
 



   
 

  Inhoudsopgave 
 
Deze editie van de Learning Correspondent bevat de volgende bijdragen: 
 

1. Impressie Next Learning 2019 
2. De tien belangrijkste voordelen van VR voor onderwijs en opleiden 
3. Wat betekent AI voor de rol en de arbeid van werknemers binnen arbeidsorganisaties (en voor 

leren en ontwikkelen)? 
4. Een telefoontas voor de werkplek? 
5. Voorbeelden van niet waargemaakte verwachtingen van nieuwe technologie op het gebied van 

leren 
6. Leren we beter door te werken, via collega’s of via cursussen/trainingen? We weten het niet. 

 

 

 

 
 
 

 



Impressie Next Learning 2019 

Op 2 april 2019 vond in Den Bosch de Next Learning 2019 plaats: https://www.nextlearning.nl/. Ik heb 
hier via mijn weblog uitgebreid verslag van gedaan. In deze bijdrage vat ik e.e.a. samen. 
 
De eerste inhoudelijke bijdrage ‘HOMO 4.0 – Just Technology? “ was van Lecyca Curiel: https://www.te-
learning.nl/blog/homo-4-0-just-technology-nle2019/  Zij ging in op Generatie Z. Volgens haar kenmerkt 
deze generatie zich onder meer voor de volgende karakteristieken: 

• Techsavvier. Ze groeien op in een heel andere digitale wereld. Deze generatie is zich bewuster 
van hun digitale kwetsbaarheid, al handelen ze er niet altijd naar. Ze communiceren het liefste in 
besloten omgevingen en op tijdelijke basis (denk aan SnapChat). 

• Entrepreneurial. Ze zijn ondernemend, maar zullen minder verdienen dan hun ouders. Ze 
kennen meer economische onzekerheid en instabiliteit. Het is ook een generatie van 
wereldverbeteraars. 

• Deze generatie is RAW. Via applicaties als Instagram ziet de wereld er mooier uit dan deze is. 
Instagram is daarom schadelijk voor de mentale gezondheid. Het is te perfect. Jongeren houden 
eigenlijk van imperfectie. Ze kijken ook anders naar ‘gender’. 

 
Curiel bracht haar verhaal op een boeiende manier. Hilarisch was het moment toen zij de zaal de vraag 
stelde wie al op 14 jarige leeftijd  over een LinkedIn-profiel beschikte. Het merendeel van de aanwezigen 
was deze leeftijd al gepasseerd toen het World Wide Web werd uitgevonden!  

Een belangrijke beperking van deze bijdrage was het zeer generaliserend spreken over een generatie. 
Marc Prensky deed dat 15 jaar geleden ook. Onderzoek laat echter zien dat wat betreft karakteristieken 
verschillen binnen generaties net zo groot zijn als tussen generaties. 

Gepersonaliseerd leren 

Ger Driesen (aNew Spring) verzorgde de learning track over gepersonaliseerd leren. De start bestond 
onder meer uit een verkenning van het fenomeen en uit praktijkcases. Dat deed Ger samen met een 
aantal marktpartijen. Er werden drie dimensies van gepersonaliseerd leren onderscheiden. Verder werd 
een onderscheid gemaakt in personalisering op inhoud (wat te leren?), personalisering op basis van de 
moments of need (waartoe leren?), personalisering op basis van de learning blend (hoe leren?), 
personalisering naar locatie (waar leren?), personalisering in tempo (wanneer leren?), en personaliseren 
in de mate waarin leren ook sociaal is (met wie leren?). Personaliseren naar ambities van personen, 
niveau (voorkennis) en tijdstip zijn ook nog varianten. 
Zie https://www.te-learning.nl/blog/gepersonaliseerd-leren-in-de-praktijk-voorbij-de-hype-nle2019/ 
Tijdens een paneldiscussie, ’s middags merkte emeritus-hoogleraar Joseph Kessels nog op dat adaptieve 
technologieën weleens de zelfregie van de lerende over het eigen leren uit handen kan nemen. De vraag 
is of dit wenselijk is.  

