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Verpleeghuis Zevenaar   Leverancier digitale leeroplossingen 

Wat we hebben 

Van Londen – van de Beek, (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Wat we doen 

co
nte

xt 

Van Londen – van de Beek, (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Effectiever en efficiënter leren 

Continu veranderende omgeving 

 

¨  Vraag naar deskundigheid ↑ 
¨  Verplichte leeractiviteiten ↑ 
¨  Tijd om te leren ↓ 
 

¨  Bezuinigingen 
¨  Opleidingsafdeling ↓ 
¨  Zorgmedewerkers ↓ 

 
 

  

Leren anders 

organiseren? 

Wat we meer willen: 70-20-10 

Charles Jennings, (2002) 

Welk leren faciliteert uw organisatie?  

Ga naar govote.at 
Voer de code 44536 in en stem 

Vergeetcurve Ebbinghaus  Definitie werk(plek)leren 

 

¨  “Leren tijdens het werk”.  

¨  Werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als 
leeromgeving met werkelijke problemen uit de 
arbeidspraktijk als leerobject  

     (Onstenk, 1994; 2001) 

 

      
Leren en ontwikkelen van medewerkers, 

    naast het opleiden van leerlingen 
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Leren op de werkplek is  
  effectiever en efficiënter 

    Je leert… 

¨  …het meeste tijdens het werk, van ervaringen 

¨  …specifieke werkzaamheden alleen in de werkcontext 

 

En je leert… 

¨  …alleen wat nodig is 

¨  …op het juiste moment 

¨  …vanuit de eigen werksituatie met eigen ‘problemen’  

¨  …en past geleerde direct toe in de praktijk (transfer) 

We leren al op de werkplek: 

¨  Feedback op handelen 

¨  Casusbesprekingen 

¨  Observaties 

¨  Toetsen van handelingen 

¨  Instructie / uitleg 

¨  Video interactie begeleiding 

¨  Meewerken 

¨  Samen een wond bekijken 

¨  Etc 

Niets nieuws… 

¨  Iedereen leert op de werkplek, maar vaak nog… 

 

¨  …onbewust 

¨  …niet herkend als leren 

¨  …onvoldoende benut 

¨  …niet gestimuleerd 

¨  …niet begeleid 

¨  …niet geregistreerd 

 

leren op de werkplek faciliteren 

Al het leren naar de werkplek? 

Ga naar govote.at 
Voer de code 44536 in en stem 

Leren op de werkplek is… 

…de meest krachtige leeromgeving mits: 

 
¨  Begeleiding 

¨  Feedback (en reflectie) 

¨  Inrichting van het werk 

¨  Motivatie van de lerende 

Bolhuis, 2009, Billet, 2002 

Stop trainingen  
om te ontdekken hoe het leren op de werkplek mogelijk is 

Blended Learning 
Mix van leervormen 

co
nt

ex
t 

Leren op de 
werkplek 

(doen) 
 

Start vanuit de werkplek…. 

Van Londen – van de Beek, (2011) E-learning  waarom, wat en hoe? 

Uitgangspunt 

¨  Bewust stilstaan en leren markeren 

¨  Opdracht 

¨  Begeleiden; vragen stellen - dialoog 

¨  Registreren maar…. 

¨  Samen leren tijdens het werk 

¨  Uitgaan van wat aanwezig is en werkt 

¨  Ontdekken wat werkt  en anders kan 

¨  Iedereen leert 

¨  op eigen niveau 

¨  wat nodig is en wanneer het nodig is 

¨  in de eigen werksituatie 

Leren op de werkplek faciliteren 

¨  Werkplek centraal stellen 

¨  Bewust stilstaan 

¨  Dialoog (feedback) faciliteren 

¨  Reflectie stimuleren 

¨  Inzicht & bewustwording creëren 

¨  Nieuw handelingsperspectief bieden 

¨  Doen en ervaren…. 
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APP geïntegreerd in de leeromgeving 
 & begeleiding 

Observatiemodule / APP 

¨  Structuur 

¨  Dialoog 

¨  Registratie 

 

Reflectietool (360-zelf) 

