemak, en onzekerheid (in Ho, 2009). Een optimistisch en 

vernieuwingsgezind persoon met slechts een kleine mate van ongemak en onzekerheid 

zou meer geneigd zijn een nieuwe technologie uit te proberen. Technology readiness 

van studenten is belangrijk om doelen te bereiken en vaardigheden te ontwikkelen, maar 

ook om hogere tevredenheid te bereiken in verband met het leren (Ho, 2009). Studenten 

die ervaren zijn met het gebruik van technologie, in tegenstelling tot studenten die er 

geen ervaring mee hebben, hebben positievere attitudes tegenover het gebruik van 

technologie in een leercontext, en presteren dan ook beter in technologiegerelateerde 

taken (Kahveci, 2010).  Echter, daar de mate van technology readiness weinig tot geen 

meerwaarde heeft voor de prestatie of tevredenheid in een klassikale leercontext, wordt 

in deze studie geen verschil in gebruikerstevredenheid verwacht tussen participanten die 

de klassikale training volgen en een hoge technology readiness percipiëren versus 

participanten in een klassikale training die een lage technology readiness percipiëren. Er 

wordt bijgevolg een interactie-effect verwacht van technology readiness en leermethode 
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op gebruikerstevredenheid. Dit effect is aangegeven in figuur 1 en wordt geformuleerd 

op basis van hypothese 3a. 

 

Hypothese 3a. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemodereerd door de gepercipieerde mate van technology readiness. Deze 

relatie is meer uitgesproken voor werknemers die leren via e-learning. 

 

 

Figuur 1. Verwacht interactie-effect van technology readiness op de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid. 

 

De tweede persoonsgerelateerde determinant die wordt opgenomen in dit 

onderzoek, is trainingsmotivatie. Trainingsmotivatie kan omschreven worden als de 

richting, inspanning, intensiteit en het doorzettingsvermogen die trainees gebruiken in 

leergeoriënteerde activiteiten vóór, tijdens en na de training (Tannenbaum & Yukl, 

1992). Orvis et al. (2009) constateerden dat participanten die een grotere 

trainingsmotivatie rapporteerden, tevens een grotere tevredenheid rapporteerden over de 

training. Lim et al. (2007) stelden vast dat hoe hoger de motivatie van trainees over 

online leren is, hoe beter hun prestatie en de transfer van het geleerde is. Er kan dus 

gesteld worden dat trainingsmotivatie een invloed heeft op zowel de tevredenheid over 

de training als op de prestatie en transfer van de leerstof. Daarenboven kan verwacht 

worden dat e-learners een hogere mate van trainingsmotivatie zullen rapporteren dan 
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klassikale cursisten. E-learners hebben immers een grotere mate van zelfcontrole over 

wat ze zullen leren en wanneer ze dit zullen doen. Bell en Kozlowski (2002) gaven aan 

dat controle geven een trainee ertoe leidt dat de motivatie van de trainee, en daarmee 

ook het leren en de prestatie, zal verhogen. Op basis van die resultaten kan hypothese 3b 

afgeleid worden. Deze relatie wordt ook visueel voorgesteld in figuur 2, waarin getoond 

wordt dat werknemers die een hoge trainingsmotivatie rapporteren, meer tevreden zijn 

dan werknemers die een lage trainingsmotivatie rapporteren. Daarenboven toont de 

figuur ook aan dat e-learners een hogere mate van trainingsmotivatie rapporteren. 

 

Hypothese 3b. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

gemodereerd door de mate van trainingsmotivatie. Deze relatie is meer 

uitgesproken voor werknemers die leren via e-learning. 

 

 

Figuur 2. Verwacht interactie-effect van trainingsmotivatie op de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid. 

 

 Concluderend kan dus gesteld worden dat op basis van bovenstaande hypotheses 

onderzocht zal worden of er verschillen zijn in gebruikerstevredenheid tussen beide 

groepen en welke van de bevraagde determinanten het eventuele verschil in 

gebruikerstevredenheid tussen e-learners en traditionele cursisten zal beïnvloeden. 
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Methode 

 

Steekproef en Procedure 

 De steekproef richt zich op werknemers van twee verschillende bedrijven, 

namelijk twee grote Belgische banken. Om effecten op basis van andere verschillen dan 

de trainingsvorm tussen beide bedrijven uit te sluiten, werd doelbewust gezocht naar 

gelijkaardige bedrijven in eenzelfde sector. Bovendien werd binnen beide organisaties 

ook een gelijkaardige training gezocht, waarbij de ene groep werknemers deze 

trainingsinhoud zou opnemen via e-learning en de andere groep deze trainingsinhoud 

zou aangeleerd krijgen via een klassikale training. Deze trainingsinhoud betrof het 

kennis verwerven rond juridische aspecten van rechtspersonen. Een vragenlijst werd 

elektronisch gedistribueerd onder ruim 500 werknemers bij beide organisaties. Via 

‘translation-backtranslation’ werd zowel een Nederlandstalige als een Franstalige 

vragenlijst ontwikkeld. Bij de bank waar werknemers via e-learning leren, werden 189 

werknemers aangeschreven. Bij de bank waar werknemers leren via de klassikale 

methode, bestond de bevraagde steekproef uit 321 werknemers. Voor beide bedrijven 

betroffen dit alle werknemers die in de periode vanaf 01/01/2010 tot en met 01/01/2011 

de geselecteerde training gevolgd hebben. 

 In totaal werden 240 vragenlijsten volledig ingevuld, waarvan 114 bij de  

e-learning bank en 126 bij de bank waar klassikaal leren werd toegepast voor de 

geselecteerde training. De response rates voor beide groepen zijn dus respectievelijk 

60.32% en 39.25%. De totale steekproef bestond uit 130 vrouwen (54.2%) en 110 

mannen (45.8%). Het merendeel van de bevraagden heeft daarenboven een 

adviseursfunctie (66.3%). Gemiddeld genomen hebben de proefpersonen 3 jaar ervaring 

in hun functie en hebben ze reeds een 9-tal keer eenzelfde soort training afgelegd. Het 

belangrijkste verschil tussen de proefpersonen uit de beide groepen, situeert zich op 

vlak van het aantal maanden ervaring in de functie: bij de e-learning bank bedraagt dit 

gemiddeld 10 maanden en bij de bank waar werknemers leren via de klassieke methode 

is dit gemiddeld 60 maanden. 
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Metingen 

Leermethodegerelateerde determinanten. Alle onderstaande 

trainingsgerelateerde concepten werden in de vragenlijst gemeten aan de hand van een 

7-puntenschaal, met volgende antwoordmogelijkheden: 1 = helemaal niet akkoord, 2 = 

niet akkoord, 3 = eerder niet akkoord, 4 = neutraal, 5 = eerder akkoord, 6 = akkoord en 

7 = helemaal akkoord. 