Slimme inzet van technologie  

Marcel de Leeuwe ging tijdens een sessie in op ontwikkelingen op het terrein van technology enhanced 
learning, op basis van ervaringen in de loop der jaren en binnen verschillende organisaties: 
https://www.te-learning.nl/blog/slimme-inzet-van-technologie-nle2019/  
 
Marcel liet onder meer zien hoe KLM op dit moment performance support gebruikt (met onder meer stap 
voor stap instructies,) om duizenden cabinepersoneelsleden te leren een nieuwe service uit in de World 
Business Class te gaan toepassen (diner bestellen wanneer je wilt). 

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 



 

Deze medewerkers starten in een leeromgeving, daarna volgt men een face to face workshop, waarna 
men een op maat gemaakte performance support app inzet. Een belangrijke uitdaging hierbij is het 
gebruik van diverse leeromgevingen (Saba, Moodle, zelfstudiemodules gemaakt in Storyline, een app op 
maat gemaakt, Goodhabitz aanbod). Voor de gebruiker is het een geheel.  

Tijdens deze sessie is ook aandacht besteed aan xAPI en de Learning Recordstore waarmee je de historie 
van lerenden centraal vast kunt leggen. François Walgering van de Next Learning Valley vertelde dat men 
samen met de Universiteit Twente bijvoorbeeld sentimenten over leren analyseert. François liet ook 
visualisaties van patronen zien. Via vier kwadranten maken zij inzichtelijk of men risico’s loopt op uitval. 

Toekomstbestendig en relevant blijven 
 
Elliot Masie mocht de tweede keynote van de Next Learning 2019 houden. Masie gaf aan dat we in tijden 
van grote verandering leven. Hoe moet je je daarop voorbereiden? Door bereid te zijn om te blijven leren. 
Terwijl leerprofessionals vaak zeggen geen tijd te hebben om te leren.  

Elliot stelde dat mensen sneller stoppen met het lezen van een boek of het bekijken van een video. We 
gebruiken smartphones als we wat willen zoeken. Masie stelde volstrekt ten onrechte dat we dingen niet 
meer hoeven te onthouden. Google is volgens hem de belangrijkste leertechnologie.  
Onze lerenden veranderen. Ze willen just in time leren (aldus Masie). De manier waarop we werken 
verandert ook (meer flex, ongeacht waar).  
Technologie verandert ook en wordt meer voorspellend, persoonlijk en datarijk. Stel je voor dat je via 
sensortechnologie kunt ontdekken over welke expertise mensen in je buurt beschikken? 
Elliot Masie sloot zijn bijdrage af met de stelling dat AI een steeds belangrijkere rol gaat spelen op het 
gebied van leren. Daarmee kun je lerenden alleen dat laten leren dat zij nog niet weten of datgene wat 
hen interesseert.  
Elliot Masie is een boeiend spreker. Helaas slaat hij ook de plank mis. Het niet meer hoeven onthouden is 
natuurlijk complete onzin, die al lang door cognitief psychologisch onderzoek is weerlegd. Zie 
bijvoorbeeld: https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-van-niet-waargemaakte-verwachtingen-van-
nieuwe-technologie-op-het-gebied-van-leren/    
Dat lerenden geneigd zijn om snel te stoppen met het bestuderen van leerinhoud, illustreert eerder de 
noodzaak om lerenden bewust te maken van effectieve leerstrategieën dan de noodzaak om content nog 
vluchtiger te maken. 

Deep democracy – Om woest aantrekkelijk te zijn  
 
De afsluiting van de Next Learning 2019 werd verzorgd door Jitske Kramer die als Corporate Antropoloog 
werd aangekondigd. Zij activeert organisaties om woest aantrekkelijk te zijn voor alle medewerkers. Dat 
deed ze op een zeer bevlogen manier, in een zeer hoog tempo. 

Kramer benadrukte dat het bevorderen van sterke onderlinge relaties belangrijker is dan het 
optimaliseren van het functioneren van individuele werknemers. Sterke organisaties zijn volgens haar ook 
veilig voor diversiteit. Er zijn verschillen en tegenstellingen, maar daar moet je slim mee omgaan.  
 
Kom tot een gemeenschappelijk verhaal. Benut verschillende talenten. Zoek actief naar afwijkende 
meningen. Wees helder over wie waarover gaat. Geef duidelijk aan of iets een idee is, een suggestie, een 
voorstel of een opdracht. Geef een opdracht als je geen inspraak wenst. 
 
