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High	  Impact	  Learning	  

FB	  group:	  	  
HIGH	  IMPACT	  LEARNING	  That	  Lasts-‐	  Ambassadors	  



HILL:	  	  
L&D	  anno	  2032:	  	  

High	  impact	  learning	  	  
that	  lasts	  
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Which	  elements	  create	  impact	  for	  learning?	  

Filip	  Dochy,	  Professor	  Corporate	  L&D,	  UMaastricht/KULeuven	  
MarLne	  Meekers,	  Learning	  in	  Company	  



Exponen?ële	  groei	  technologie	  
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Changes	  in	  work/employees:	  
(J.	  Morgan,	  2014)	  

Employee	  of	  the	  past	   Future	  employee	  

Works	  9-‐5	   Works	  any?me	  

In	  corporate	  office	   Anywhere	  

Uses	  company	  equipment	   Uses	  any	  device	  

Focused	  on	  inputs	   Focused	  on	  outputs	  

Climbs	  the	  corporate	  ladder	   Creates	  own	  ladder	  

Predefined	  work	   Customized	  work	  

Hoards	  informa?on	   Shares	  informa?on	  

No	  voice	   Can	  become	  a	  leader	  

Relies	  on	  email	   Relies	  on	  collabora?on	  tech/	  cloud	  

Focused	  on	  knowledge	   Focused	  on	  competence/	  adap?ve	  learning	  
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Verandering	  in	  “leren”	  over	  genera?es:	  

•  Leren	  van	  meerdere	  bronnen,	  leren	  
eerder	  van	  beelden	  en	  film	  

•  Niet	  lineair,	  maar	  lateraal	  leren	  (starten	  
van	  discon?nue	  informa?e,	  beschikbaar	  
op	  diverse	  plaatsen	  en	  momenten)	  

•  Leren	  in	  netwerken:	  	  discovery	  learning	  
and	  onderzoeksgericht	  leren	  in	  sociale-‐	  en	  	  
informa?enetwerken	  	  



Wat	  vraagt	  de	  interna?onale	  
arbeidsmarkt?	  

•  Efficiency	  in	  opleidingen	  /	  L&D	  
•  Impact	  
•  Competen?es	  



Concreet	  vraagt	  men	  naast	  inhoudelijke	  
exper?se:	  	  

•  Working	  in	  teams	  
•  Lifelong	  learning	  

•  Perseverance	  
•  Cri2cal	  sense	  

•  Entrepreneurship	  
•  Crea2vity	  

•  Problem	  solving	  &	  Knowledge	  crea2on	  
•  Searching	  correct	  and	  relevant	  informa2on	  fast	  and	  

accurately	  
•  Engagement	  –	  Taking	  responsibility	  



Is	  de	  lerende	  voorbereid	  voor	  zo’n	  
nieuwe	  leeromgeving?	  	  



En	  trainers/	  L&D	  professionals?	  
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Wat	  doe	  je	  om	  leerimpact	  te	  
verhogen?	  	  

•  When	  do	  learners	  really	  engage	  in	  learning	  
and	  so	  you	  experience	  that	  what	  you	  
learned	  will	  be	  really	  understood,	  
integrated	  and	  used	  aderwards?	  
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Wat	  had	  impact	  op	  uw	  leren?	  
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Wat	  had	  impact	  op	  uw	  leren?	  

Voorbeelden?	  
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Filip	  Dochy,	  Inneke	  Berghmans,	  	  
Anne-‐Katrien	  Koenen,	  Mien	  Segers	  

2015,	  Amsterdam:	  Boom/Lemma.	  

Building	  blocks	  for	  High	  Impact	  
Learning	  that	  Lasts	  -‐	  HILL	  
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Wat	  toont	  het	  onderzoek	  aan?	  	  
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Uitgangspunten Wetenschappelijke evidentie 
Aandacht voor 

zelfregulatie 
en 
metacognitie 

•  Voldoende overtuigende empirische 
bewijsvoering dat het gaat om 
effectieve instructievariabelen 

•  Meer zelfsturing leidt tot hogere 
intrinsieke motivatie en betere 
prestaties 

(Boekaerts, Veenman, Järvelä) 
•  Nog onvoldoende bekend welke instructiecomponenten 

het meest werkzaam zijn en of deze voor uiteenlopende 
leeftijdsgroepen, typen lerenden, vakdomeinen en typen 
taken verschillen. 
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        Ruimte voor      
zelfverant-
woordelijkheid 

