
Passie voor leren



Workshop: Competency Based Education (CBE) 

& Gepersonaliseerd leren

      Wat te verwachten?
■ Oude bekende theorieën vertaald naar 

praktische toepassingen

■ Tips & tricks uit de praktijk

■ Vragen aan ons → vragen aan jullie

■ In gesprek met elkaar



Altijd vanuit 
onderwijskundig

en didactief perspectief

125+ implementaties
en ruim

150.000 gebruikers

Volledig productportfolio
voor complete

ontzorging

Co-creatie en snelle 
doorontwikkeling

focuspunt

Diverse partnerships
met onder andere

AFAS & Driessen/IJK



Alle facetten in één

leer- en ontwikkelplatform











Competenties:

what’s in a name?
“A rose by any other name would smell as sweet”

W. Shakespeare

■ Vaardigheid

■ Deskundigheid

■ Expertise

■ Kundigheid

■ Vakbekwaamheid

■ Vakmanschap

■ Geschiktheid

■ Kwalificatie

■ Talent

■ Vermogen

■ ...





Competenties zijn

de kern van

het leren



“Benadering waarbij het onderwijs gericht is 

op het leren van competenties 

(kennis, vaardigheden, etc.) op eigen wijze

in plaats van het letterlijk aanwezig 

zijn in een klassikale LES” 

Leren is de constante, tijd de variabele.

WAT IS
CBE?





Start: Ik wil alles van alles weten



1. Ik wil iets nieuws leren



2. Ik wil me verder verdiepen



3. Ik wil mijn kennis toepassen in de praktijk.



4. Er is iets nieuws!



5. Oh jee, ik weet het even niet meer!



Leren staat centraal:

wat de aanleiding ook is!

(Gepersonaliseerd) Leren



Hoe ondersteun je gepersonaliseerd 

leren met een LMS?

■ Meetbaar inzicht in de competenties, 
verworvenheden, vaardigheden en 
deskundigheden van medewerkers, functies, 
teams, afdelingen en organisatie.

■ Gepersonaliseerd leren 
→ ontwikkelen op jouw niveau, jouw tempo, 
jouw manier

■ Gemakkelijk beschikbaar

■ Contact mogelijk maken met “leercoaches”

■ Geen vastgestelde leer-tijden/leermomenten

Hoe dan?! → Voorbeelden



Meetbaar inzicht







Gepersonaliseerd leren



BHV interactieve film

Eenvoudig scannen van QR-code

Altijd beschikbaar / 24/7

Voor iedereen

Gemakkelijk beschikbaar



Enkele tips:

durf onprofessioneel te zijn 

■ Vlogs

■ Instructievideo door collega’s

■ Bouw samen aan leerpaden

→ agile!



Enkele tips:

agile ontwikkelen

■ Leerroutes en leertaken die niet vooraf door 
de docent of methode gedefinieerd zijn

■ Vanuit de leervraag van de leerling 
ontwikkelen

■ Experts uit de praktijk

■ Experts voorzien organisaties van het juiste 
opleidingsmateriaal 



Enkele tips:

microlearning

■ Maak het beschikbaar voor elk apparaat

■ 5 minuten of minder

■ Eén video zegt meer dan 1000 woorden

■ Gebruik humor



Enkele tips:

eigenaarschap

■ Geef waar mogelijk de medewerker zelf 

eigenaarschap over het leerproces

■ Vermijd verplichtingen

■ Stimuleer eigen inbreng 

■ Niet alles hoeft van je eigen instelling te zijn





“Competency based learning is iets voor dromers. 

In de realiteit zullen we slechts de oppervlakte raken.”

“Bij CBE is de medewerker sturend 

en staat de manager aan de zijlijn.”

“Bij CBE moeten competenties zoals ze nu 

gebruikt worden volledig losgelaten worden.”



Go for it!

Laat het talent van de medewerkers opbloeien!



Vragen?
Stel ze gerust!

Dank voor 
jullie aandacht!

info@infolearn.nl


