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1 Beschrijving van het platform 
Zoals beschreven in D4.1 is het gekozen hosting platform Moodle: een leerplatform dat ontworpen is om docenten, 

beheerders en leerlingen te voorzien van één robuust, veilig en geïntegreerd systeem om gepersonaliseerde 

leeromgevingen te creëren.  

Moodle, dat wereldwijd tienduizenden leeromgevingen aandrijft, wordt vertrouwd door grote en kleine instellingen 

en organisaties, waaronder Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft en de Open 

Universiteit. Moodle's wereldwijde aantal van meer dan 90 miljoen gebruikers op zowel academisch als bedrijfsniveau 

maakt het tot 's werelds meest gebruikte leerplatform. 

Omdat het open source is, kan Moodle op elke manier worden aangepast aan individuele behoeften. Dankzij de 

modulaire opzet en het interoperabele ontwerp kunnen ontwikkelaars plugins maken en externe applicaties 

integreren om specifieke functionaliteiten te bereiken. 

1.1 Licenties, gegevensbeveiliging en privacy van de gebruiker 
Moodle wordt vrijblijvend geleverd als opensourcesoftware, onder de GNU General Public License. Iedereen kan 

Moodle aanpassen, uitbreiden of wijzigen voor zowel commerciële als niet-commerciële projecten zonder 

licentiekosten en profiteren van de kostenefficiëntie, flexibiliteit en andere voordelen van het gebruik van Moodle. 

Het PLANET Consortium heeft daarom besloten om Moodle te gebruiken en aan te passen aan de trainingsbehoeften. 

Wat betreft de beveiliging van gegevens en de privacy van de gebruiker worden de beveiligingscontroles voortdurend 

bijgewerkt en geïmplementeerd in de ontwikkelingsprocessen en -software van Moodle om te beschermen tegen 

ongeoorloofde toegang, gegevensverlies en misbruik. UNITO, die verantwoordelijk is voor de creatie van het platform, 

zal maandelijks de kern van Moodle en zijn plugins updaten om altijd de laatste updates over de beveiliging te hebben. 

Tot slot wordt de communicatie tussen de server en de clienttoepassingen gecodeerd met behulp van het HTTP-

Secure-protocol, dat de vertrouwelijkheid van de gegevens tijdens de verbindingen waarborgt.  

1.2 Toegang voor gebruikers 
Overwegende dat er twee secties in het PLANET-platform zullen zijn, één voor opleiders en één voor cursisten, en dat 

het PLANET-consortium de toegang tot beide secties zal controleren: 

Registratie voor opleiders: het PLANET-consortium wil alleen toegang verlenen tot de sectie van de opleiders die 

voldoen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria om in aanmerking te komen, zodat de PLANET-platformbeheerder 

(in de persoon van Alessandro Sopegno, UNITO) toegang kan verlenen tot een lijst van potentiële opleiders en hun e-

mailadressen. De beheerder geeft hen dan toegang tot de sectie van de trainers door een gebruikersaccount aan te 

maken dat gekoppeld is aan hun e-mailadressen. 
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Registratie voor cursisten: De registratie van de cursisten gebeurt volgens dezelfde procedure als beschreven in de 

registratie van de docenten, maar het registratieproces wordt beheerd vanuit de opleidingscentra van het PLANET-

consortium onder toezicht van de beheerder van het PLANET-platform. 

1.3 Beschikbare secties en navigatie 

Met meer dan 10 jaar ontwikkeling onder leiding van sociaal constructionistische pedagogie, levert Moodle 

een krachtige set van leerlinggerichte instrumenten en een interactieve leeromgeving die zowel onderwijs 

als zelfstudie mogelijk maken. Dit maakt het mogelijk om hetzelfde platform te gebruiken voor zowel de 

training van de cursist als van de docenten.  

Voor dit doel zijn er twee aparte secties beschikbaar in het platform: 

1. De sectie voor cursisten, met al het materiaal voor de leermodules voor cursisten: de online, klassikale inhoud 

en de richtlijnen voor de werkbare leerperiode. 

2. De sectie voor trainers, met al het materiaal voor de trainings toolkit van de trainers die tot doel heeft de 

trainers de tools en competenties te geven om les te geven volgens het ‘flipped-classroom’ model met 

klassikale les, online les en werkperioden.  