Beoordelen (collega, zelf, toetser) 

Feedback geven 

Leren registreren 

In ‘mijn’portfolio en rapportages 

Praktijk voorbeeld 1: 
Verplichte leeractiviteiten op de werkvloer 

¨  Protocol lezen 

¨  Handeling uitvoeren tijdens het werk, met behandelaar* als 
coach-on-the-job (1x per jaar) 

Tillen, Wondzorg 

Voeding, Mondzorg 

Onbegrepen gedrag 

Verpleegtechnische handelingen 

¨  Casusbespreking bijwonen  (1 x per jaar) 

¨  Digitale APP  in  Leren@Liemerije 

Leren registreren & feedback geven (door coach-on-the-job) 

 

*fysiotherapeut, ergotherapeut,  
coordinerend verpleegkundige, diëtiste etc. 

Ontwerpen 70-20-10 
Doelstellingen training 

Kennis toepassen 

Kennis opdoen 

Vaardigheden oefenen 

Toetsen 

PRAKTIJK 
moment van toepassen 

Doelstellingen werk 

Stappen  

Handeling 

Inhoudelijke informatie 

Verdiepende bronnen 

Formeel leren 

Performance support 

Performance support 

¨  Ondersteuning van medewerkers on the job 

¨  Op het moment dat het nodig is 

¨  Zodat medewerkers met zo min mogelijk ondersteuning van 
anderen 

¨  Zo effectief mogelijk het werk uit te kunnen voeren. 

Gloria Gery, Electronic Performance Support Systems, 1991 

 

Geordend aanbieden van stukjes informatie 
 ‘just in time, just in case, just enough’  

 

Vervolgstap Liemerije 

 

PRAKTIJK 
 

Job-aid 
 
 

 
10 gouden tips 
 

 
1-minuut filmpje 
 

 
E-learning 
 

 
Richtlijnen 
 

 
Verdiepende informatiebronnen 
 

Beschikbaar in 

self-service 

leeromgeving! 

 
 

Eigen regie 

medewerker 

 

Voorbeeld leerpad Inhoud leerpad 
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Kennis borgen & delen 

¨  Per handeling 

¨  Job-aid 

¨  1-minuut filmpje 

¨  10 gouden tips 

¨  Power Point klinische les 

¨  E-learning 

¨  Richtlijnen 

 

 Beschikbaar in self-service leeromgeving! 

 Eigen regie medewerker 
 

 + alle overige (leer)materialen beschikbaar stellen 

5 moments of need (70-20-10) 

Bob Mosher en Conrad Gottfredson, Performance Support 

To Do 

¨  Leren op de werkplek als uitgangspunt 

¨  Alleen formeel leren voor kritische taken 

¨  Geordend aanbieden van benodigde informatie 

Door: 

¨  Werkplekleren te faciliteren 

¨  Creëren van leersituaties: begeleiding, feedback en reflectie 
(met APP) 

¨  Formeel en informeel leren te faciliteren 

¨  Integratie werken & leren / vormgeven 702010 

¨  Self service leeromgeving (eigen regie) 
 

 Performance support: stukjes informatie ‘just in time, just in case, just enough 

Aan de slag Hoe? 

1.  Context belangrijke informatie verzamelen 

2.  Werkprocessen analyseren  

3.  Kritische taken vastleggen 

4.  Bepalen wie, wat, waar aan informatie nodig heeft 

5.  Leer- en performance plan opstellen 

 

Vervolg: Kennis borgen & delen 

¨  Per handeling 

¨  Job-aid 

¨  1-minuut filmpje 

¨  10 gouden tips 

¨  Power Point klinische les 

¨  E-learning 

¨  Richtlijnen 

¨  Forum 

 

 Beschikbaar in self-service leeromgeving! 

 Eigen regie medewerker 
  
 + alle overige (leer)materialen beschikbaar stellen 

Voorbeelden 

¨  Enkele voorbeelden 

¨  Voor een uitgebreide demo of aanvullende informatie 
www.infolearn.nl of info@infolearn.nl 

NOVIO, gebaseerd op Moodle 