Gebruikerstevredenheid. In deze studie wordt de hoofdvariabele, 

gebruikerstevredenheid, gemeten op basis van één enkel item, namelijk ‘Ik ben tevreden 

met de gebruikte leermethode voor deze training’. Op basis van onderzoek (Kahneman, 

Krueger, Schkade, Schwartz, & Stone, 2006; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 

2003) is ervoor gekozen om de hoofdvariabele als eerste te bevragen, teneinde rekening 

te houden met mogelijke volgorde-effecten, ofwel het leidende effect van eerder 

gestelde vragen op de antwoorden op de daaropvolgende vragen. 

Jobgerelateerdheid. De aangepaste vragenlijst van Smither et al. (1993) werd 

gebruikt om de mate van jobgerelateerdheid te meten. Deze vragenlijst bestaat uit 5 

items, waarvan Cronbach’s Alpha 0.86 bedraagt. Een voorbeelditem is: ‘Het is voor 

iedereen evident dat de training aan deze job gerelateerd is’.  

Feedback. Om de mate van feedback te meten, is gebruik gemaakt van de 

‘perceived knowledge of results’ vragenlijst van Smither et al. (1993). Ze bevat 3 items, 

waarvan ‘Ik wist precies op welke aspecten van de training ik goed en slecht 

gepresteerd had’ een voorbeelditem is. De vragenlijst heeft een interne consistentie van 

0.86. 

Transfer. De mate van transfer is gemeten met een 6-item vragenlijst van 

Walczuch, Lemmink, en Streukens (2007). Een voorbeelditem is: ‘De training verbetert 

mijn werkresultaten’. Chronbach’s Alpha voor deze vragenlijst bedraagt 0.96. 

Gebruiksgemak. Teneinde gebruiksgemak te meten, is gebruik gemaakt van een 

aangepaste versie van de vragenlijst van Walczuch et al. (2007). Een voorbeelditem is: 

‘Ik vind het gemakkelijk om te leren omgaan met het leermateriaal’. De interne 

consistentie is hoog en bedraagt 0.92. 

Affect. Om de variabele affect te meten, is gebruik gemaakt van 2 items, zijnde 

‘Ik vond de training leuk’ en ‘Ik kijk ernaar uit om in de toekomst hetzelfde type van 

training te volgen’ (Smither et al.,1993). De Chronbach’s Alpha bedraagt 0.89. 
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Sociale interactie. Deze variabele is gemeten op basis van een aangepaste versie 

van de twee-wegs communicatie vragenlijst van Bauer et al. (2001). De vragenlijst telt 4 

items, waarvan ‘Ik ben tevreden met de interactie die plaats had tijdens het 

trainingsproces’ een voorbeeld is. De vragenlijst heeft een meer dan behoorlijke interne 

consistentie (Cronbach’s Alpha bedraagt 0.94). 

Persoonsgerelateerde determinanten. Alle onderstaande persoonsgerelateerde 

concepten werden in de vragenlijst gemeten aan de hand van een 7-puntenschaal, met 

volgende antwoordmogelijkheden: 1 = helemaal niet akkoord, 2 = niet akkoord, 3 = 

eerder niet akkoord, 4 = neutraal, 5 = eerder akkoord, 6 = akkoord en 7 = helemaal 

akkoord. 

 Technology Readiness. Teneinde technology readiness te bevragen, werd 

gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de vragenlijst van Parasuraman (2000; 

in Walczuch, 2007). Deze aangepaste vragenlijst bestaat uit 12 items, waarvan de 

interne consistentie 0.72 bedraagt. Enkele voorbeelditems zijn: ‘Producten en diensten 

die gebruik maken van de laatste technologieën zijn ook makkelijker te gebruiken’ en 

‘Technologie maakt je meer efficiënt in jouw beroep’. 

 Trainingsmotivatie. Bij het meten van de variabele trainingsmotivatie, is 

gebruik gemaakt van de motivatievragenlijst van Arvey, Strickland, Drauden en Martin 

(1990). De 10 items zijn aangepast aan een trainingscontext. Een voorbeelditem is: ‘Ik 

verplichtte mezelf om me hard in te zetten voor de training’. De Chronbach’s Alpha van 

de vragenlijst bedraagt 0.89. 

Controlevariabelen. Onderstaande variabelen zijn mee opgenomen in het 

onderzoek teneinde te kunnen controleren voor hun effecten. 

Geslacht. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat mannen een hogere tevredenheid 

over e-learning rapporteren dan vrouwen (Lu & Chiou, 2010). Bijgevolg wordt geslacht 

opgenomen als een controlevariabele in deze studie.  

Ervaring. Johnson et al. (2009) toonden aan dat leeftijd positief gerelateerd is 

aan tevredenheid en aan oordelen over de bruikbaarheid van e-learning. Brown (2001) 

stelt dat leeftijd een belangrijke factor is omdat oudere individuen, die dus ook meer 

werkervaring hebben, zich hoogst waarschijnlijk minder comfortabel voelen in een  

e-learning omgeving. De reden daarvoor zou zijn dat ze zich over het algemeen niet zo 

comfortabel voelen met het gebruik van technologie om bij te leren. Op uitdrukkelijk 
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verzoek werd om privacyredenen het aantal jaren werkervaring opgenomen in deze 

studie in plaats van leeftijd. Leeftijd en werkervaring correleren echter sterk (Brimeyer, 

Perrucci, & Wadsworth, 2010; Janssen, 2003). 

Inhoud training. Opdat de verschillen tussen beide groepen niet zouden kunnen 

toegeschreven worden aan de inhoud van de training zelf, werd geopteerd voor het 

opnemen van twee trainingen met een gelijkaardige trainingsinhoud, die slechts 

uitsluitend verschillen op vlak van het gebruikte medium (e-learning versus klassikaal 

leren). Ter controle werden zes items opgesteld om de inhoud van de training te 

bevragen en waarvan de samengestelde schaal gebruikt werd als controlevariabele. Op 

basis van het eerste item werd bevraagd of men zich de training nog goed herinnerde. 

Het tweede en derde item peilden naar de mate waarin de training eerder theoretisch of 

praktisch opgesteld werd. Tenslotte peilden items vier, vijf en zes naar het feit of ze iets 

bijgeleerd hadden over administratieve processen, over juridische begrippen, en over de 

behandeling van vennootschappen.  

Steun van de leidinggevende. Gezien het feit dat de e-learning cursus op het 

kantoor moest doorgenomen worden, is ook de directe leidinggevende van de 

participanten een belangrijke beïnvloedende factor. Om die reden werd aan de hand van 

2 items gevraagd of de proefpersonen voldoende steun en tijd kregen van de 

leidinggevende om de training te volgen. 

 

Resultaten 

 

 Tabel 1 geeft de gemiddelden, standaarddeviaties, interne consistenties, en 

correlaties voor de verschillende variabelen uit dit onderzoek weer. Hieruit blijkt eerst 

en vooral dat de controlevariabelen ‘geslacht’, ‘werkervaring’, ‘inhoud van de training’ 

en ‘steun van de leidinggevende’ correlaties tussen 0.14 en 0.30 vertonen met alle 

variabelen. In alle verdere analyses zal dus steeds gecontroleerd worden voor deze 

effecten.  