•  Volledig onbegeleid leren zonder enige vorm van begeleiding blijkt niet 
erg effectief 

•  Zelfverantwoordelijk leren waarbij tevens begeleiding wordt gegeven in 
de vorm van instructie of nadere ondersteuning laat goede resultaten 
zien 

•  Autonomie-ondersteunend begeleiden levert sign. betere resultaten dan 
controlerend (Sierens, Goossens, Dochy, et al., 2007) 

•  Als lerenden keuzes krijgen heeft dat positieve effecten. Niet enkel de 
intrinsieke geboeidheid in het studiemateriaal wordt ondermijnd door 
controlerende factoren, maar ook het diepgaand leren wordt belemmerd 
(Grolnick & Ryan, 1987).  

•  Lerenden hebben zelf een voorkeur voor constructivistisch onderwijs 
waarin de docent begeleider is 

•  Lerenden verschillen in de mate waarin ze behoefte hebben aan externe 
sturing 

•  Vraag blijft of zelfverantwoordelijk leren voor elke lerende even  
geschikt en effectief is 
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Leren in een 
authentieke 
leer- 
omgeving 

•  Leren in meer authentieke contexten leidt 
tot betere prestaties mbt vaardigheden, 
gelijke prestaties wat betreft kennis 
(Dochy, Segers, Gijbels & Van den 
Bossche, RER, 2003)  

•  Aansluiten bij voorkennis en ervaring van 
studenten is nuttig: voorkennis is de 
sterkst voorspellende variabele van 
studieprestaties (Dochy, Segers & Buehl, 
RER,1999). Interesse is sterk verweven 
met voorkennis. 

•  Rekening houden met de condities 
waaronder transfer van het geleerde naar 
nieuwe contexten plaatsvindt 
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Leren als 
een 
sociale 

activiteit, 
in team 

•  Leren in teams is vaak te 
prefereren boven individueel 
leren (Johnson & Johnson; Dochy et al.) 

•  Onderzoek naar de optimale 
condities voor coöperatief leren 
en teamleren (Dochy, 2010-2015) 

•  Vraag blijft of samenwerkend 
leren voor alle lerenden even 
geschikt en efficiënt is. 
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Leren met 
ICT 

•  Computers en software in de 
opleiding leiden niet zondermeer tot 
effectiever leren 

•  Veel mogelijkheden om opleidingen 
aantrekkelijker te maken en plaats- en 
tijdsongebonden aan te bieden 

•  MOOC’s, e-learning en webinars 
nemen veel oude beperkingen over! 

•  Variation is the key of learning (F. 
Marton) 



Hybrid	  learning	  superior:	  
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Hybrid	  Learning	  superior:	  
students	  received	  a	  web-‐based	  lecture,	  studied	  
the	  printed	  reader	  and	  solved	  individually	  the	  
printed	  guiding	  ques?ons	  at	  the	  end	  of	  the	  
reader.	  	  
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Gebruik van 
nieuwe 
beoordelings-
methodieken 

•  Veel onderzoek naar functie en vorm 
van portfolio’s, effecten van peer-
assessment, self-assessment, 180° & 
360° feedback 

•  Assessment stuurt leren 
•  Lerenden hebben veelal voorkeur voor 

nieuwe assessmentvormen 
•  Congruentie tussen leren en assessment is belangrijk 
•  Percepties van lerenden op assessment beïnvloeden hun 

gedrag  
•  Tests zijn stressmomenten, geen leermomenten 
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Dit	  waren	  highlights	  uit	  
onderzoek	  



Wat	  in	  de	  prak?jk?	  	  

High	  Impact	  Learning	  in	  your	  organisa?on	  



High	  
Impact	  
Learning	  

that	  Lasts	  	  

self-‐
management/	  

Learner	  
agency	  

Collabora?on	  
&	  Coaching	  

Hybrid	  
learning	  

Ac?on	  &	  
Sharing	  

Flexibility-‐	  
Formal	  en	  
informal	  

Urgency	  /	  
Gap	  /	  Problem	  

	  	  	  	  	  	  	   	  Assessment-‐as-‐Learning	  



1.	  Uitgaande	  van	  een	  ‘gap’	  

•  Ervaren	  behoede	  –	  behoede	  creëren	  
•  Enige	  ‘sense	  of	  urgency’,	  hiaat,	  probleem	  
•  Dus	  :	  
•  interesse/	  mo?va?e	  
•  vanuit	  authen?eke	  situa?es	  (lees:	  echte	  
casussen;	  werkplekproblemen	  

	  en/	  bedrijfssitua?es	  (vb:	  BISS)	  
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2.	  In	  ac?e;	  door	  ‘sharing’	  