De navigatie, een eenvoudige interface, drag-and-drop functies en goed gedocumenteerde bronnen maken dit 

Moodle-platform gemakkelijk te leren en te gebruiken. Bovendien biedt Moodle de meest flexibele tool-set om zowel 

blended learning als 100% online cursussen te ondersteunen. Om deze reden heeft het PLANET-consortium via het 

volledige scala aan ingebouwde functies van Moodle, inclusief externe samenwerkingstools zoals fora, wiki's, chats en 

blogs, het e-learning-portaal gemaakt met behulp van Moodle. 

Een ander belangrijk aspect om rekening mee te houden is dat Moodle kan worden geschaald om de behoeften van 

zowel kleine klassen als grote organisaties te ondersteunen. Vanwege zijn flexibiliteit en schaalbaarheid is Moodle 

aangepast voor gebruik in het onderwijs, het bedrijfsleven, de non-profitsector, de overheid en de gemeenschap. 

Bovendien is het perfect voor de meertalige en multinationale opleidingen die voor PLANET zullen worden ontwikkeld. 

Tot slot is het platform webgebaseerd en dus overal ter wereld toegankelijk. Met een standaard mobiel-compatibele 

interface en cross-browser-compatibiliteit is de inhoud van het Moodle-platform gemakkelijk toegankelijk en 

consistent voor verschillende browsers en apparaten. 

Met betrekking tot de specificatie van D4.1 zijn eenvoudige pictogrammen beschikbaar om gebruikers te helpen om 

informatie te visualiseren waar ze voor staan en wat de gebruiker kan verwachten. In het algemeen is het mogelijk om 

in alle afbeeldingen van hoofdstuk 3 van dit document, om de gebruikerservaring te vereenvoudigen, grote 

pictogrammen te maken die, zodra de gebruiker klikt, leiden naar het materiaal dat hij/zij wil zien. Dit geldt voor 

video's, documenten, presentaties met aantekeningen en externe links. Hier volgen de pictogrammen: 
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● preview van een video  

● document icon  

● document met notities   

● externe link icon

Op hetzelfde platform staat voor elke dag de inhoud met al het materiaal. De afzonderlijke dagen van de cursus 

worden gekenmerkt door een plaatsingstoets en een reeks activiteiten. Afhankelijk van de dagen wordt de online 

cursus op sommige dagen gepland, terwijl op andere dagen de cursus wordt gepland met in-person activiteiten. 

Aanvankelijk waren twee verschillende platforms gepland, één voor cursisten en één voor opleiders: 

Trainees sectie, met alle materialen voor de trainee leermodules: online content.  

Planet trainers toolkit sectie, die al het materiaal voor de trainers bevat, inclusief het materiaal voor de lesdagen, 

met enkele gidsen voor werkperiodes en het gebruik van het platform. 

Alle modules zijn ook ontworpen voor eendaagse toegang, met verificatie van het leren voor en na het voltooien van 

het materiaal voor de aangegeven dag. Op deze manier kan zowel de professionele gebruiker als de student, die de 

cursus volgt voor een certificering, gebruik maken van het ontwikkelde platform. 

Na de komst van de COVID-pandemie zijn alle activiteiten die aanvankelijk in het klaslokaal waren gepland, geüpload 

in het onlineportaal. De opleiders maakten het onlinemateriaal zichtbaar voor de cursisten, terwijl ze op de dagen 

dat er een klassikale activiteit gepland was, de betreffende dagen verduisterden om het materiaal klassikaal aan te 

bieden en met de cursisten te bespreken. Deze modus liet een maximale flexibiliteit toe in het gebruik van het 

materiaal door trainers en studenten, en kan door de trainer gebruikt worden om een andere verdeling van 

klassikale en online dagen te hebben. 
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1.4 1.4 Informatie over het gebruik van het materiaal  

Het materiaal kan op twee manieren gebruikt worden: 

1) Toegang tot een specifiek Moodle platform. Op verzoek van een opleidingscentrum is het mogelijk om een 

instantie van het platform te dupliceren om de registratie van individuele studenten en trainers mogelijk te maken, 

die apart van de anderen op de site zal worden beheerd. Op die manier kunnen andere opleidingscentra, naast die 

welke aan het PLANET-project meewerken, het materiaal gebruiken en het in hun opleidingsprogramma's 

aanbieden.  

