
Zorg vereist  
leren, leren  
vereist zorg.  
Alrijne dokterde  
het uit

Om bij te dragen aan het strategische speerpunt 
Goed Werkgeverschap (bij Alrijne is het goed wer-
ken en leren) heeft de Alrijne Academie een inno-
vatief leerecosysteem ontwikkeld waarmee zij het 
leren dichter bij de werkplek organiseren, toegan-
kelijker en slimmer maken; AskAlrijne. 

AskAlrijne is een cloudbased leerplatform, gestoeld 
op de 5 Moments of Need metholdogie dat twee es-
sentiële elementen voor werkplekleren integreert: 
Een Performance support element en een adaptie-
ve leeroplossing. Het Performance Support-element 
stelt werknemers in staat om effectiever te werken 
op elk gewenst moment, door exact de juiste hoe-
veelheid accurate informatie aan te bieden op het 
moment van toepassing, tijdens het werk. De leer-
werkoplossing waar een deel van de kennis binnen 
twee klikken/10 seconden te vinden is vermindert de 
hoeveelheid scholing; niet alle kennis hoef je vooraf 
te weten, als je het maar snel ter plekke kunt vinden.

Het adaptieve leersysteem helpt verpleegkundigen 
hun vaardigheden up-to-date te houden. Tijdens het 

oefenen krijgen medewerkers onmiddellijk feed-
back. Dit resulteert in 10% hogere studieresultaten 
in 40% minder tijd. Dit houdt de kennis up-to-date en 
herhaalt het leermateriaal net voordat je de neiging 
hebt om te vergeten.

AskAlrijne is in 2018 geintroduceerd rondom het on-
derwerp Medisch rekenen. Vervolgens is AskAlrijne 
in 2019 ingezet voor andere werkplekleeroplossin-
gen zoals Infusietechnologie, Vrijheidsbeperkende 
interventies en Studentbegeleiding. 

Over Alrijne ziekenhuis
Alrijne Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in het 
midden van Nederland. 
Het ziekenhuis is onderdeel van Alrijne Zorggroep 
welke bestaat uit drie ziekenhuizen (Leiden, Leider-
dorp en Alphen aan de Rijn) en twee verpleeghui-
zen (Leythenrode en Oudshoorn). Bij Alrijne Zorg-
groep werken ruim 3.800 medewerkers. 
Alrijne Academie is instellingsbreed verantwoorde-
lijk voor opleidingen, leren en ontwikkelen binnen 
de Alrijne Zorggroep.
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