
 

 

 

 70:20:10 in de zorgpraktijk  





visie op leren 

Leren in de context 

Leren door te werken (en te reflecteren) 1 

Ondersteun leren door te werken 

2 

3 

drie grote bewegingen 

Zorg dat leren voor je werkt! 



presteerparadigma 

leerparadigma 

transitie van een  

naar een  



leveren prestatie 

 
En natuurlijk valt er ook nog altijd 

iets te leren 

centraal staat de te 



presteren 
in een ziekenhuis gaat over 

kwaliteit 

veiligheid 
& 

Dat is de 

business!! 



diagnostische 

fouten 

Reduceer:  

Graber (2005) 

systeem fouten cognitieve fouten 
Operational Excellence 

Convenant Medische technologie 

VMS thema’s 

kennis 

data 

verzameling 

data 

processing 

data 

verificatie data 

processing 

data 

verificatie 



Assessments 

Drives 

Learning 
Ondersteunen met verschillende 70-20-10 oplossingen op de werkplek 

Werken en leren borgen door de assessments 



Waar komen we 

vandaan 
Als pilot gestart op 5 chirurgische afdelingen in het Maastricht 

UMC+ in 2010 



Waar staan we nu 
4 ziekenhuizen, revalidatie instelling en 1 instelling voor forensische 

psychiatrie/verstandelijke beperking 

• Circa 1500 verpleegkundigen en circa 1300 geaffilieerde beroepen 

• Circa 180 opgeleide assessoren 

• Circa 750 werkplek assessments uitgevoerd op nagenoeg alle 

klinische en ondersteunende afdelingen begonnen met borgen (of 

gepland) 

• OK-omgeving start vanaf september met assessments (nieuwe COA) 

• Bijpassende leeromgeving grotendeels beschikbaar 

• Kwaliteitssysteem in verregaande ontwikkeling (output assessments is 

de input voor verbeteringen in de “70”.) 
 





 verwerven van  

een competentie 

 aantonen van  

bekwaamheid 

training 

instructie 

(op werkvloer) 

opleiding 

werken 

 

e-learning 

Universiteits- 

Bibliotheek 

of Google 

peer- 

assessment 

toetsing op 

werkvloer 

e-toets 

examen 
register 

eigen  

verklaring 

 ondersteuning 

in de context 

(performance support) 

Social 

learning 

Micro-

learnings 

Taak- 

ondersteuning 

experts 

raadpleging 

 



informele leeromgeving 

ondersteunt de assessments op de werkvloer 

zelf-assessment 

formatief- 

assessment door 

de assessor 



Waar werken we naar toe? 

dagelijks één 

performance 

en/of communicatie-

assessment per afdeling 

iedere gediplomeerd 

zorgbeoefenaar 

4 assessments per jaar 

over een periode van 3 jaar 

tussen de 12-18 assessments per persoon 

ruimte voor 30-50 

personen per jaar  
(of meer assessments) 

3-5 opgeleide assessoren per 

afdeling 

(1 op 10-12 personen) 

om de 2-3 maanden 

een assessment 

360 – 540 assessments per 

afdeling 

Fase 2: koppeling met kwaliteitssystemen 

op afdeling/RVE/MUMC nivo met 

geanonimiseerde data uit de assessments 

over 3 jaar geborgd? 



Mensen leren het meeste door te werken! 


