
           

Van verplichting naar ondersteuning… 

Van sturen naar regie krijgen en nemen… 

Van inhoud naar context… 

 
Een nieuwe kijk op 
digitaal leren. 



• Het in co-creatie ontwikkelen van passende 
leeroplossingen 

 
• Gebruik maken van elkaars kwaliteiten 

 
• Het borgen van kwaliteit  verdieping en 

samenhang van leeroplossingen 
 

• Het vormgeven van consistente en op 
elkaar aansluitende leertrajecten in een 
continuüm  

Leertrajecten 

kwaliteit 

Noordhoff Health en ProfPortaal Zorg; samen beter 



Met meer aandacht voor de balans… 

Verbinden 
met praktijk  

Managen en 
sturen 

Presenter
Presentation Notes
De afgelopen jaren hebben we veel bereikt met het inrichten van het LMS en de daaraan gekoppelde profielen. Een inmiddels onmisbaar kader voor het onderhouden en inzichtelijk maken van de bevoegd en bekwaamheid van onze (zorg)professionals.Waar nog winst te behalen is, is hoe zorgprofessionals dit omvangrijke leeraanbod integreren in hun ‘zijn’ en verbinden met leren en werken in de praktijk…Kortom, hoe kan de 10 meer in samenhang worden gebracht met 20 en 70 en het aanbod meer taakondersteunend i.p.v. verplichtend ervaren worden? 



Een verschuiving in ‘digitaal leren’… niet méér, maar anders 
 

Van gericht zijn op 
vakinhoud, naar 
blik op context 

Omgaan met de 
veelheid… 

Leren en 
veranderen 

Van bepalen ‘wat’, 
naar  ondersteunen 

hoe  
Didactiseren van 
werkprocessen 

Opzetten kennis- 
en informatie-
architectuur 

Van e-learning naar 
taakondersteunend 

digitaal leren 

Generiek waar het 
kan, specifiek waar 

het moet 
Verbinden met 
zorglandschap 

Van minder focus  
op moeten, naar tonen 
van bekwaamheid en 
ontwikkelen eigen regie 

Presenter
Presentation Notes
De ontwikkelingen in digitaal leren gaan snel en vooral de toepassing en vorm zijn in de loop der jaren veranderd en geëvolueerd.En hiermee zijn ook verschuivingen ontstaan. Bijvoorbeeld  t.a.v. de ontwikkeling van e-modules. Geen behoefte aan ‘meer’ , maar ‘anders’. En waarbij vooral de directe link met de praktijk en context  gemaakt wordt die de professional eigen is…  Daarnaast leven we in een tijd waarin we geprikkeld worden door allerlei informatietechnologische ontwikkelingen, een overload aan content en is de keuze naar vormen hierin eindeloos…Tijd voor een duidelijke ‘need to know’ in combinatie met de juiste vorm… En faciliteren van de  professional die deze middelen ‘just in time’ kan toepassen.Zeker ook gezien de toekomst , met steeds geavanceerdere zorg technologische ontwikkelingen en andere mogelijkheden binnen e-health. Die  kunnen betekenen dat professionals naast zichzelf, hierin ook de patiënt mee moeten kunnen nemen. Aanvulling; er komt veel op professionals af, de snelheid is toegenomen en ontwikkelingen volgen elkaar op. En dat in een tijd waarin technologisch steeds meer mogelijk is…. en tegelijkertijd bezuinigingen op een andere wijze dwingend zijn.Het is de kunst te leren en werken in een bepaalde, constante onzekerheid… waar we met technologische leeroplossingen een ondersteunende rol kunnen vervullen om het ‘anders’ te doen ipv meer omdat meer niet meer werkt… oftwel loslaten en vertrouwen…



er gaat iets mis: hoe 
los ik het op 

er is iets veranderd: 
hoe werkt het nu? 

toepassen: hoe moet 
het ook alweer? 

vervolg: in de 
context 

basis: je leert iets 
voor het eerst 

w
er
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doen 

laten zien 

weten hoe 

weten 

Leerpiramide van Miller 5 Moments of Need 

Presenter
Presentation Notes
Uitleg Miller en 5 moments of need (Goffertson en Mosher). Aan publiek vragen op welk momen t ze zich nu vooral richten, welke leermiddelen en faciliteiten hebben ze in place?