Elke verandering start volgens Kramer met iemand die een afwijkende mening heeft. Wees daarom 
bereid om van mening te veranderen. Bij veranderingen is ook sprake van liminaliteit: een situatie met 
beperkingen, waarin je het niet weet. Maak heel duidelijk dat het anders wordt. Het echte leren begint 
wanneer je het even niet weet. Maar dan stopt het leren juist vaak. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de fase waarin we het niet weten? Liminaal leiderschap is dan belangrijk. 
Een leider die je beschermt in tijden van transitie. Die zorgt voor dagelijkse behoeftes en die fungeert als 
klankbord voor je. Daarbij past het niet om werknemers in een andere functie te plaatsen. 
https://www.te-learning.nl/blog/deep-democracy-om-woest-aantrekkelijk-te-zijn-nle2019/  

 

 



 

De tien belangrijkste voordelen van VR voor onderwijs en 
opleiden 

Steve Bambury heeft de tien, in zijn ogen belangrijkste, voordelen van virtual reality (VR) voor onderwijs 
en opleiden op een rij gezet: https://www.vrfocus.com/2019/03/10-key-benefits-of-vr-in-education/. In 
deze bijdrage bespreek ik ze, mede op basis van mijn eigen ervaringen. 

1. Het faciliteren van wereldwijde teleportatie 

VR doorbreekt geografische grenzen. Je kunt virtueel plaatsen bezoeken die je normaliter niet kunt 
bezoeken. Omdat ze duizenden kilometer ver van je afliggen (zoals de opera van Sidney of de Maan), of 
onder water (de bodem van een oceaan). Bambury merkt op dat je dit effect al met zeer eenvoudige 
toepassingen kunt bereiken (Google Earth VR). 

2. Het tijdmachine effect 

Je kunt VR integreren in het geschiedenisonderwijs. Lerenden kunnen in tijd reizen en geschiedenis uit de 
eerste hand kunnen ervaren. Dankzij VR kun je de muren van de tijd afbreken, meent Bambury.  Hij 
gebruikt wat overdreven taalgebruik, maar ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van een bezoek 
aan het Anne Frankhuis van 1943, een bezoek aan het oude Athene, of van een reis naar de Maan met 
een oude Apollo. 

3. Gecontextualiseerd leren 

Je kunt voorwerpen of gebouwen binnen de originele context bestuderen. Bijvoorbeeld een monument of 
een operatie. Persoonlijk mis ik daarbij weleens interactiemogelijkheden (bijvoorbeeld bij het Martin 
Luther King-monument). 

4. Multi-zintuiglijke ervaringen hebben 

Je kunt bij VR ook kinesthetische ervaringen toepassen. Dus binnen een ruimte je bewegen en elementen 
manipuleren.  Bambury verwijst daarbij naar Hold The World, waar je fossielen manipuleert en waarbij Sir 
David Attenborough je helpt om meer te begrijpen over het onderwerp. Ik heb zelf ooit op een virtueel 
booreiland een machine in elkaar gezet. Daarbij moest ik gebruik maken van twee controllers. Persoonlijk 
noem ik dat geen ‘multi-zintuigelijke ervaring’ omdat het verschil met het echt in elkaar zetten van een 
machine heel groot is. Ik verwacht echter juist ten aanzien van dit aspect van VR veel progressie. 

5. Uitzonderlijke vermogens hebben 

Binnen een VR-omgeving kun je dingen doen, waar je normaliter niet toe in staat bent. Zoals het optillen 
van een auto boven je hoofd of het bekijken van een motor vanbinnen. Je kunt bijvoorbeeld ook door 
slagaders bewegen, al is dat eigenlijk ook een voorbeeld van teleportatie.  Volgens de auteur stelt VR ons 
in staat om de wetten van de natuurkunde te doorbreken. Dit leidt tot nieuwe leermogelijkheden. 
Daarnaast ben je ook in staat bepaalde handelingen rond taken te versnellen zodat je meer tijd hebt voor 
herhaling of extra leerervaringen. Ik vind dit laatste echt meerwaarde hebben. 