2) Toegang tot het materiaal om het op hun eigen platform te uploaden. Degenen die geïnteresseerd zijn in het 

gebruik van sommige lessen voor hun opleidingscursussen, kunnen enkele dagen van de opleiding aanvragen en 

downloaden om later te gebruiken in online modus of in de klas, waarbij ze alleen de dagen van hun interesse uit de 

aangeboden modules kunnen nemen. 

1.5 Beschikbare talen 
De meertalige mogelijkheden van Moodle zorgen ervoor dat er geen taalkundige beperkingen zijn om online te leren. 

De Moodle-gemeenschap is begonnen met het vertalen van Moodle in meer dan 120 talen, zodat gebruikers hun 

Moodle-site gemakkelijk kunnen lokaliseren, samen met een overvloed aan middelen, ondersteuning en 

gemeenschapsdiscussies die beschikbaar zijn in verschillende talen. 

Dankzij deze functies was het mogelijk om het meertalige aspect van het PLANET platform te ontwikkelen, dat 

beschikbaar is in de volgende 5 talen: 

- Engels   (https://www.erasmus-planet.eu/course/)

- Italiaans  (https://www.erasmus-planet.eu/course/it/)

- Nederlands  (https://www.erasmus-planet.eu/course/nl/)

- Frans   (https://www.erasmus-planet.eu/course/fr/)

- Duits  (https://www.erasmus-planet.eu/course/de/)

Na de optimalisatie die is uitgevoerd in Taak 4.5 en de vertaling die is uitgevoerd in Taak 2.4 (voor de modules van de 

cursisten) en Taak 3.3 (voor de module van de opleiders) om alle inhoud voor de cursisten en voor de opleiders in de 

5 beschikbare talen te laten zien. 
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2 Resultaten: Online platform overzicht 

1. Hieronder vindt u de hoofdpagina van het e-learning platform dat voor het PLANET-project is gecreëerd, 

waar u de lijst van alle beschikbare cursussen van de PLANET-opleiding kunt zien. 

2. De volledige cursus is beschikbaar op de volgende link: https://www.erasmus-planet.eu/course/nl/ 

3. Zoals u kunt zien in figuur 1 (Engelse inhoud), zijn er 6 modules: 

4. Inleiding, gendergelijkheid en veiligheidstraining (niet opgenomen in het voorstel, maar vereist voor 

certificering van de cursus)  

5. Zonne-energie 

6. Biomassa 

7. Biogas 

8. ICT 

Figuur 1 lijst van modules op de site

3 PLANET Zon-PV module 

De zon-PV training bestaat uit 6 dagen training, zowel in de klas, online als op het veld (met een bezoek aan een 

operationele installatie). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet stellen om de 
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toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle spelers die betrokken zijn bij een project voor 

een zonne-energie installatie. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting van een 

zonnepark en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De studenten leren vervolgens de 

basis voor het ontwerp van een zonnepark. Dag 4 bestaat uit een excursie waar de studenten een werkende installatie 

bezoeken en zien hoe de informatie die ze in de voorgaande dagen hebben geleerd, op het veld wordt toegepast. Ze 

zullen ook de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de stappen van exploitatie en onderhoud leren kennen. Op 

dag 5 wordt gepresenteerd hoe de economische voordelen van een zonnepark kunnen worden geëvalueerd en ten 

slotte wordt op dag 6 de werking van de onderhouds- en recyclingfasen van een zonne-energie installatie 

gepresenteerd. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnepark te 

herzien volgens het huidige kader om een duurzame economische werking van de installatie mogelijk te maken.