In verband met de hoofdvariabele gebruikerstevredenheid, kunnen we stellen dat 

uit de negatieve correlatie van leermethode met gebruikerstevredenheid kan worden 

afgeleid dat werknemers die leren via de klassieke methode meer tevreden zijn met de 

leermethode dan werknemers die leren via e-learning.



 

 

   

Tabel 1.  

Gemiddelden, standaarddeviaties, interne consistenties en Pearson correlaties voor de verschillende variabelen 

 

Noot. De interne consistenties van de schalen vindt men tussen de haakjes op de diagonaal.  

  *.     p < 0,05   

  **.  p < 0,01 

  a. 0 = Klassikale methode; 1= E-learning 

  b. 0 = Vrouw; 1 = Man

Variabelen M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Leermethode
a 0.48 0.50 -               

2. Geslacht
b 0.46 0.50 .18** -              

3. Werkervaring 36.53 61.52 -.40** -.08 -             
4. Inhoud van de 

training 
4.84 0.62 ,06 .00 -.07 -            

5. Steun van de 

leidinggevende 
5.62 1.19 -.08 -.05 -.01 .23** -           

6. Gebruikers- 
tevredenheid 

5.17 1.26 -.45** -.05 .20** .21** .14* -          

7. Jobgerelateerdheid 6.02 0.86 -.20** .00 -.03 .19** .21** .30** (0.86)         
8. Feedback 4.41 1.18 -.18** .02 .09 .20** .24** .22 .20** (0.86)        
9. Transfer 4.88 1.16 -.41** -.07 .08 .30** .14* .50* .55** .33** (0.96)       
10. Sociale Interactie 4.84 1.61 -.74** -.114 .30** .17** .14* .54** .26** .32** .46** (0.94)      
11. Gebruiksgemak 5.37 0.98 -.01 -.063 -.06 .29** .28** .33** .21** .33** .26** .19** (0.92)     
12. Affect 5.03 1.43 -.61** -.19** .21** .23** .18** .67** .44** .27** .60** .69** .31** (0.89)    
13. Technology 

Readiness 
5.15 0.64 .18** .16* -.18** .30** .19** -.01 .25** .14* .12 -.03 .36** -.03 (0.72)   

14.Trainingsmotivatie 5.53 0.76 -.16* -.12 .01 .24** .21** .12 .36** .24** .30** .18** .22** .29** .15* (0.89)  
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Dit resultaat wordt bevestigd op basis van een lineaire regressie, t(239) = -7.32, p < 

0.001. Op basis van dit resultaat moet de eerste hypothese echter verworpen worden, 

aangezien de resultaten in de omgekeerde lijn van de verwachtingen liggen. 

Vermits hypothese 1 – zijnde de relatie tussen leermethode en 

gebruikerstevredenheid, waarbij een hogere tevredenheid werd verwacht voor 

werknemers die leren via e-learning dan voor werknemers die leren via de klassikale 

methode – niet werd bevestigd op basis van bovenstaande resultaten, kan ervoor 

geopteerd worden om de overige hypotheses die hierop gestoeld zijn niet verder te 

onderzoeken. Echter, gezien de relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid – 

hoewel in de tegengestelde richting dan verwacht werd – significant is, wordt gekozen 

om de mediatie- en interactie-effecten alsnog exploratief te toetsen. Deze kunnen 

immers een belangrijk inzicht verschaffen in de determinanten van (het gebrek aan) 

gebruikerstevredenheid. In wat volgt, wordt voor elk van deze determinanten 

aangegeven wat de resultaten zijn voor de exploratief onderzochte mediatie-effecten, 

alsook voor de hypotheses rond de gepercipieerde mate van sociale interactie. 

 

Leermethodegerelateerde determinanten 

 Alle mediatie-effecten met betrekking tot de trainingsgerelateerde variabelen 

zullen getest worden aan de hand van de methode van Baron en Kenny (1986). Deze 

methodiek bestaat uit vier stappen. De eerste stap van iedere mediatie betreft de 

regressie van gebruikerstevredenheid, als afhankelijke variabele, op leermethode, als 

onafhankelijke variabele. Deze stap werd echter al getest, waarbij vastgesteld werd dat 

de werknemers die leren op basis van klassikaal leren – tegen de verwachtingen in – een 

hogere gebruikerstevredenheid rapporteerden. 

Het eerste mediatie-effect dat getoetst zal worden, betreft de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid, waarbij jobgerelateerdheid fungeert als 

mediator. Om het mediatie-effect te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van de 

methodiek van Baron en Kenny (1986). De eerste stap volgens Baron en Kenny (1986) 

betreft de regressie van gebruikerstevredenheid op leermethode. Zoals daarnet reeds 

vermeld, resulteert dit in een significant effect. In de tweede stap dient men de mediator 

te regresseren op de onafhankelijke variabele. Ook deze stap geeft een significant effect 

(t(239) = -3.70, p < 0.001). In stap 3 wordt de afhankelijke variabele geregresseerd op 
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de mediator, waarbij gecontroleerd wordt voor het effect van de onafhankelijke 

variabele. Er wordt een significant effect van jobgerelateerdheid op 

gebruikerstevredenheid geobserveerd, na controle voor leermethode (t(239) = 3.05, p < 

0.01). Tenslotte wordt in stap 4 gecontroleerd of het om een partiële of een volledige 

mediatie gaat. Dit gebeurt door de afhankelijke variabele te regresseren op de 

onafhankelijke variabele, waarbij gecontroleerd wordt voor de mediator. Vermits dit 

effect significant blijft, (t(239) = -6.52, p < 0.001), is dit evidentie voor een partieel 

mediatie-effect van de variabele jobgerelateerdheid. De relatie tussen leermethode en 

gebruikerstevredenheid wordt dus partieel gemedieerd door de gepercipieerde mate van 

jobgerelateerdheid. 

Het tweede mediatie-effect betreft de relatie tussen leermethode en 

gebruikerstevredenheid, waarbij feedback optreedt als mediator. Ook voor dit effect te 

toetsen, wordt gebruik gemaakt van de methode van Baron en Kenny (1986). De eerste 

stap betreft opnieuw dezelfde als hierboven aangegeven, namelijk de regressie van 

gebruikerstevredenheid als afhankelijke variabele, op leermethode als onafhankelijke 

variabele. Deze regressie was significant, maar in de omgekeerde richting. De tweede 

stap, waarbij feedback geregresseerd wordt op leermethode, is ook significant (t(239) = 

-2.51, p < 0.05). De derde stap echter, waarbij gebruikerstevredenheid wordt 

geregresseerd op feedback en er gecontroleerd wordt voor het effect van leermethode, is 

niet significant (t(239) = 1.45, p = .15). Er wordt dus geen ondersteuning gevonden voor 

een mediatie-effect van de gepercipieerde mate van feedback. 