6. Actieve Autonomie 

Je bent als lerende ‘eigenaar’ van de leerervaring. Je hebt veel autonomie over hoe je met de VR-
omgeving om wilt gaan. Je kunt zelf bepalen waar je naar wilt kijken, en je kunt keuzes maken wat betreft 
de leerervaringen die je wilt hebben. Volgordes liggen vaak niet vast. Bambury noemt onder meer als 
voorbeeld de Titanic VR waarmee je het befaamde wrak kunt verkennen.  

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 

 



 

Dit impliceert dat lerenden virtuele ruimtes kunnen verkennen, zonder “bij de groep te moeten 
blijven”. Mijn ervaring is dat VR-omgevingen lang niet altijd deze keuzemogelijkheden bevatten. Ik heb 
bijvoorbeeld eens een VR-kasteel bezocht waarbij ik per scene één keuzemogelijkheid had. Het komt ook 
voor dat je je rot zoekt naar de opties. Tenslotte kun je goede redenen hebben om lerenden “bij de groep 
te laten blijven”. Bijvoorbeeld als je lerenden gezamenlijk wilt laten discussiëren over een bepaalde scene. 

7. Bemiddelaar op het gebied van empathie (“Empathy Agent“) 

Bambury is er vast van overtuigd dat VR kan worden gebruikt om empathie te bevorderen. Een voorbeeld 
is een virtueel bezoek aan een vluchtelingenkamp. Dit voorbeeld wordt vaak genoemd. Ik kan in de 
gauwigheid geen onderzoek vinden waaruit blijkt dat dit effect daadwerkelijk optreedt. En als het 
optreedt, is dan ook sprake van blijvende of tijdelijke empathie? Wellicht dat notoire tegenstanders van 
een meer humaan vluchtelingenbeleid ook ervan overtuigd zijn dat de beelden gemanipuleerd zijn. Dit 
speelde bijvoorbeeld bij de foto van de overleden Syrische peuter die was aangespoeld op de Griekse 
kust. 

Yale-professor Paul Bloom oordeelt zelfs negatief over empathie: https://brandpuntplus.kro-
ncrv.nl/brandpuntplus/paul-bloom-empathie/.  Het zou bevooroordeeld zijn om dat we vooral empathie 
voelen voor mensen in onze eigen sociale groep. Het richt zich op één persoon en op korte termijn 
keuzes, stelt hij. Het zijn juist autoritaire leiders en dictators die empathische argumenten gebruiken. 
Food for thought. 

8. Virtuele repetitie 

Je kunt VR gebruiken om te oefenen en vaardigheden aan te scherpen, waarbij je gerust fouten kunt 
maken zonder bang te zijn voor de consequenties (zoals angst voor een mislukking of gezichtsverlies). 
Hierdoor kunnen lerenden in een veilige leeromgeving vertrouwen opbouwen. Je kunt bijvoorbeeld leren 
presenteren in een VR omgeving. Of in authentieke contexten (zoals een trein of restaurant) een taal 
oefenen. Onderzoek zal moeten laten zien of je inderdaad op een leerzame en efficiënte manier binnen 
VR kunt oefenen, ook in vergelijking met andere (digitale) leersituaties. 

9. Gefocust onderdompelen binnen een leeromgeving 

Als je een headset op hebt, waarin geluid vaak is ingebouwd of waarbij een losse koptelefoon wordt 
gebruikt, dan ben je veel minder afgeleid in vergelijking met leren via een laptop, tablet of in de fysieke 
omgeving. Dit is vooral gunstig voor lerenden die snel zijn afgeleid. Binnen een VR-omgeving ben je meer 
gefocust. Volgens Bambury impliceert het meeslepende karakter van VR dat lerenden letterlijk worden 
overspoeld met leren, en dat zij daardoor informatie ook beter onthouden. Ik heb inderdaad ook aan den 
lijve ervaren dat je het gevoel van tijd en plaats kwijt kunt raken binnen een VR-omgeving. Het is 
overigens afhankelijk van de didactische kwaliteit van de betreffende omgeving of je er veel van leert. 
Van focus alleen, leer je niet. Zie ook Onthouden we informatie beter dankzij virtual reality? 
(https://www.te-learning.nl/blog/onthouden-we-informatie-beter-dankzij-virtual-reality/) en Leidt virtual 
reality ertoe dat we dingen beter onthouden? (https://www.te-learning.nl/blog/leidt-virtual-reality-ertoe-
dat-we-dingen-beter-onthouden/).  