Figuur 2 laat de eerste dag zien van de zon-PV module.  
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Figuur 3 laat de tweede en derde dag zien van de zon-PV module.  
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Figuur 4  laat de vierde dag zien van de zon-PV module.  
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Figuur 5  laat de vijfde dag zien van de zon-PV module.  
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Figuur 6  laat de zesde en laatste dag zien van de zon-PV module.  
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3.1 Dagstructuur 

3.1.1 DAG 1 

Figuur 7 laat de structuur van dag 1 zien.  
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Figuur 8  laat de structuur van dag 1 zien (vervolg).  
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Figuur 9  laat de structuur van dag 1 zien (vervolg).  
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Figuur 10 laat de structuur van dag 1 zien (vervolg). 
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Figuur 11  laat de structuur van dag 1 zien (vervolg).  
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Figuur 12  laat de structuur van dag 1 zien (vervolg).  
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3.1.2 DAG 2 

Figuur 13  laat de structuur van dag 2 zien. 
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Figuur 14  laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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Figuur 15 laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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Figuur 16  laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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Figuur 17  laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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Figuur 18  laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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Figuur 19 laat de structuur van dag 2 zien (vervolg).
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Figuur 20  laat de structuur van dag 2 zien (vervolg). 
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3.1.3 DAG 3 

Figuur 21 laat de structuur van dag 2 zien. 
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Figuur 22  laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 
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Figuur 23  laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 



PLANET – PLan for Agriculture reNewable Energy Training 

Agreement Number 2017-3177/001-001                      Page 31 of 

68 

Figuur 24  laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 
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Figuur 25  laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 
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Figuur  26 laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 
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Figuur 27 laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 
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Figuur 28  laat de structuur van dag 3 zien (vervolg). 



PLANET – PLan for Agriculture reNewable Energy Training 

Agreement Number 2017-3177/001-001                      Page 36 of 

68 

3.1.4 DAG 4 

Figuur 29  laat de structuur van dag 4 zien. 
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Figuur 30 laat de structuur van dag 4 zien (vervolg). 
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3.1.5 DAG 5 

Figuur 31  laat de structuur van dag 5 zien. 
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Figuur 32  laat de structuur van dag 5 zien (vervolg). 
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Figuur 33  laat de structuur van dag 5 zien (vervolg). 
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Figuur 34  laat de structuur van dag 5 zien (vervolg). 
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Figuur 35  laat de structuur van dag 5 zien (vervolg). 
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3.1.6 DAG 6 

Figuur 36  laat de structuur van dag 6 zien. 
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Figuur 37  laat de structuur van dag 6 zien (vervolg). 
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Figuur 38  laat de structuur van dag 6 zien (vervolg). 
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Figuur 39  laat de structuur van dag 6 zien (vervolg). 
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4 PLANET Zonthermiemodule 

De zonthermiemodule bestaat uit 6 dagen training, zowel in de klas, online als op het veld (met een bezoek ter plaatse 

van een werkende energiecentrale). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet 

stellen om de toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle actoren die betrokken zijn bij 

een project voor een zonne-energiecentrale. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting 

van een elektriciteitscentrale en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De studenten leren 

vervolgens de basisregels voor het ontwerp van een energiecentrale. Dag 4 bestaat uit een bezoek ter plaatse waar 

de studenten een werkende centrale zullen ontdekken en hoe de informatie die ze in de voorgaande dagen hebben 

geleerd, op het veld wordt toegepast. Ze zullen ook de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de stappen van 

exploitatie en onderhoud leren kennen. Dag 5 presenteert de methode voor de evaluatie van de economische 

voordelen van een elektriciteitscentrale en tot slot is dag 6 een presentatie van de manier waarop een 

elektriciteitscentrale wordt geëxploiteerd door middel van probleemoplossing, onderhoud en recycling. Met de kennis 

van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnecentrale te herzien volgens het huidige 

kader om een duurzame economische werking van de centrale mogelijk te maken. 
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Figuur 40 afbeelding van de zonthermiemodule 
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Figuur 41 afbeelding van de zonthermiemodule 
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Figuur 42 afbeelding van de zonthermiemodule 
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Figuur 43 afbeelding van de zonthermiemodule 
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5 PLANET Biomassacursus 

De biomassacursus bestaat uit een technisch gedeelte, operationeel beheer, toevoer van materiaal, ontwerp en 

economie, recht, juridische en veiligheidskwesties en een bezoek aan een bedrijf. De inhoud van de module biedt de 

cursist een uitgebreide, praktijkgerichte kennis van de bouw en exploitatie van lokale 

biomassaverwarmingsinstallaties, te beginnen met de basisprincipes van biomassaverwarmingsinstallaties, geschikte 

grondstof reeksen en de winning ervan, de technische structuur en de functie ervan, de bedrijfsvoering, de vereiste 

contracten, veiligheids- en gevareninformatie en de naleving van de wettelijke voorschriften. Met de kennis van de 

cursus krijgt de student de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van een nieuwe 

biomassaverwarmingsinstallatie volgens het huidige kader om een duurzame economische exploitatie van de 

installatie mogelijk te maken. 

