
Kwaliteitscontrole
Naast maatschappelijke verantwoordelijkheid noodzaakt ook de 

huidige wet- en regelgeving u op elk moment aantoonbaar te kunnen 

maken dat u over bekwaam personeel beschikt. De juiste digitale 

ondersteuning van uw opleidingsbeleid is dan ook cruciaal voor het 

behalen van uw doelstellingen.

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 organisatie in de proces- en/of de petrochemische industrie hecht u waarde aan de 
kwaliteiten en vaardigheden van uw medewerkers. U organiseert een breed scala aan 
opleidingen en trainingen zodat zij aantoonbaar bekwaam zijn. 

Met Edumanager kunt u binnen uw opleidingsbeleid tijdig anticiperen op nieuwe 
ontwikkelingen en ontstaat een perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de 
aanwezige kennis en capaciteiten van uw medewerkers. 

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

informatiesystemen. Denk o.a. aan het up-to-date houden van 

persoonsgegevens en organisatiegegevens die buiten Edumanager 

bestaan. Wij leveren geautomatiseerde koppelingen met uw HRM-

systeem. Het maakt niet uit of u met SAP, ADP, Raet of EMIS werkt. Wij 

hebben de juiste koppeling klaarstaan! 

Edumanager kent een unieke integratie met Ilias, een complete 

oplossing voor alle vormen van digitaal leren en toetsen. Met Ilias kunt 

u zelf e-learning ontwikkelen en beheren. Ook is standaard e-learning 

materiaal voor u 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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“Op elk moment aantoonbaar maken dat u   
 over bekwaam personeel beschikt.”



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

T +31 (0)10-593 94 11   W www.lnm.nl

Edumanager het Deltalinqs Trainingen Loket (DTL) te bemensen. 

Het DTL organiseert trainingen voor de proces- en de petrochemie in 

Rotterdam Botlek/Europoort.

In Terneuzen werken Vlaanderen en Nederland samen in BioBase 

Europe. Hier is een “state of the art” onderzoeks- en trainingscentrum 

gebouwd. Zo hoopt men de economische groei, innovatiecapaciteit 

en duurzame ontwikkeling in de regio te versnellen. TEM bemenst ook 

dit trainingscentrum met Edumanager en Ilias.”

Rinus Poppelaars, Senior Learning & Development Officer bij  

BP Raffinaderij Rotterdam

“BP Raffinaderij Rotterdam verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie, 

een jaarlijkse productie van zo’n 19 miljoen ton. Er wordt een uitgebreid 

pakket aan half- en eindfabricaten geproduceerd, en geleverd aan o.a. 

de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Italië, Engeland en de Verenigde 

Staten. Bij BP werken mensen in een open, professionele en collegiale 

cultuur. Medewerkers zijn leergierig, resultaatgericht en willen hun kennis 

en ervaring graag delen met collega’s. En uiteraard steken we graag de 

handen uit de mouwen!

We zijn ooit begonnen met de evaluatiemodule van Edumanager, en 

gebruiken inmiddels de  Backoffice en Frontoffice voor het plannen, 

organiseren, evalueren en beheren van al onze opleidings- en 

trainingsactiviteiten. 

Het opstellen van GAP-analyses is één van de sterke 

punten van Edumanager. Bovendien zorgt de 

koppeling met het HR-systeem van SAP dat de 

organisatie- en NAW-gegevens in Edumanager 

altijd automatisch actueel zijn.”

Robert Kok, Opleidingsfunctionaris bij  

Odfjell Terminals (Rotterdam) BV

“Odfjell Terminals Rotterdam BV – OTR – is één van 

de grootste opslagterminals in Europa. Het tankpark 

bestaat uit 300 tanks, die qua afmeting variëren van 

735 tot 40.000 cbm. De terminal heeft 12 steigers 

voor (diepzee) tankers, en daarnaast steigers en 

“handling platforms” voor het rail- en wegvervoer. 

OTR hecht veel waarde aan het inzichtelijk maken en 

houden van de kwaliteiten van haar medewerkers. 

Al in 1990 werd besloten om met Edumanager te 

beginnen. Inmiddels gebruiken we Edumanager op 

verschillende vlakken, en kunnen we uitvoerige GAP 

analyses maken. Zo weten we direct wanneer behoefte 

(of noodzaak) ontstaat aan een leerinterventie.  

Edumanager is bij OTR ook gekoppeld aan SAP HR. Zo 

blijven de organisatie- en NAW-gegevens te allen tijde 

automatisch up-to-date.”

Peter Heerschap  Directeur TEM BV

“Training Event Management (TEM) is een  betrokken, 

professionele en ervaren partner die gerenommeerde 

organisaties in de proces- en de petrochemische 

industrie ontzorgt. Dit doen we door een brede 

verscheidenheid aan opleidings- en trainingstaken en 

-werkzaamheden uit handen te nemen.

TEM gebruikt Edumanager om opleidings- en 

trainingsevents voor haar klanten te plannen, te 

organiseren en te evalueren. Zo heeft Deltalinqs een 

partnership met TEM gesloten, om met inzet van 
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