10. Aanwezigheid op afstand 

Ik heb bij 4. voorspeld dat we meer gaan zien van multi-zintuigelijke ervaringen. Steve Bambury denkt 
niet geheel ten onrechte dat we ook meer toepassingen van VR zullen zien waarbij lerenden in contact 
kunnen komen met andere lerenden. Hij denkt zelfs dat we via VR lezingen van docenten over de hele 
wereld bij kunnen worden. Persoonlijk krijg ik daarbij de associatie van de hoorcollegezalen die 
onderwijsinstellingen jaren geleden in Second Life gingen nabootsen. Dat was geen succes. Ik zie meer 
heil in het gezamenlijk bestuderen van onmogelijk te bezoeken plekken en contexten, of het samen 
werken aan bepaalde vaardigheden. 

 

 



 

 

Wat betekent AI voor de rol en de arbeid van werknemers binnen 
arbeidsorganisaties (en voor leren en ontwikkelen)? 

Als het gaat om het breed toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) binnen tal van bedrijfstakken, dan 
hebben we best nog wel een flinke weg te gaan. Om langere termijn is de impact van AI op onze 
samenleving waarschijnlijk echter groot. Hoe kun je daar als arbeidsorganisatie op inspelen? 

Onderzoekers van Accenture Consulting hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van AI op arbeid, en 
op de urgentie om werknemers voor te bereiden op deze verandering. Ik had nog deze samenvatting van 
hun onderzoeksrapport op mijn leeslijst staan (is uit juli 2018): https://www.accenture.com/us-
en/insights/consulting/reskilling-workforce  

De auteurs schrijven dat werknemers in toenemende mate zullen samen werken met AI-gedreven “co-
workers”. AI zal bepaalde taken van mensen overnemen, leiden tot nieuwe banen en banen doen 
verdwijnen. Dat betekent dat leidinggevenden opnieuw moeten nadenken over de aard van het werk, en 
bijvoorbeeld ook over functie-omschrijvingen en functie-eisen. Tegelijkertijd zal gekeken moeten worden 
hoe werknemers kunnen worden voorbereid op ander werk, en hoe zij bijvoorbeeld slim kunnen 
samenwerken met robots. 

Beperkingen AI en mogelijke impact 

De auteurs van het onderzoeksrapport merken hierbij op dat AI op dit moment nog beperkingen kent: 

• AI-toepassingen opereren vaak nog verre van autonoom. Je kunt er nog niet op vertrouwen dat 
ze passende resultaten produceren. Mensen moeten er nog heel vaak voor zorgen dat AI-
systemen leren taken uit te voeren, en controleren dat deze AI-systemen daadwerkelijk 
functioneren. 

• AI functioneert goed bij eenvoudige en afgebakende taken, maar niet goed bij complex werk: 

There is considerable input, adjustment and review needed, with humans responsible for the final 
decision-making and for taking AI-powered recommendations into the real world. 

AI maakt echter onmiskenbaar een grote ontwikkeling door. 

Onderzoek van Accenture laat zien dat 54% van de ondervraagde werkgevers het belang onderstreept 
van werkende “human-machine collaboratie”. Slechts enkele bedrijven onderzoeken hoe zij de waarde 
kunnen creëren uit de samenwerking tussen mensen en machines. Zij kijken nu nog vooral naar hoe AI 
van invloed is op verschillende werkzaamheden. 

Verder merken de onderzoekers op dat werknemers significant moeten werken aan de ontwikkeling van 
hun bekwaamheden, en dat bestaande vormen van opleiden en trainen daarvoor niet meer voldoende 
zijn. Bij een Japans bedrijf werden mensen van de supportafdeling overbodig als gevolg van AI. Zij zijn nu 
de verkoopafdeling gaan versterken, en staan dichter bij klanten. Maar dit doet wel een beroep op 
andere bekwaamheden. 

De samenstellers van het rapport onderscheiden nieuwe banen als gevolg van AI (o.a. cybersecurity, 
trainen en onderhouden van AI) en veranderende banen dankzij AI (o.a. van operationele rollen naar 
inzicht-gedreven rollen en van technologie-georiënteerde rollen naar creatieve rollen). 

Zij doen geen voorspellingen over banen die gaan verdwijnen. 

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 



 

Wat te doen? 

