
Kwaliteitscontrole
Vanuit de politiek wordt steeds intensiever gekeken naar  zorgaanbieders 

die niet aan de Wet BIG en de Kwaliteitswet zorginstellingen 

voldoen. Het aantal (onaangekondigde) controlebezoeken zal in de 

toekomst verder worden opgevoerd en ook de inzet van zogeheten 

“mystery guests”  zal worden verhoogd om toe te zien dat opgelegde 

beleidsverbeteringen worden opgevolgd.

Met behulp van Edumanager beschikt u over aantoonbaar bekwaam 

en vaardig personeel, waarmee u kwaliteitsaudits moeiteloos kunt 

doorstaan. U bent bovendien in staat om op eenvoudige wijze relevante 

gegevens te rapporteren aan uw Raad van Bestuur, het management 

of individuele medewerkers.

Als GGZ-instelling denkt u na over uw toekomstvisie en ambities. Centraal staan zaken 
als service, veiligheid, accuratesse in de hele zorgketen en een optimale dienst- en 
zorgverlening aan uw cliënten. Edumanager helpt u dit te realiseren. Er ontstaat een 
perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de aantoonbare bekwaamheid van 
uw medewerkers.  

Met Edumanager kunt u ook uw patiënten of cliënten cursusactiviteiten aanbieden. 
Denk aan e-learning-trainingen zoals ‘Stoppen met Roken’, ‘Omgaan met Stress’, 
verschillende assertiviteitstrainingen en meer. 

Koppelingen
L&M Software bv werkt actief aan koppelingen met externe 

informatiesystemen. Denk o.a. aan Leerstation Zorg (LSZ), het 

platform voor digitaal toetsen in de zorg. De koppeling tussen LSZ 

en Edumanager zorgt dat LSZ toetsresultaten automatisch zichtbaar 

worden in Edumanager. U krijgt zicht op het gat tussen theoretisch 

verworven kennis en de eisen van de dagelijkse praktijk en bent in staat 

om tijdig in te grijpen, indien de situatie daar om vraagt.

Naast de koppeling met LSZ beschikt Edumanager over koppelingen 

met (onder andere) het Kwaliteitsregister, het BIG-register en 

verschillende HR systemen. Ook kunt u Permanente Educatie (PE) 

punten via Edumanager registreren en is standaard e-learning materiaal 

beschikbaar via externe contentleveranciers, zoals UNIT4, Noordhoff, 

GoodHabitz, TCG, DocZero en vele anderen.

Edumanager
Edumanager geeft inzicht in het cyclische proces van 

opleidingsmanagement, helpt u opleidingen en trainingen 

te plannen en brengt financiële consequenties in kaart. Op 

korte én lange termijn. U kunt concrete opleidingsdoelen 

vaststellen, uitvoeren en het rendement van uw 

inspanningen meten en evalueren. 

Via Edumanager kunnen medewerkers hun eigen portfolio 

inzien, trainingen boeken of annuleren en e-learning 

cursussen volgen. Managers kunnen opleidingen en 

cursussen fiatteren en houden continu (online) toezicht. 

Indien u beschikt over interne trainers, kunnen deze via 

Edumanager hun planning en deelnamelijsten beheren. 

Een GAP analyse maakt duidelijk waar de huidige 

en (eventuele) toekomstige knelpunten in uw 

opleidingsplannen zitten en wanneer vaardigheden en 

certificaten van uw medewerkers gaan verlopen. Zo 

voorkomt u inzet van onbekwame medewerkers en voert u 

een toekomstgericht en effectief opleidingsbeleid.

Edumanager Backoffice en Edumanager Frontoffice 

zijn ontwikkeld door L&M Software bv. Digitaal leren en 

toetsen via e-learning wordt ondersteund door het learning 

management systeem Ilias. De e-learning mogelijkheden 

van Ilias  zijn perfect geïntegreerd met Edumanager, 

zodat L&M “het beste van twee werelden” 

bijeenbrengt.
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“ Kwaliteitsaudits moeiteloos doorstaan 
 met Edumanager”



Interesse? 
Als marktleider in de zorg levert L&M Software bv een totaaloplossing 

voor opleidingsmanagement en e-learning. Heeft u interesse in een 

vrijblijvende introductie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u 

graag over onze visie op het opleidingsproces en over de mogelijkheden 

om Edumanager binnen de organisatorische werkprocessen van uw 

organisatie in te bedden.

Noordzee 10c - 3144 DB Maassluis
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Maurice Hommen, Procesmanager P&O bij Mondriaan 

“Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en 

helpt vanuit 54 locaties jaarlijks meer dan 15.000 mensen. Mondriaan 

kent speciale behandelingen voor kinderen, volwassenen en ouderen 

met psychische of psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. 

Daarnaast bieden we forensische psychiatrie.

Met ruim 2.300 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers 

in Limburg. Het is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, 

psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk 

onderzoek staan in dienst om de zorg naar mensen continu te verbeteren.

Mondriaan is de implementatie van Edumanager, in combinatie met het 

Ilias LMS, medio 2012 gestart. De focus was gericht op:

• Het koppelen van Edumanager aan het HRM-systeem van SDB

• De inrichting van Edumanager Backoffice én Frontoffice

• De inrichting van het e-learning LMS (Ilias)

• De trainingen van de verschillende gebruikersgroepen

• Het aanpassen van de skin van Edumanager Frontoffice en Ilias

We zijn Edumanager oorspronkelijk gaan gebruiken om de uitrol van PSYGIS 

Quarant te ondersteunen. Inmiddels is Edumanager voor ons dé manier 

om te kunnen aantonen dat we over bekwaam personeel beschikken.

Dankzij een door L&M georganiseerde workshop “Do’s en 

Don’ts van e-learning”, hebben we ervaren dat 

een e-learning implementatie intern een strakke 

projectplanning vereist. L&M heeft in goed 

overleg voor een tijdige oplevering van alle 

systemen gezorgd.”

Yvonne Slee, Hoofd Opleidingen bij Antes

“Antes verleent zorg aan mensen met verslavingsziekten 

en psychische aandoeningen. We zijn op dit vlak één van 

de oudste en tegelijk ook één van de meest innovatieve 

instellingen van Nederland. Antes kenmerkt zich door 

betrokken medewerkers, effectieve en transparante 

zorgtrajecten, en de gedrevenheid om grensverleggend 

bezig te zijn. 

Eind 2008 heeft L&M Software bv Edumanager bij ons 

geïmplementeerd, in combinatie met Ilias. De koppeling 

met ons HR-systeem, Raet Beaufort, zorgt dat NAW- en 

organisatiegegevens in Edumanager altijd up-to-date 

blijven. 

In eerste instantie hebben we de basisfunctionaliteit van 

Edumanager ingericht. Daartoe behoorden de modules 

Edu Finance, Edu Evaluation en de integratie met MS Office. 

Inmiddels focussen we ons steeds meer op het inzichtelijk 

maken van de kwaliteiten van onze medewerkers.

Ik heb de afgelopen jaren meermaals collega’s van 

zorginstellingen geïnformeerd over onze werkwijze 

met Edumanager en Ilias. Als organisatie zijn we 

daarnaast lid van de GGZ Ecademy, een initiatief 

van een aantal GGZ-instellingen om in eigen beheer 

gezamenlijk e-learning te ontwikkelen.

We maken regelmatig gebruik van consultants van 

L&M Software bv. Uit ervaring weten we  inmiddels 

dat zij de nodige expertise hebben op het gebied 

van het ontwikkelen, distribueren en beheren van 

e-learning cursusmateriaal. En daar maken we graag 

gebruik van!”
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