
“Het zal voor medewerkers een stuk gemak-
kelijker worden”, vertelt Caroline Scheep-
bouwer, lid van het CDC-kernteam voor
STOP. “Nu is een opleidingsaanvraag een
papieren formulierenroute langs de direct lei-
dinggevende en het bevoegd gezag. Straks
kunnen medewerkers zelf hun opleidings-
aanvraag digitaal ‘inschieten’ via Peoplesoft.
Het streven is dat er geen papier meer aan te
pas komt. Wie in het veld of op een schip zit,
kan een ander machtigen om zijn aanvraag
in te dienen.” Anniek van Harskamp, ook lid
van het CDC-kernteam, vult aan: “Het is
een uitbreiding van de bestaande mogelijk-
heden voor selfservice via PeopleSoft. Per-
soonlijke gegevens, verlof, dienstreizen en
functioneringsgesprekken worden daarin al
geregistreerd. Een opleiding vraag je straks
op precies dezelfde manier aan. Op 2 juni
verschijnt er een aankondiging op de site,
maar vóór die datum zullen we alle CDC’ers
er natuurlijk nog op attenderen.”

Gesprekken blijven
Scheepbouwer benadrukt dat de persoon-
lijke ontwikkeling van het personeel voorop
blijft staan, dat verandert niet. “Medewer-
kers bespreken straks nog steeds hun per-
soonlijk ontwikkelplan (POP) en de bijbe-
horende opleidingen met hun direct
leidinggevende, de loopbaanadviseur of

een opleidingsadviseur. Aan die gesprekken
verandert niets, persoonlijk contact is en
blijft essentieel. Het enige verschil is dat ze
de aanvraag straks zelf digitaal kunnen
doen en het resultaat ook digitaal terugkrij-
gen.” Zelfs de procedure blijft hetzelfde. Er
is nog steeds twee keer akkoord nodig,
maar de aanvraag vindt nu digitaal zijn
weg. Bert Kortenoeven, lid van de project-
groep STOP: “Een aanvraag verschijnt me-
teen op de werklijst van de directe chef. Die
kan hem snel doorsturen, omdat het in de
meeste gevallen al aan de orde is geweest
in het POP-gesprek. Het verschijnt als posi-
tief advies op het scherm van het bevoegd
gezag en ook daar is een klik voldoende om
het al dan niet goed te keuren. De mede-
werker kan zich dan meteen inschrijven
voor een bepaalde sessie. Het is een soort
tweetrapsraket: eerst aanvragen, daarna in-
schrijven. Voor dat laatste is alleen goed-
keuring van de chef nodig, want die moet
weten wanneer de medewerker weg is. Dat
komt weer bij het opleidingscentrum te-
recht, waar men controleert of het gekozen
tijdsblok in het schema past. En ook die be-
vestiging kan in principe snel geregeld zijn.”
De centrale registratie zorgt er niet alleen
voor dat Defensie weet welke opleidingen
worden aangeboden en wie welke opleiding
heeft gevolgd. Belangrijk is ook dat de oplei-

dingsinstituten van Defensie zelf meer inzicht
krijgen in vraag en aanbod. Theo den Hartog
van het Instituut Defensie Geneeskundige
Opleidingen (IDGO) weet er alles van.
“Defensie als geheel heeft nu eigenlijk on-
voldoende zicht op de exacte opleidingsbe-
hoefte en het aantal plekken. Als een oplei-
ding structureel te weinig plaats heeft, komt
dat in de huidige situatie niet volledig boven
tafel. Medewerkers moeten dan onnodig
lang wachten. Dat willen we met STOP
voorkomen. We kunnen de opleidingscapa-
citeit beter laten aansluiten op de klantvraag.
Het proces wordt transparanter en meer
vraaggericht. Zo kan een CDC-medewerker
straks sneller op een opleiding van een ander
krijgsmachtonderdeel terecht.”

Veranderingen
Voor de opleidingen gaat er veel meer ver-
anderen. Zo vertelt Den Hartog dat het
oude systeem, Prometheus, wordt vervan-
gen door de combinatie van PeopleSoft en
het gespecialiseerde roosterprogramma Edu-
flex. Die zijn onderling gekoppeld, zodat
IDGO met de basisgegevens en de grove
planning van PeopleSoft meteen de detail-
planning in Eduflex kan doen. “Middelbare
scholen gebruiken dat programma bijvoor-
beeld ook om al hun leerlingen, klassen en
docenten op de juiste tijd in het juiste lokaal
te krijgen. Het kost even wat inwerktijd, we
zijn natuurlijk gewend aan Prometheus,
maar daarna gaat het ons heel veel tijdwinst
opleveren.” Voor het paarse CDC, met een
grote diversiteit aan disciplines, relatief veel
burgermedewerkers en talloze externe op-
leidingen, levert de invoering van STOP mis-
schien wel de meeste voordelen op.

Meer informatie over STOP? Zie op intranet
de STOP-site op de Startpagina Personeel of
neem contact op met Caroline Scheepbouwer
(CE.Scheepbouwer@mindef.nl).
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Defensiebreed loopt er een project op het gebied
van opleiden en trainen, waarin bijvoorbeeld ook de
mogelijkheden voor e-learningworden uitgebreid.
In dat kader past het project Standaardisatie opleidings-
processen (STOP). Dit project levert de centrale ondersteuning
en een geautomatiseerd proces van het moment van
inschrijven tot en met de registratie van het behaalde certificaat.
Vanaf 2 juni worden alle opleidingen via STOP geregistreerd.
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