 Een derde mediatie-effect wordt getoetst, waarbij de relatie tussen leermethode 

en gebruikerstevredenheid wordt gemedieerd door de mate van transfer. De regressie 

van gebruikerstevredenheid op leermethode is significant, maar in de omgekeerde 

richting, zoals eerder al aangetoond volgens de methode van Baron en Kenny (1986). 

De tweede stap betreft bijgevolg de regressie van transfer op leermethode, dewelke ook 

significant is, t(239) = -7.53, p < 0.001. In de derde stap wordt gebruikerstevredenheid 

geregresseerd op transfer, en wordt er gecontroleerd voor leermethode. Ook deze stap is 

significant (t(239) = 5.16, p < 0.001). Vermits in stap 4 het effect van leermethode op 

gebruikerstevredenheid significant blijft, t(239) = -4.63, p < 0.001, kan besloten worden 

dat het hier een partieel mediatie-effect betreft. De relatie tussen leermethode en 
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gebruikerstevredenheid wordt dus partieel gemedieerd door de gepercipieerde mate van 

transfer. 

Het vierde mediatie-effect dat getoetst wordt, betreft de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid, waarbij de gepercipieerde mate van 

gebruiksgemak dienst doet als mediator. Zoals hierboven al vermeld, is de eerste stap 

significant volgens de mediatiemethodiek van Baron en Kenny (1986). De tweede stap, 

waarbij gebruiksgemak wordt geregresseerd op leermethode, is niet significant (t(239) = 

-0.25, p = 0.81). In deze studie wordt geen ondersteuning gevonden voor het feit dat de 

relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid gemedieerd wordt door de 

gepercipieerde mate van gebruiksgemak. 

 Het laatste mediatie-effect dat getoetst wordt, betreft de relatie tussen 

leermethode en gebruikerstevredenheid, waarbij de variabele affect functioneert als 

mediator. Dit effect wordt getest op basis van de methodiek van Baron en Kenny 

(1986), waarbij alvast kan besloten worden dat de eerste stap significant is – doch in de 

omgekeerde richting –, dewelke getest is in hypothese 1. Uit de resultaten van de 

tweede stap (t(239) = -11.49, p < 0.001) kan besloten worden dat die significant zijn. De 

derde stap betreft het regresseren van gebruikerstevredenheid op affect, wat na de 

controle voor leermethode, significante resultaten oplevert (t(239) = 9.15, p < 0.001). In 

de vierde stap wordt gebruikerstevredenheid geregresseerd op leermethode, waarbij 

gecontroleerd wordt voor affect. Aangezien dit geen significante resultaten oplevert 

(t(239) = -1.22, p = 0.22), kan besloten worden dat het om een volledige mediatie gaat. 

Deze resultaten leveren ondersteuning voor een volledig mediatie-effect van de 

variabele affect. 

 Tenslotte worden ook de hypotheses rond sociale interactie getoetst. De eerste 

hypothese, die stelt dat de mate van gepercipieerde sociale interactie positief gerelateerd 

is aan gebruikerstevredenheid, wordt getoetst op basis van een multipele hiërarchische 

regressie-analyse. Dit levert significante resultaten op, t(239) = 8.59, p < 0.001, wat 

ondersteuning levert voor hypothese 2f. 

 De tweede hypothese die verband houdt met sociale interactie, poneert dat  

e-learning gebruikers en gebruikers van een klassikaal leersysteem een gelijke mate van 

interactie zullen percipiëren. Ook deze hypothese wordt getest op basis van een 

multipele hiërarchische regressie-analyse. Deze toetsing levert significante resultaten op 
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(t(239) = -16.01, p < 0.001), waaruit kan besloten worden dat hypothese 2g dient 

verworpen te worden. De resultaten geven immers aan dat er een grotere mate van 

sociale interactie gepercipieerd wordt door gebruikers van een klassikaal leersysteem 

dan door de e-learning gebruikers. 

 

Persoonsgerelateerde determinanten 

Een eerste interactie-effect dat wordt getoetst, stelt dat de relatie tussen 

klassikaal leren en gebruikerstevredenheid kan verklaard worden door het feit dat deze 

relatie gemodereerd wordt door de mate van technology readiness. Hiervoor dient een 

multipele hiërarchische regressie-analyse uitgevoerd te worden, waarbij in de eerste stap 

de controlevariabelen worden toegevoegd, in de tweede stap de gecentreerde variabelen 

leermethode en technology readiness en tenslotte in de laatste stap de interactieterm 

‘leermethode x technology readiness’ wordt toegevoegd. De interactieterm is niet 

significant (t(239) = -0.85, p = 0.93). 

 Het tweede interactie-effect dat getoetst wordt, betreft de relatie tussen 

klassikaal leren en gebruikerstevredenheid, dewelke wordt gemodereerd door de mate 

van trainingsmotivatie. Gezien het een moderatie betreft, dient ook hier een multipele 

hiërarchische regressie-analyse uitgevoerd te worden. Teneinde dit te kunnen uitvoeren, 

dienen in de eerste stap de controlevariabelen toegevoegd te worden, in de tweede stap 

de gecentreerde variabelen leermethode en trainingsmotivatie en in de derde stap 

tenslotte de interactieterm ‘leermethode x technology readiness’. Zoals ook in tabel 2 is 

aangegeven, is de interactieterm significant (t(239) = -2.06, p < 0.05). In figuur 1 is de 

richting van het effect aangegeven. Zoals uit figuur 3 kan afgeleid worden, leidt 

klassikaal leren tot meer tevredenheid dan e-learning. Het verschil wordt echter groter 

indien er ook een hoge trainingsmotivatie aanwezig is. Concreet wil dit zeggen dat als 

er een hoge trainingsmotivatie aanwezig is, men meer tevreden is over klassikaal leren 

en minder tevreden over e-learning, dan wanneer er een lage trainingsmotivatie 

aanwezig is. Deze resultaten leveren bijgevolg evidentie voor een interactie-effect van 

trainingsmotivatie voor de relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid. 
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Tabel 2.  

Multipele hiërarchische regressieanalyse van leermethode en trainingsmotivatie op 

gebruikerstevredenheid 

 Gebruikerstevredenheid 

     Variabele b SE(b) ß t p ∆R² 

Stap 1       

     Geslacht .10 .14 .04 .67 .51 .10 

     Ervaring .00 .00 .05 .74 .46  

     Inhoud .45 .12 .22 3.74 .00***  

     Leidinggevende .06 .06 .06 .96 .34  

Stap 2       

     Leermethode -1.15 .16 -.45 -7.25 .00*** .17*** 

     Trainingsmotivatie .18 .14 .11 1.29 .20  

Stap 3       

Leermethode x Trainingsmotivatie -.39 .19 -.16 -2.06 .04* .01* 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn voor de laatste stap. 