Wanneer de context en niet de inhoud je vertrekpunt is 

 
INTEGRATIE KENNIS EN KUNDE DOOR 

WERKPLEKLEREN  
  

DOEN 

TONEN 

WETEN 
HOE 

WETEN  

Een praktijkcontext die een professional 
als een kritische beroepskenmerkende 
herkent…  

Verankering van kennis en skills  
Ondersteunt door vormen van werkplekleren en  
digitaal leren… 

… bijvoorbeeld een digitaal leeraanbod gericht op 
‘kunnen toepassen 

…. waarbij bestaande e-modules relevante 
leerbronnen/objecten worden die ondersteunend zijn 
aan benodigde basiskennis… 

 
THEORETISCH AANBOD GERICHT OP 

TOEPASSEN 
  

 
VITAAL BEDREIGDE 

PATIËNT 
 
  

Presenter
Presentation Notes
Voorbeeld zorg



Wanneer de context en niet de inhoud je vertrekpunt is 

 
INTEGRATIE KENNIS EN KUNDE DOOR 

WERKPLEKLEREN  
  

DOEN 

TONEN 

WETEN 
HOE 

WETEN  

 
THEORETISCH AANBOD GERICHT OP 

TOEPASSEN 
  

 
VITAAL BEDREIGDE 

PATIËNT 
 
  

Van toetsing van seperate kennis  

Naar tonen en toetsen van professioneel handelen… 

Presenter
Presentation Notes
Voorbeeld zorg



er gaat iets mis: hoe los 
ik het op 

er is iets veranderd: hoe 
werkt het nu? 

toepassen: hoe moet 
het ook alweer? 

vervolg: in de context 

basis: je leert iets voor 
het eerst 

w
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doen 

laten 
zien 

weten 
hoe 

weten 

Asses Me 

LEERMANAGMENT 

Presenter
Presentation Notes
Uitleg Miller en 5 moments of need (Goffertson en Mosher). Aan publiek vragen op welk momen t ze zich nu vooral richten, welke leermiddelen en faciliteiten hebben ze in place?



Werken en leren zijn 
apart georganiseerd (uit 
het primaire proces, 
extern, klassieke 
scholing/training) 

Leren wel wordt 
aangeboden binnen de 
org (bijv e-learning, maar 
staat los van het 
feitelijke werk). Er is 
geen relatie tussen 
leerresultaat en 
werkresultaat. 

Leren wordt aangeboden 
binnen org; toetsen vindt 
plaats geïntegreerd in 
praktijk. Focus is daarbij 
op transfer naar de 
praktijk. 

Sociaal leren en de 
werkplek als leerplaats 
zijn de kern; er is een 
visie op leren ontwikkeld 
en geïmplementeerd; er 
is leiderschap, visie en 
richting en verbinding 
tussen organisatiedoelen 
en leerdoelen.  

Leren en 
nieuwsgierigheid zijn de 
grondhouding van allen 
binnen de organisatie; er 
is sprake van teamleren 
en van een voortdurend 
streven naar 
(individuele) 
professionele 
excellentie. daardoor is 
de organisatie 
wendbaar. 

Focus op individu, geen relatie met 
organisatieresultaten 

Focus op (interprofessioneel) team, 
met individuen gericht op 
persoonlijke excellentie en 
meesterschap. Gericht op resultaten 
en effecten van organisatie binnen de 
maatschappij. 

Ontwikkelen naar een lerende organisatie (leercultuur) 

1 
2 

3 
4 

5 

Presenter
Presentation Notes
Hoe leren vormgegeven wordt binnen een organisatie hangt vaak af van in welke fase van leren een organisatie zit en hoe er naar leren gekeken wordt. Daar vallen verschillende fases te ondescheiden. In welke fase zitten de mensen uit de groep en waar wil je naar toe? (Mintzberg)



In welke fase zit uw organisatie? 

Ga naar menti.com en gebruik 
code 23 43 5 

Presenter
Presentation Notes
Hoe leren vormgegeven wordt binnen een organisatie hangt vaak af van in welke fase van leren een organisatie zit en hoe er naar leren gekeken wordt. Daar vallen verschillende fases te ondescheiden. In welke fase zitten de mensen uit de groep en waar wil je naar toe?

https://www.mentimeter.com/public/c936e1d7db5efdebf9c9a303667591bd


Ter discussie 

• hoe bouw je in je eigen organisatie je leeromgeving op?  
 • businesscase: ‘ er komt iets bij, wat gaat er af’? 

 



Oplossing voor werkplek leren; Ask Me 

Presenter
Presentation Notes
Vanuit hier naar de demo van Ask Me
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