Figura 44 figuur van de biomassamodule 
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Figura 45 figuur van de biomassamodule 
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Figura 46 figuur van de biomassamodule 
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Figura 47 figuur van de biomassamodule 
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Figura 48 figuur van de biomassamodule 
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6 PLANET Biogas training cursus 

De biogasmodule bestaat uit de microbiologie van vergisting, een technisch gedeelte over de inrichting van de 

installatie, (operationeel) beheer van de biogasinstallatie, bedrijfsmodellen, veiligheid, milieu en logistiek. Excursies 

worden gecombineerd met groepsopdrachten om de vaardigheden en kennis toe te passen. De inhoud van de training 

biedt de cursist praktische kennis van het basisinstallatieontwerp, de bedrijfsvoering, veiligheid en gevaren en de 

naleving van de wettelijke voorschriften. 

Deze module richt zich op agrarische vergisters, die we meestal tegenkomen op boerenerven in Europa. Met de 

kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een nieuwe biogasinstallatie te 

beïnvloeden en is hij in staat om de technische, biologische, duurzame en economische werking van de installatie te 

garanderen. 

Figura 49 figuur van de biogasmodule 
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Figura 50 figuur van de biogasmodule 
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Figura 51 figuur van de biogasmodule 
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Figura 52 figuur van de biogasmodule 
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Figura 53 figuur van de biogasmodule 
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Figura 54 figuur van de biogasmodule 
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7 PLANET ICT training course 

De ICT-module zal boeren in staat stellen de basisvaardigheden op ICT-gebied te gebruiken die nodig zijn voor het 

dagelijkse beheer van en toezicht op de installaties voor het gebruik van duurzame energiebronnen. Dit zal worden 

bereikt door middel van praktische voorbeelden en hulpmiddelen met betrekking tot het gebruik van duurzame 

energiebronnen. 

Deze module is alleen beschikbaar in het Engels vanwege een keuze van opleidingspartner AERES. 

Figura 55 figuur van de ICT-module 
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Figura 56 figuur van de ICT-module 
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Figura 57 figuur van de ICT-module 
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Figura 58 figuur van de ICT-module 
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Figura 59 figuur van de ICT-module 
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3. Conclusie 

Na de vorige deliverables (4.1 en 4.3), met de aanwijzingen over de realisatie en de structuur van de platforms, is de 

laatste hand gelegd aan de complete en geoptimaliseerde versie van alle nationale e-learning platforms. 

Het materiaal is opgezet om een "Flipped Classroom" te implementeren, een leermethodologie die individuele en 

klassikale momenten inhoudt. In de klassikale momenten wordt verdiept wat individueel is bestudeerd. Om het leren 

te vergemakkelijken, is de iconografie gestandaardiseerd en wordt de structuur voor elke module op een zeer 

vergelijkbare manier herhaald. De modules worden per dag ingedeeld, met een begin- en een eindtoets om de in de 

module verworven vaardigheden te verifiëren. Dit model maakt een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform mogelijk 

voor zowel opleiders als cursisten. 

Elke taal bevindt zich op een ander platform, aangezien er veel aspecten zijn die een regionale/nationale betekenis 

hebben en daarom alleen aanwezig zijn op het nationale platform van belang (bijvoorbeeld financiële bijdragen, 

installatiebeperkingen, specifieke normen). 

Een boeiend leermodel waarvan de kracht, vooral sinds de komst van de Covid-19-pandemie, het "flipped classroom"-

model is dat de hele leerervaring online mogelijk is. Een veelzijdige methodologie die inspeelt op trends en behoeften. 

De volledige cursus is beschikbaar op de volgende link: https://www.erasmus-planet.eu/course/nl