Aan het eind van de bijdrage sommen de onderzoekers vier tips op waarmee je als organisatie op korte 
termijn aan de slag kunt: 

1. Begin met taken, niet met banen. Begin bij de basis en identificeer taken die van cruciaal belang 
zijn voor de groei en voor nieuwe “customer experiences”. Bepaal vervolgens wie het beste in 
staat is om deze taken uit te voeren (intelligente machines, medewerkers, freelancers, supply 
chain partners of via outsourcing). Creëer vervolgens een model waarmee je deze taakverdeling 
gemakkelijk kunt aanpassen, naarmate de technologie en de behoeften van de markt evolueren. 
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat laaggeschoolde werkzaamheden, zonder direct 
klantcontact, door machines worden uitgevoerd. 

2. Creëer nieuwe functiebeschrijvingen. Laat daarbij traditionele functionele rollen los. Het gaat 
erom dat rollen fluïde en flexibel zijn, en een beroep doen op een mix aan vaardigheden. 
Mensen moeten vervolgens in staat zijn werk te verrichten dat een beroep doet op creativiteit, 
de menselijke individualiteit en het vergroten van de klantgerichtheid. Dit impliceert ook dat 
werknemers moeten weten hoe “deep learning” werkt, en dat gegevens niet bruikbaar of perfect 
kunnen zijn zonder kennis van de context waarin data worden gebruikt. 

3. Identificeer lacunes in vaardigheden. Pas daarna kun je als arbeidsorganisatie aan de slag gaan 
met nieuwe functiebeschrijvingen. Kijk daarbij ook naar vaardigheden die in het bredere 
ecosysteem van partners aanwezig zijn. Investeer vervolgens in leren en ontwikkelen van 
werknemers en zoek naar nieuw talent. Hierbij valt op dat de onderzoekers pleiten voor het op 
langere termijn opzetten van trainingsprogramma’s voor nieuwe vaardigheden die nog niet 
bestaan op de arbeidsmarkt. 

4. Ontwerp voor “agility” en een open cultuur. Arbeidsorganisaties moeten meer veranderingen in 
hun organisatie doorvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelprocessen waarbij je snel kunt 
inspelen op veranderingen. Het gaat om het betrekken van klanten bij productontwikkeling en 
om processen als co-creatie. Dit vraagt ook om meer autonomie voor werknemers en om andere 
vormen van leiding geven, gericht op het bevorderen van experimenten, risicobereidheid en 
klantgerichtheid. 

Mijn opmerkingen 

Het team van Accenture Consulting dat verantwoordelijk is voor dit rapport laat zien dat AI wellicht niet 
op de korte, maar toch zeker op de lange termijn, van grote invloed zal zijn op taken die werknemers nu 
uitvoeren en op bekwaamheden die nodig zijn om andere taken uit te kunnen voeren. Het kunnen 
samenwerken met machines is één van die bekwaamheden. Verder wijst men terecht op het verschijnsel 
dat deze veranderingen in arbeid ook gepaard moeten gaan met veranderingen in de organisatie van 
arbeid (het arbeidssysteem). 

Het valt me daarbij op dat zij zich sterk richten op bekwaamheden zoals communicatieve vaardigheden en 
samenwerken, en het ontwikkelen van kennis over hoe ‘deep learning’ functioneert. Zij besteden geen 
aandacht aan de noodzaak van je eigen leren kunnen reguleren of kritisch nadenken over de mogelijk 
nadelige gevolgen van AI (en hoe daar mee om te gaan). Ook gaan zij ervan uit dat werknemers 
‘aangepast’ moeten worden aan veranderende arbeid. Je kunt ook breder kijken naar bekwaamheden, 
talenten en passies van werknemers, en hoe je deze bij veranderend werk kunt benutten. 

Ik vind het ook opvallend dat zij zich sterk focussen op trainingen als middel om werknemers voor te 
bereiden op veranderingen. Volgens mij ontwikkel je een aantal van de belangrijke bekwaamheden vooral 
via een mix aan leeractiviteiten (dialoog en reflectie zijn noodzakelijk). Er zal sprake zijn van een ander 
leersysteem, als het arbeidssysteem verandert (Van der Krogt, 1995). 

 

 

 



 

Een telefoontas voor de werkplek? 