* p < 0.05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

 

Figuur 3. Interactie-effect van leermethode met trainingsmotivatie 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Lage Trainingsmotivatie Hoge Trainingsmotivatie

G
eb

ru
ik

er
st

ev
re

d
en

h
ei

d

Klassikaal 

Leren

E-learning



E-learning versus Traditioneel Leren  34 

 

   

Discussie 

 

Onderzoeksbevindingen en Verklaringen 

Het doel van deze studie was enerzijds na te gaan of er een verschil is in 

gebruikerstevredenheid tussen werknemers die leren via e-learning en werknemers die 

leren via de traditionele methode, en anderzijds te onderzoeken welke determinanten het 

eventuele verschil in gebruikerstevredenheid bepalen. Gebruikerstevredenheid blijkt 

immers een belangrijke variabele te zijn om de succesvolle implementatie van een 

leermethode te garanderen (Webster & Hackley, 1997). Om de vooropgestelde doelen te 

realiseren, is geopteerd voor een veldonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een 

between-subjects design. In wat volgt worden de onderzoeksbevindingen besproken en 

wordt een verklaring geopperd voor de resultaten. Vervolgens worden de implicaties of 

bijdragen van deze studie besproken op zowel theoretisch als praktisch vlak. Tenslotte 

worden de sterktes en beperkingen van deze studie aangehaald, alsook enkele suggesties 

voor toekomstig onderzoek. 

Gebruikerstevredenheid. Op basis van de resultaten kan besloten worden dat 

werknemers die leren via de traditionele methode meer tevreden zijn over de gebruikte 

leermethode dan werknemers die leren via e-learning. Deze resultaten zijn verrassend, 

aangezien het tegengestelde vooropgesteld werd in hypothese 1. Een verklaring voor het 

verschil in tevredenheid is exploratief onderzocht en kan gevonden worden in volgende 

determinanten: de gepercipieerde mate van jobgerelateerdheid, transfer, affect, sociale 

interactie, en de persoonlijkheidsvariabele trainingsmotivatie. Werknemers die leren op 

de traditionele manier constateren met andere woorden een hogere mate van 

jobgerelateerdheid, transfer, sociale interactie, affect, en trainingsmotivatie dan 

werknemers die leren via e-learning. Er zijn daarentegen geen significant positieve 

effecten gevonden voor de variabelen feedback, gebruiksgemak, en technology 

readiness. Daaruit kan afgeleid worden dat organisaties met elk van deze variabelen 

rekening moeten houden en deze positief moeten proberen beïnvloeden indien zij de 

tevredenheid van de e-learners willen doen stijgen. In wat volgt wordt een verklaring 

gegeven voor de reden waarom dat bovenstaande determinanten als hoger gepercipieerd 

worden bij gebruikers van een klassikaal leersysteem dan bij e-learning gebruikers. 
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Leermethodegerelateerde determinanten. In deze studie werd exploratief 

nagegaan of de variabele jobgerelateerdheid de relatie medieert tussen leermethode en 

gebruikerstevredenheid. Uit de resultaten kwam een partieel mediatie-effect naar boven. 

Dit wil zeggen dat de positieve relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid 

voor een deel verklaard kan worden door de gepercipieerde mate van 

jobgerelateerdheid. Op basis van literatuuronderzoek werd echter verwacht dat  

e-learners een grotere mate van jobgerelateerdheid zouden percipiëren. Een verklaring 

voor deze verrassende resultaten kan gevonden worden in het feit dat er in een 

klassikale training meer mogelijkheid is tot case-gebaseerd probleemoplossend leren. 

Choi en Lee (2009) poneren dat de interesse in het aanbieden van cases op basis van 

problemen die trainees werkelijk op de werkvloer zouden kunnen ervaren, en dus 

vanzelfsprekend jobgerelateerd zijn, de laatste decennia in steeds meer domeinen is 

toegenomen. Het aanbieden van cases leert de trainees beredeneerde beslissingen maken 

in een dynamische situatie, wat de kloof tussen het klassikaal leren en het oplossen van 

problemen op de werkvloer kleiner maakt (Choi & Lee, 2009). Deze bevindingen 

kunnen een verklaring bieden voor de hogere gepercipieerde mate van 

jobgerelateerdheid bij klassikale cursisten dan bij e-learners. Een andere verklaring voor 

het feit dat klassikale cursisten meer jobgerelateerdheid percipiëren, kan gevonden 

worden in de antwoorden van de participanten op de open vragen in de vragenlijst. Aan 

het einde van de vragenlijst werd aan de participanten gevraagd of ze verder nog iets 

kwijt wilden betreffende de evaluatie van hun training. Daarbij gaven veel participanten 

uit de e-learning cursus aan dat die voor hen achtergrondinformatie was en ze deze 

informatie niet zouden nodig hebben om hun job goed te kunnen uitvoeren. Deze 

opmerkingen kwamen niet voor bij de werknemers die de klassikale cursus gevolgd 

hebben, wat ook zou kunnen verklaren waarom de klassikale cursisten een hogere mate 

van jobgerelateerdheid percipieerden. 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat feedback geen mediatie-effect 

vertoont voor de relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid. Er zijn met 

andere woorden geen significante verschillen gevonden met betrekking tot feedback 

tussen de werknemers die leren via de klassikale methode en werknemers die leren via 

e-learning. Er werd echter wel voorop gesteld dat e-learners een hogere 

gebruikerstevredenheid zouden vertonen wegens het gemak waarmee feedback kan 
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geïntegreerd worden in een e-learning tool (Krause et al., 2009). E-learners krijgen 

immers sowieso directe feedback, bv. via het oplossen van multiplechoice oefeningen. 

Hoewel e-learning dus de mogelijkheid heeft tot het geven van feedback, kan men als 

organisatie niet controleren hoe de participant omgaat met de feedback en hoe de 

feedback wordt verwerkt. Feedback moet immers met aandacht door de participant 

worden bekeken teneinde een positieve impact op leerresultaten te kunnen bekomen 

(Hattie & Timperley, 2007). Net op dat vlak heeft klassikaal leren een voordeel. 

Feedback die in groep wordt ontvangen, wordt immers effectiever ontvangen dan 

feedback die individueel gegeven wordt (Hinsz, Tindale, & Vollrath, 1997). Op basis 

van deze bevindingen kan verklaard worden waarom er geen verschil is tussen beide 

groepen voor de gepercipieerde mate van feedback en waarom dit als gevolg ook geen 

invloed heeft op de gerapporteerde gebruikerstevredenheid. Enerzijds is er bij e-learning 

dus sowieso de mogelijkheid tot individuele en directe feedback, maar anderzijds is er 

bij klassikaal leren wel meer stimulatie om ze op een effectievere wijze te verwerken.  