•  in	  real-‐life	  situa?e;	  door	  ‘doen’	  (through	  
ac?on)	  

•  Zorg	  voor	  het	  delen	  van	  informaLe,	  
discussie,	  peer-‐interacLe,	  interac?e	  met	  
prak?jk	  
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3.	  Ondersteuning	  door	  	  
hybrid	  learning	  

•  Hybrid	  learning:	  online	  /	  offline	  
•  LMS,	  coaching,	  mix	  

•  Just-‐in-‐?me	  classes	  –	  flipped	  learning	  
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4.	  Learner	  agency	  (keuzes;	  
verantwoordelijkheid;	  

betrokkenheid)	  
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-‐ Verantwoordelijkheid	  en	  keuzes	  bij	  werknemer	  
-‐ Eigen	  leerpaden	  die	  men	  kan	  managen	  
-‐ Diverse	  oplossingsroutes	  
-‐ Mid-‐period	  reviews	  
-‐ Construc?eve	  feedback	  
-‐ Deel	  failure	  stories;	  cultuur	  van	  fouten	  maken	  
	  en	  correc?e	  
-‐ Individuele	  doelen,	  team	  doelen	  

ABC	  of	  the	  manager:	  
Autonomy;	  Belongingness;	  Competence	  



5.	  Collabora?ef	  

1.  In	  team	  
2.  Individueel	  in	  netwerk	  (FB;	  interac?e	  	  
met	  peers)	  

1.  Individueel	  met	  interac?e	  met	  de	  coach	  
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6.	  Flexibel:	  formeel	  en	  
informeel	  leren	  
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Flexibel	  programma	  dat	  ruimte	  biedt	  voor	  	  
Informeel	  leren:	  

Structured	  parts	  (e.g.	  online;	  LMS)	  
Informal	  learning	  (e.g.	  in	  team;	  within	  LMS)	  

-‐ Informa?on	  seeking	  /help	  seeking	  
-‐ Feedback	  seeking	  (Noe,	  2013)(o.a.	  in	  teams;	  	  
	  in	  communi?es)	  



7.	  Assessment-‐as-‐Learning	  
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-‐ Assessment	  as	  a	  part	  or	  product	  of	  the	  learning	  
process	  
-‐ Much	  less	  summa?ve	  assessments,	  not	  	  as	  	  
stressors	  but	  preferable	  as	  learning	  moments	  	  
E.g.:	  porrolio	  assessment;	  project	  products,	  
...	  

-‐ Learning	  oriented	  assessment	  (M.James)	  :	  	  
providing	  feedback	  and	  no	  extra	  tests	  
	  (so-‐called	  forma?ve	  tests)	  



HILL:	  	  
L&D	  anno	  2032:	  	  

High	  impact	  learning	  	  
that	  lasts	  
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High	  impact	  learning	  :	  impera?ves!!	  
•  Making	  mistakes	  
•  Safe	  climate	  
•  Sharing	  (knowledge	  sharing;	  reciprocity;	  shared	  standards;	  

autonomy)	  
•  Learner	  agency	  	  
•  CollaboraLon	  
•  Self-‐efficacy	  	  
•  Hybrid	  learning	  
•  Selfsteering	  of	  learning	  is	  reached	  (and	  self	  efficacy	  is	  increased)	  

through	  	  
–  1	  adequate	  feedback	  	  
–  2	  enough	  “learner	  agency”	  
–  3	  room	  for	  reflecLon	  on	  the	  process	  (How	  did	  we	  do	  this?	  Was	  

this	  efficient?	  Can	  we	  do	  it	  be_er	  of	  differently?	  Why?	  How	  will	  
we	  do	  it	  next	  Lme?	  (Van	  Dinther,	  Dochy	  &	  Segers,	  2011;	  
Zimmerman,	  2001).	  	  	  