Het gebruik van smartphones leidt niet alleen binnen het onderwijs tot kansen en risico’s, ook op 
werkplekken hebben deze apparaten zegeningen en nadelen. Kunnen arbeidsorganisaties hierbij leren 
van het onderwijs? 

Steve Wheeler schrijft in Avoiding Distractions in the Workplace dat mensen zo opgaan in hun 
smartphone dat zij zich lijken af te sluiten voor de wereld om hen heen: 
https://www.koganpage.com/article/avoiding-distraction-in-the-workplace. Hadden we ooit gedacht dat 
communicatietechnologie zo onze aandacht zou opslurpen en afleiden? Volgens Steve kan een overmatig 
gebruik van smartphones leiden tot aantasting van interpersoonlijke relaties en tot verminderde 
productiviteit. De tijd die we besteden aan sociale media, datingsites, games, online video’s en live 
nieuws kunnen we immers niet besteden aan ons werk. 

In 2004 schreef Mark Curtis volgens Steve al over de uitdagingen, risico’s, bedreigingen en drempels voor 
goede communicatie als gevolg van de neiging van smartphones om onze aandacht van de echte wereld 
naar de virtuele wereld te transfereren. Nu komen afleidingen op de werkplek al altijd voor, ook dankzij 
andere technologieën zoals de gewone telefoon en de computer (o.a. e-mail en notificaties). 

Maar smartphones en sociale media lijken daar toch een nieuwe dimensie aan toe te voegen. De 
toename van smartphones, sociale media en e-mail vergroot het risico op een niet aflatende 
onderbreking van taken, schrijft Wheeler. Uiteraard hebben smartphones en ook sociale media ook 
voordelen voor het uitvoeren van werk. 

However, technology can easily remove us from the task at hand and cause us to deviate from 
our focus. 

Wat zijn bijvoorbeeld uitdagingen? 

• Technologie kan een psychologische afstand tussen mensen scheppen. De technologie kan 
negatieve effecten hebben op ons concentratievermogen. De psychologische afstand wordt 
groter als we ons tijdens conversaties laten afleiden. 

• Onderzoek laat zien dat als we afgeleid worden, we vaak meer fouten maken. Het is ook 
moeilijker om de taak te hervatten als we eenmaal onderbroken zijn. Dit kan onder meer leiden 
tot stress en frustratie. We nemen slechtere beslissingen en hebben meer tijd nodig om ons 
werk te doen. 

Steve Wheeler vraagt zich af hoe organisaties hier het beste mee om kunnen gaan, en hoe persoonlijke 
devices kunnen leiden tot verbetering van de prestaties van werknemers. Volgens hem zijn dit bruikbare 
tips: 

• Raadpleeg je smartphone op gezette tijden. Zet je telefoon eventueel uit tijdens “mission-critical 
times of the day”. 

• Lees en beantwoord mails en andere berichten van collega’s op vergelijkbare, vaste, momenten. 
Train je brein om je te focussen. 

• Creëer een specifieke ruimte om gefocust te werken, als je thuis werkt. Verwijder zo veel 
mogelijk afleidende zaken. 

• Stel jezelf specifieke doelen die binnen een bepaalde tijd wilt bereiken en geef jezelf een kleine 
beloning als je verleidingen hebt weten te weerstaan en resultaten hebt bereikt. 

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 



 

• Gebruik werkgerelateerde technologie niet tijdens privétijd. Neem je smartphone ook niet mee 
naar bed, tenzij het niet anders kan. Je slaapt beter, waardoor je ook beter presteert. 
Werk zoveel mogelijk in je eigen tijd. Rond oud werk af voor dat je aan nieuwe opdrachten 
werkt. Ontwikkel een eigen werkritme. (Deze tip staat eigenlijk los van het gebruik van 
smartphones)  

Ik heb vaker aandacht besteed aan dit onderwerp: https://www.te-learning.nl/blog/tag/afleiding/. 
Daarbij zijn deze en andere tips ook met regelmaat voorbijgekomen (bijvoorbeeld het structureel 
uitzetten van notificaties). Wat ik wel mis bij Steve Wheeler, is dat smartphones bewust ontwikkeld zijn 
om af te leiden (lees https://www.te-learning.nl/blog/hoe-silicon-valley-internetverslaving-bewust-
bevorderd/ en https://www.te-learning.nl/blog/ict-industrie-moet-meer-verantwoordelijkheid-nemen-
als-het-gaat-om-overdadig-gebruik-mobiele-apparaten-en-sociale-media/). Dat maakt het extra lastig om 
slim om te gaan met deze apparaten. 