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er voor de variabele transfer een partieel 

mediatie-effect optreedt. De relatie tussen leermethode en gebruikerstevredenheid wordt 

dus partieel gemedieerd door de gepercipieerde mate van transfer. Daarenboven 

rapporteren de werknemers die leren via klassikaal leren een hogere mate van transfer 

dan de e-learners. Deze verrassende resultaten kunnen verklaard worden op basis van de 

inhoud van de training. Het is belangrijk om op basis van de de leerstof te beslissen 

welke leermethode gebruikt zal worden om die bepaalde cursusinhoud over te brengen. 

De mate waarin e-learning een effectieve leermethode is om positieve leerresultaten te 

behalen, hangt immers af van de cursusinhoud (Allen et al., 2004; Isman et al., 2004). 

Wegens het feit dat de trainingsinhoud in dit onderzoek het doel had cognitieve en 

procedurele vaardigheden te verbeteren, waren in dit specifieke geval waarschijnlijk 

andere trainingsmethoden dan e-learning voldoende geweest. Evidentie voor deze 

stelling kan gevonden worden in het selectiedomein. Lievens en Sackett (2006) stelden 

immers vast dat de videogebaseerde test een hogere predictieve validiteit heeft dan de 

geschreven versie voor cursusinhoud die gebaseerd is op interpersoonlijke en 

communicatieve vaardigheden. De videogebaseerde versie heeft echter een lagere 

correlatie dan de geschreven versie met cursusinhoud die gebaseerd is op cognitieve 

vaardigheden. Gezien de inhoud van beide trainingen in dit onderzoek gericht is op het 
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ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, kan daarin de verklaring gevonden worden 

voor het feit dat de klassikale cursisten een hogere mate van transfer rapporteerden.  

In deze studie is er geen mediatie-effect geconstateerd voor de variabele 

gebruiksgemak. Er is dan ook geen verschil gevonden in gepercipieerd gebruiksgemak 

tussen werknemers die leren via e-learning of via de traditionele methode, wat wil 

zeggen dat de participanten de leerobjecten even gemakkelijk te gebruiken vinden. Voor 

het gebruik van de e-learning tool, wat het leerobject is voor een e-learning training, 

wordt met andere woorden een even grote mate van gebruiksgemak gerapporteerd als 

voor het gebruik van een gewoon handboek, wat het leerobject is voor een traditionele 

training. Het hanteren van een e-learning tool om bij te leren vergt echter meer 

vaardigheden dan het gebruik van een handboek, wat de kans dan ook groter maakt dat 

er personen zullen zijn die zich geconfronteerd zien met enkele problemen bij de 

hantering van die tool. Hackbarth, Grover, en Yi (2003) constateerden in dit verband dat 

participanten een bepaalde tool gemakkelijker te gebruiken vinden indien ze kennis, 

vertrouwen en ervaring opgebouwd hebben in het gebruik van die tool. Het is mogelijk 

dat de e-learners in deze studie nog niet voldoende e-learning trainingen gevolgd 

hebben om al volledig vertrouwd te zijn met dit medium. Daarin kan dan ook de 

verklaring gevonden worden voor het feit dat de e-learners geen hogere mate van 

gebruiksgemak rapporteerden dan de klassikale cursisten. 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de gepercipieerde mate van affect de 

relatie tussen klassikaal leren en gebruikerstevredenheid volledig medieert. Een 

verklaring voor deze verrassende resultaten, die in het voordeel spelen van klassikaal 

leren en dus niet van e-learning, kan gevonden worden bij Welsh et al. (2003). Eerder 

werd op basis van hun onderzoek al aangegeven dat blijkt dat e-learners positievere 

attitudes hebben tegenover die leermethode na een e-learning cursus gevolgd te hebben, 

maar ook zeer tevreden zijn over hun leerervaring en ook graag opnieuw een 

soortgelijke training zouden volgen. Echter, hun gebruikerstevredenheid is ook 

gerelateerd aan gepercipieerd negatief affect tegenover e-learning wegens de frustraties 

die ze teweeg brengt indien er technologiegerelateerde problemen zijn. Een verklaring 

voor het gepercipieerd lager negatief affect tegenover e-learning dan tegenover 

klassikaal leren zou dus kunnen zijn dat de technologie van de e-learning cursus nog 

niet voldoende op punt stond of dat de technologie ergens tekort is geschoten in de ogen 
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van de deelnemers, wat ertoe heeft geleid dat de e-learners een lagere mate van affect 

rapporteerden. 

De onderzoeksresultaten voor sociale interactie tonen in de eerste plaats aan dat 

sociale interactie de gebruikerstevredenheid positief beïnvloedt. Deze resultaten liggen 

in de lijn van de verwachtingen. Eerder werd immers al aangegeven dat de mate van 

sociale interactie de gebruikerstevredenheid van e-learners en klassikale cursisten 

beïnvloedt (Allen et al., 2004; Johnson et al., 2009; Lamport, 1993), wat nu ook in deze 

studie is bevestigd. In de tweede plaats tonen de onderzoeksresultaten voor sociale 

interactie aan dat werknemers die leren via de klassikale methode – tegen de 

verwachtingen in – een hogere mate van sociale interactie rapporteerden dan de  

e-learners. Een verklaring voor deze resultaten kan gevonden worden bij Swan (2001), 

die stelt dat de typische interactie in een traditionele training, die tussen een trainer en 

een trainee, een veel groter effect heeft op gebruikerstevredenheid dan andere vormen 

van interactie (in Abdous & Yen, 2010), wat ertoe zou kunnen leiden dat klassikale 

cursisten een hogere mate van sociale interactie percipiëren dan e-learners. Een andere 

verklaring voor deze resultaten kan gevonden worden bij Welsh et al. (2003). Input 

verkregen door subject matter experts, leerde hen dat het gebrek aan sociale interactie 

met hun medeparticipanten ervoor zorgt dat trainees deze leermethode minder attractief, 

alsook minder bruikbaar vinden. Daarentegen is het echter wel mogelijk om sociale 

interactie in een leersysteem te incorporeren, maar over het algemeen is het zeer 

bronnenintensief. Dit leidt er vaak toe dat deze determinant maar weinig wordt 

opgenomen in een e-learning cursus, wat alsook een verklaring zou kunnen zijn voor 

het feit dat de klassikale cursisten een hogere mate van sociale interactie percipiëren. 

Indien bovenstaande variabelen allemaal samen in een hiërarchische regressie-

analyse worden opgenomen, zijn enkel de variabelen affect, transfer, en gebruiksgemak 

nog relevant. Dit zou kunnen impliceren dat deze variabelen mogelijk de effecten van 

de andere voorgaande variabelen verklaren. Dit effect kan verklaard worden door de 

aanwezigheid van monomethodebias, waardoor alle variabelen veel hoger met elkaar 

gerelateerd zijn dan in werkelijkheid het geval is (Podsakoff et al., 2003). 

