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“We shape our tools and thereafter our tools 
shape us“Marshall McLuhan
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1.De veranderende wereld 

2.De vier GameChangers in leren 

3.Wat vanaf gisteren gaan doen?
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“Welk percentage van de kennis die we nodig 
hebben om onze baan te doen is opgeslagen in ons 
geheugen en hoe is dat over 30 jaar veranderd?” 
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Speed of change is 
increasing

Work becomes 
more complex

High expectations, 
better experiences
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Blend leren/werken

Performance support

Micro learning

Curatie
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Agile aanpak

'5 Moments of Need'

Gepersonaliseerd  
leren

Learning & Performance analytics





Vraag A, B of C…
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Leeromgeving 
(zelfstudiemodules & meer) 

Workshop (F2F) 
(Cases & meer) 

Vlucht nieuwe WBC 
(vlucht & meer) 
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VR & AR

xAPI

Blockchain

Integratie  
technologie

Wearables













Leeromgeving

Trip ReportsSales omzet

Coaching collega’s

Planningssysteem

Beoordeling 
passagiers

Externe 
leerervaringen



Blockchain

Within  education,  activities  likely  to  be 
disrupted by blockchain technology include the 
award  of  qualifications,  licensing  and 
accreditation, management of student records, 
intellectual property management and payments. 

“
“



https://blockchain.open.ac.uk



https://www.blockcerts.org
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Open Content

Zelfgeorganiseerd  
leren

Data eigenaarschap &  
privacy

Learning Experience  
Design (LXD)
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eigenaarschap
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To do!

1.De veranderende wereld 

2.De vier GameChangers in leren 

3.Wat vanaf gisteren gaan doen?



Heroverweeg vele zaken:
•Waarde en rol L&D in organisatie 

•Wie is verantwoordelijk voor 
leren en ontwikkelen? 

•Bied je een optimale ervaring?



 Marcel de Leeuwe        www.leerbeleving.nl         marcel@leerbeleving.nl   