•  Deci	  &	  Ryan	  (Self-‐determinaLon	  theory):	  increase	  intrinsic	  
moLvaLon	  through	  posiLve	  feedback,	  increase	  the	  desire	  for	  
competence	  and	  a	  sense	  of	  autonomy.	  
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High	  
Impact	  
Learning	  

that	  Lasts	  	  

self-‐
management/	  

Learner	  
agency	  

Collabora?on	  
&	  Coaching	  

Hybrid	  
learning	  

Ac?on	  &	  
Sharing	  

Flexibility-‐	  
Formal	  en	  
informal	  

Urgency	  /	  
Gap	  /	  Problem	  

	  	  	  	  	  	  	   	  Assessment-‐as-‐Learning	  
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High	  Impact	  Learning	  in	  prakLjk,	  
MarLne	  Meekers	  

Learning	  In	  Company	  
	  info.learningincompany@gmail.com	  



Ontwerp	  leer-‐trajecten	  

•  Ontwerp	  een	  traject	  in	  plaats	  
van	  een	  training	  

•  Voeg	  coaching	  van	  de	  
leidinggevende	  op	  nieuw	  
gedrag	  en	  teamleren	  toe	  als	  
onderdeel	  in	  het	  traject	  voor	  
meer	  ROI	  

•  Plan	  feedback	  structureel	  in	  
•  Maak	  een	  keuze	  in	  

leerinvesteringen	  en	  investeer	  
consequent	  tot	  nieuw	  gedrag	  
ontwikkeld	  is	  



Prak?jkvoorbeeld	  bouwstenen	  
	  Coöpera?e	  en	  coaching	  	  
	  Ac?e	  en	  kennisdeling	  

Doelstelling	  Traject	  Gastvrij:	  
•  Gastvrijheid	  naar	  de	  klant	  

verbeteren	  
•  Leidinggevenden	  sturen	  

medewerkers	  beter	  aan	  
op	  het	  gewenste	  gedrag	  
vanuit	  een	  goed	  begrip	  
van	  ‘het	  concept	  gastvrij’	  

Traject	  ‘gastvrij’:	  

	  Voorbereiding	  
	  leidinggevenden	  
	  tot	  1	  gezamenlijk	  	  
verhaal	  

Workshop	  
Gastvrij:	  	  
focus	  op	  
verhaal	  
kennen	  en	  
kunnen	  
toepassen	  op	  
concrete	  
cases	  en	  
keuze	  
individueel	  
ac?epunt	  

Nabespreking	  
Leidinggevend
en	  over	  hun	  
rol	  in	  ROI	  

Keuze	  voor	  3	  maand	  focus:	  
•  Individueel	  rapporteren	  	  
•  Feedback	  in	  overleg	  met	  

leidinggevende	  
•  Elk	  team	  1	  case/briefing	  	  
•  Maandelijks	  als	  punt	  op	  

overleg	  leidinggevenden	  

Interviews	  
zaakvoerd
ers	  input	  
cases	  



Assessment	  as	  learning	  as	  team	  

•  Samen	  ontwerpen	  en	  evalueren	  van	  
een	  leerini?a?ef	  als	  vorm	  van	  team	  
leren	  

•  Echt	  maatwerk	  door	  co-‐crea?e	  	  

•  Als	  trainer/ontwerper	  begeleiden	  op	  2	  
niveaus	  (leidinggevende	  en	  team)	  



Prak?jk	  voorbeeld	  bouwstenen	  
Assessment	  as	  learning	  

Flexibele	  leerruimte	  

Voorbereiding	  met	  
Team	  
Leidinggevenden	  

Doelstelling	  2daagse	  afdeling	  sales:	  

•  Installeren	  nieuwe	  rollen	  en	  
strategisch	  plan	  

•  Samenwerking	  tussen	  rollen	  
onderling	  

2daagse	  
workshop	  

Evalua?e	  2daagse	  
met	  team:	  
-‐  Doelstellingen	  
-‐  Transfer	  vervolg	  
-‐  Samenwerking	  

als	  team	  

Rol	  als	  
trainer	  

Co	  construc?e	  
vanuit	  1e	  
programma	  
voorstel	  +	  
taakverdeling	  	  





LET’S	  GO	  INVENT	  TOMORROW	  RATHER	  
THAN	  WORRYING	  ABOUT	  WHAT	  HAPPENED	  

YESTERDAY	  
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High	  Impact	  Learning	  Congress,	  	  
Utrecht,	  25	  mei	  13u	  

Maak	  je	  lid	  van	  de	  FB	  groep:	  	  
HIGH	  IMPACT	  LEARNING	  That	  Lasts-‐	  Ambassadors	  
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