Persoonsgerelateerde determinanten. In deze studie is er geen interactie-effect 

gevonden van technology readiness, wat de relatie tussen de leermethode en 

gebruikerstevredenheid zou kunnen verklaren. Tegen de verwachtingen in kan dus 
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gesteld worden dat er geen verschillen zijn tussen e-learners en werknemers die leren 

via de klassikale methode op vlak van technology readiness. Een verklaring voor deze 

resultaten wordt gevonden in een review van Welsh et al. (2003). Zij suggereren dat 

trainees met een angst tegenover computers meer moeite zullen hebben om de computer 

als leertool te gebruiken. Echter, op basis van input verkregen door subject matter 

experts kan vastgesteld worden dat in sectoren waar computergebruik de norm is, 

werknemers in het algemeen meer capabel en comfortabel zijn met het gebruik van 

computers. Gezien de deelnemers in deze studie tewerkgesteld zijn in de banksector, 

kan daarin de verklaring gevonden worden voor het feit dat er geen verschillen tussen 

beide groepen deelnemers is aangetroffen voor de variabele technology readiness. 

 De onderzoeksresultaten voor trainingsmotivatie tonen aan dat dit een moderator 

is in deze studie, wat wil zeggen dat de gerapporteerde mate van trainingsmotivatie de 

relatie tussen de leermethode en gebruikerstevredenheid beïnvloedt. In de eerste plaats 

toonden deze resultaten aan dat werknemers die leren via klassikaal leren hoger 

scoorden op deze determinant. Een verklaring voor dit resultaat kan gevonden worden 

in de rol van de trainer, dewelke zeker niet onderschat mag worden. Een trainer kan 

immers een bepaalde collaboratieve leercultuur creëren, waarin de trainer niet enkel de 

cursusinhoud overbrengt, maar die ook faciliteert, met als gevolg dat trainees graag 

willen betrokken zijn in het leerproces en er ook enthousiast voor zijn (Kolodner et al., 

2003). Ook Brophy (1999) stelt dat trainers een grote rol spelen in het stimuleren van de 

motivatie van hun trainees (in Paechter et al., 2010). De rol van de trainer in het 

bevorderen van de trainingsmotivatie zou dus een verklaring kunnen zijn voor het feit 

dat de klassikale cursisten een hogere mate van trainingsmotivatie rapporteren dan de  

e-learners. In de tweede plaats werd geconstateerd dat werknemers die leren via  

e-learning en daar bovenop een hoge trainingsmotivatie hadden, nog minder tevreden 

waren met de gebruikte leermethode en dus ook een nog lagere gebruikerstevredenheid 

rapporteerden. Dit resultaat doet vermoeden dat de verwachtingen van deze trainees niet 

werden ingelost, wat ertoe heeft geleid dat zij een lagere gebruikerstevredenheid 

rapporteerden. Paechter et al. (2010) constateerden immers dat de leerdoelen van de 

trainees gerelateerd zijn aan leerprestatie en tevredenheid. Dit impliceert dat als de 

verwachtingen over de te bereiken leerdoelen niet zijn ingelost, er een lagere 

tevredenheid zal worden gerapporteerd. Dit zou kunnen verklaren waarom werknemers 
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die training volgen via e-learning en daarenboven een hoge trainingsmotivatie hebben, 

toch een nog lagere mate van gebruikerstevredenheid rapporteren dan e-learners die een 

lage trainingsmotivatie rapporteren.  

 

Onderzoeksbijdragen 

 De bijdragen van dit onderzoek situeren zich op twee niveaus. Er zijn enkele 

theoretische en praktische implicaties. Op theoretisch vlak is op basis van deze studie 

een inzicht verkregen in welke van beide leermethodes een hogere 

gebruikerstevredenheid genereert en wat hiervan de onderliggende mechanismen zijn. 

Vergelijkende studies richtten zich vooral op objectieve determinanten om de 

effectiviteit van beide leermethodes na te gaan (Burgess & Russell, 2003). Het doel van 

deze studie was echter zich te richten op subjectieve determinanten en de percepties van 

de gebruikers te evalueren. Nog nooit eerder is een vergelijkende studie uitgevoerd die 

niet alleen de tevredenheid van de gebruikers tegenover elkaar heeft gezet, maar die ook 

de determinanten voor beide leermethodes heeft opgenomen. Dit onderzoek leert dus 

niet alleen dat werknemers die leren via de klassikale methode een hogere 

gebruikerstevredenheid rapporteren dan werknemers die leren via e-learning, maar ook 

dat de reden daarvoor is dat zij een hogere mate van jobgerelateerdheid, transfer, sociale 

interactie, affect, en trainingsmotivatie rapporteren voor de klassikale methode. 

 Daarenboven zijn er ook enkele praktische implicaties van dit onderzoek. Op 

basis van deze studie kan immers gesteld worden dat het overdreven optimisme 

waarmee organisaties e-learning binnenhalen, mag getemperd worden. Managers 

mogen e-learning dan wel met een groot optimisme onthalen, maar zij die de training 

effectief moeten volgen, zijn blijkbaar niet altijd even positief. Eerder in deze studie is 

al aangehaald waarom tevredenheid met de e-learning leermethode zo belangrijk is voor 

bedrijven. In de eerste plaats is aangetoond dat trainees die een grote tevredenheid over 

het leren rapporteren, meer leren dan trainees die niet tevreden zijn (Orvis et al., 2009). 

In de tweede plaats hangt een eventueel succes ook af van het blijvend gebruik ervan. 

De gebruikerstevredenheid verklaart immers de intentie om e-learning te blijven 

hanteren als leermethode (Bokhari, 2005; Chiu et al., 2005; Cho et al., 2009;  Hsu & 

Chiu, 2004). Uitgaande van dit onderzoek, kunnen dan ook enkele suggesties 

geformuleerd worden voor bedrijven die e-learning implementeren, al geïmplementeerd 



E-learning versus Traditioneel Leren  41 

 

   

hebben of de intentie hebben om dit te doen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zorgen voor 

een hogere mate van interactie door de implementatie van multimedia in de e-learning 

tool. Een andere suggestie op basis van de huidige onderzoeksbevindingen zou kunnen 

zijn dat er een evaluatiesessie wordt voorzien voor e-learners, waar interactie tussen 

trainees mogelijk is, ervaringen kunnen uitgewisseld worden, en er alsook de 

mogelijkheid is om vragen te stellen aan een trainer. Op die manier wordt er een 

gepersonaliseerde wisselwerking geïntegreerd in het leerproces, wat niet alleen de 

sociale interactie, maar ook de trainingsmotivatie kan bevorderen. 

