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Wat is Moodle? 
Moodle is wereldwijd de meest gebruikte open source 

leeromgeving. 

Dat is niet alleen omdat je geen licentiekosten betaalt 

voor het gebruik van de software. Het is vooral omdat 

Moodle streeft naar een leeromgeving die niet alleen 

veilig is, maar ook flexibel in het aanbieden van leercontent. Met Moodle maak je de leerom-

geving voor jouw organisatie op maat. 

Wat maakt Moodle anders dan andere 

leeromgevingen?  

Moodle vind zijn oorsprong in een leerpsychologie: het soci-

aal-constructivisme. Dit houdt simpel gezegd in dat Moodle 

uitgaat van diversiteit in leren: verschillende mensen leren op 

verschillende manieren. Dit principe vind je niet alleen terug 

in tal van mogelijkheden om leercontent aan te bieden, 

maar ook in de manier waarop de software werkt en denkt. 

 

Hierdoor ontstaan veel verschillende en mooie vormen van leren. Over de hele wereld vind je 

al zo’n 10.000 Moodle leerplatforms, van kleine maar ook grote organisaties zoals Shell, BDO, 

Jumbo en KLM. 

 

Werken met Moodle betekent ook: samenwerken. Het open source-karakter van Moodle zorgt 

ervoor dat je toegang hebt tot een omvangrijke, nog steeds groeiende community waarop je 

kunt terugvallen. Om tips en ideeën op te doen, vragen te stellen en aanvullingen te vinden 

voor jouw omgeving. Een community die voortdurend zorgt voor nieuwe mogelijkheden, want 

Moodle-ontwikkelaars delen hun innovaties met elkaar. 

 

Daarbij heeft Moodle tegelijkertijd veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Elke twee 

maanden komt er een update uit van de versie die je draait. Geen updates meer voor jouw 

versie? Geen probleem: elk half jaar komt er een grote upgrade uit, zodat je altijd meegaat 

met de laatste technologie.  

 

Vanuit de open source-gedachte biedt Moodle nog een voordeel: je betaalt geen licentie-

kosten. Open source houdt in dat iedereen de software niet alleen vrij mag gebruiken 

(installeren), maar ook nog eens mag aanpassen naar eigen behoefte.  

Dus is je budget niet al te groot? Geen probleem. Na installatie vind je al een scala aan mo-

gelijkheden om aan de slag te gaan. 
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Past Moodle bij jouw organisatie?  
 

Als organisatie kun je met Moodle zelf bepalen op welke manier je leercontent aanbiedt. Voor 

Moodle maakt het geen verschil of die leercontent nu bestaat uit documenten, opdrachten 

of discussies; of de leercontent gemaakt is in een speciaal softwarepakket zoals Adobe Storyli-

ne, Lectora of iSpring. Het is met Moodle allemaal mogelijk.  

 

Daarnaast kun je vanaf het eerste moment dat een lerende in jouw cursus komt zijn voort-

gang, resultaten en feedback volgen, conditioneren, analyseren en registreren. 

 

Moodle is gemakkelijk in gebruik, maar vooral ook goed schaalbaar en flexibel.  

Daardoor is er altijd een Moodle-omgeving te ontwerpen die precies geschikt voor jouw orga-

nisatie. 

 

De grootste kracht van Moodle als leeromgeving zit in het aanbieden van leercontent. Het 

administratieve en organisatorische deel van leren kan meestal ook goed via Moodle gere-

geld worden, maar het is afhankelijk van de complexiteit en wensen van organisatie of Mood-

le daarvoor de beste oplossing biedt. Het kan zijn dat een apart systeem dat gekoppeld is 

aan de Moodle-software beter kan bijdragen aan efficiënte en geoptimaliseerde werkproces-

sen. 

Wie gebruikt Moodle dan?  
 

Je vindt Moodle uiteraard in het onderwijs, maar ook bij de overheid, op heel veel plaatsen in 

het bedrijfsleven en in non-profitorganisaties. Moodle is dus geschikt voor zowel kleinere als 

grote organisaties. 