 

Sterktes en Beperkingen van deze Studie 

De eerste meerwaarde van deze studie ligt in de uniciteit van het 

onderzoeksdesign. Aangezien vergelijkend onderzoek binnen dit domein schaars is, 

werd in de eerste plaats de vergelijking gemaakt tussen beide leermethodes en is ook 

kennis verworven over de ‘waarom?’-vraag. Er waren immers nog geen 

onderzoeksresultaten bekend die zouden kunnen verklaren waarom er een eventueel 

verschil in gebruikerstevredenheid zou zijn tussen beide leermethodes. Op basis van dit 

onderzoek kan gesteld worden dat de tevredenheid van e-learners lager ligt wegens het 

feit dat ze minder jobgerelateerdheid, transfer, sociale interactie, affect en 

trainingsmotivatie percipiëren bij hun training. Dankzij deze studie wordt dus duidelijk 

waar er, op basis van de feedback van de effectieve gebruikers, ruimte voor verbetering 

is. Toch blijft het moeilijk om een vergelijking tussen twee trainingen te maken. Zo 

poneerde Clark (1994) dat het moeilijk is de verschillen tussen twee trainingen te 

interpreteren wegens het feit dat er enkele mogelijke confounders zijn (in Welsh et al., 

2003). Net daar ligt de tweede meerwaarde van deze studie. Er is immers niet alleen de 

vergelijking gemaakt, maar ook de inhoud werd in de mate van het mogelijke gelijk 

gehouden voor beide trainingen. Er is namelijk een training met eenzelfde inhoud 

geselecteerd bij beide organisaties. Inhoud is als controlevariabele bevraagd bij beide 

groepen en vertoonde geen significante verschillen. Daarenboven is er nog een derde 

meerwaarde van dit onderzoek. Deze meerwaarde ligt in het feit dat het uitzonderlijk is 

dat werknemers bevraagd worden. De resultaten van deze studie kunnen op die manier 

gegeneraliseerd worden naar de populatie werkenden, wat een grote bijdrage levert aan 
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reeds bestaand onderzoek. Het merendeel van het onderzoek in het e-learning domein 

heeft zich immers beperkt tot studies in een studentensample (Chen, 2010). 

Hoewel dit onderzoek een aantal belangrijke bevindingen heeft opgeleverd, is 

het ook verbonden aan enkele beperkingen. Een eerste beperking is dat de verzameling 

van de data gebaseerd is op zelfrapportering, wat impliceert dat er sprake zou kunnen 

zijn van monomethodebias die deze resultaten zou kunnen beïnvloed hebben (Podsakoff 

et al., 2003). Een gevolg daarvan zou zijn dat de constructen misschien werden 

overschat doordat ze via dezelfde methode bevraagd zijn (Spector, 2006). Echter, er is 

bewust gekozen voor een onderzoek naar de percepties van werknemers, wat geen 

andere methode toelaat dan zelfrapportering. Een ander aspect dat monomethodebias 

zou kunnen beïnvloeden, is het feit dat de bevraging van de hoofdvariabele en de 

mogelijke determinanten op hetzelfde tijdstip en bij dezelfde personen is gebeurd. Om 

daaraan tegemoet te komen, is gebruik gemaakt van een fillertaak; namelijk het invullen 

van een vragenlijst rond de inhoud van de training, tussen de bevraging van de 

hoofdvariabele en de determinanten (Podsakoff et al., 2003). Een andere beperking van 

deze studie is dat het onderzoek slechts in 1 sector is afgenomen. De reden daarvoor ligt 

in het feit dat beide groepen deelnemers, alsook de inhoud van de training, zo 

vergelijkbaar mogelijk moesten zijn. Derhalve is voor deze situatie geopteerd het 

onderzoek slechts in 1 sector uit te voeren. 

 

Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 

Op basis van de beperkingen van deze studie kunnen enkele voorstellen gedaan 

worden voor toekomstige studies in dit onderzoeksdomein. Toekomstig onderzoek kan 

in de eerste plaats een verdere uitwerking inhouden van de sterktes van dit onderzoek. 

Dit onderzoek zou kunnen gerepliceerd worden in diverse settings en steekproeven, 

waarbij extra determinanten aan de studie zouden kunnen worden toegevoegd. Gezien 

de verrassende resultaten van deze studie, kan immers nog dieper onderzocht worden 

welke andere determinanten het verschil in gebruikerstevredenheid zouden kunnen 

verklaren. Niet enkel kunnen daarvoor nog extra leermethode- (zoals de kwaliteit van de 

verkregen informatie of cursusinhoud) en persoonsgerelateerde determinanten 

opgenomen worden (zoals leerstijl, cognitieve vaardigheden, self-efficacy en 

consciëntieusheid), ook organisatiegerelateerde determinanten kunnen een invloed 
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uitoefenen op gebruikerstevredenheid. Een voorstel voor toekomstig onderzoek is dat 

ook de variabelen perceptie van moderniteit, klimaat, en imago van de organisatie mee 

worden opgenomen in de studie. Een tweede suggestie voor toekomstig onderzoek 

bestaat erin het onderzoek experimenteel uit te voeren teneinde enkele factoren constant 

te kunnen houden. Op die manier zou er zelf een training gecreëerd kunnen worden, die 

gepresenteerd zou kunnen worden via beide kanalen. De inhoud van deze training kan 

dan ook op die wijze opgesteld worden dat ze toepasbaar, en de training dus 

uitvoerbaar, is in verschillende sectoren. Daarenboven zou niet alleen de vergelijking 

kunnen gemaakt worden tussen e-learning en traditioneel leren. Ook blended learning 

zou in toekomstig onderzoek als leermethode mee in de vergelijking kunnen worden 

opgenomen. Ayala (2009) omschreef blended learning immers als de integratie van  

e-learning en traditioneel leren, teneinde de voordelen van beide leermethodes optimaal 

te kunnen benutten en zo op een effectievere manier de leerprestaties te verbeteren. Dit 

zou kunnen impliceren dat een combinatie van beide leidt tot meer tevreden 

werknemers doordat het de voordelen van beide methodes bevat. Een laatste suggestie 

is dat niet alleen een kwantitatieve validatie van de leermethodes wordt doorgevoerd, 

maar ook een kwalitatieve validatie mee wordt opgenomen in toekomstig onderzoek. 

Enkele managers van bedrijven die erin geslaagd zijn e-learning succesvol te 

implementeren, zouden kunnen geïnterviewd worden. Hun input zou dan kunnen leiden 

tot een opstelling van een best practices, wat zou kunnen dienen als inspiratiebron voor 

bedrijven waar e-learning nog in de kinderschoenen staat of voor bedrijven die in de 

toekomst e-learning willen implementeren. 

 

Deze studie levert een inzicht in de reden waarom e-learning wel enthousiast wordt 

onthaald door managers van bedrijven, maar niet steeds zo positief ontvangen wordt 

door de werknemers die de training ook effectief volgen. Zij percipiëren immers minder 

jobgerelateerdheid, transfer, sociale interactie, affect, en trainingsmotivatie dan 

werknemers die een soortgelijke training volgen via de klassikale methode. Deze 

resultaten suggereren dat de nodige aandacht moet gegeven worden aan de inhoud en 

het design van de e-learning tool alvorens ze ook effectief als leermethode te gebruiken. 
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