Telefoontas 

Verder vraag ik me ook af of de telefoontas niet op de werkplek geïntroduceerd moet worden. 

Het onderwijs maakt sinds enkele jaren gebruik van telefoonhotels of telefoontassen waar lerenden hun 
smartphone aan het begin van de les instoppen. Als de smartphone voor een opdracht gebruikt moet 
worden, dan halen lerenden de smartphone eruit. Na de opdracht gaat ie weer in het betreffende vakje. 
Ik ken een school waar een telefoontas in elke klas hangt. 

Afgaande op het anekdotisch bewijsmateriaal is de ‘implementatie’ ervan zeer soepel verlopen. 
Bovendien zijn lerenden veel minder afgeleid tijdens de les, terwijl de smartphone ook selectief wordt 
gebruikt voor onderwijsdoelen. 

Is het daarom geen slim idee om telefoontassen op te hangen in vergaderlokalen, workshopruimtes en 
kantoortuinen? Waarom zou je, bepaalde familieomstandigheden uitgezonderd, altijd de beschikking 
moeten hebben over je smartphone? Als je privé niet voor werk gestoord wilt worden, dan is het toch 
ook billijk dat je op je werk niet met de voetbalclub of je kinderen bezig bent? 

 

 

 

 

 
 



 

Voorbeelden van niet waargemaakte verwachtingen van nieuwe 
technologie op het gebied van leren 

Dankzij zoekmachines hoeven we geen feiten meer te onthouden. Dit is één van de beloftes die 
leertechnologie niet heeft waargemaakt. 

Cognitief psycholoog Daniel Willingham beschrijft drie verwachtingen op het gebied van onderwijs van 
het gebruik van internet voor geheugen en cognitie: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211368118302778?dgcid=author#sec0020   

1) Feiten onthouden belangrijk voor kritisch denken 

Er is binnen het onderwijs minder nadruk komen te liggen op het onthouden, en meer op kritisch denken. 
Domeinkennis is echter essentieel voor kritisch denken, toont onderzoek aan. Tegelijkertijd blijkt dat 
docenten het niet met elkaar eens zijn wat lerenden allemaal moeten weten. 

Volgens Willingham heeft dit ook te maken met tegengestelde visies op leren (cognitivisme vs 
constructivisme). De opkomst van internet heeft de gedachte bevorderd dat mensen informatie kunnen 
opzoeken, en dat zij feiten niet meer hoeven te onthouden. Memoriseren is belastend voor studenten en 
zou zelfs motivatie ondermijnen. 

Waarom zou je lerenden vragen om dingen te onthouden als ze deze niet nodig hebben? Omdat je 
eigenlijk niet altijd kunt vinden wat je hoopt. Het gebruik van een zoekmachine leidt tot een overdaad aan 
informatie. Het verbeteren van vaardigheden om te zoeken helpt maar ten dele. Dat komt omdat 
zoekmachines niet weten binnen welke context je zoekt. Als je in je geheugen graaft, dan doe je dat altijd 
binnen een bepaalde context. Willingham stelt: 

people who think you can look everything up don’t realize how much background knowledge they 
bring to a task like reading. 

Bovendien kost het online opzoeken van informatie meer tijd dan het opzoeken van informatie uit je 
geheugen. De auteur concludeert: 

there is no doubt that the Internet is a powerful research tool, but it’s not clear that it’s so 
powerful that educators should substantially change their expectations as to what students ought 
to have in semantic memory (i.e., facts they ought to learn). 

2) The Flipped Classroom.  

Hierbij bestuderen lerenden instructies thuis, en gaan zij op school aan de slag met verwerking. Docenten 
geven nauwelijks instructies, maar vooral begeleiding en feedback. 

Volgens Willingham is dit concept lastig te evalueren omdat onderzoeken vaak betrekking hebben op 
cases, en het succes afhankelijk is van de implementatie (kwaliteit video’s, kwaliteit van de docent, etc). 
Ongeveer 15% van de studies meldt meer engagement bij lerenden, 8% geeft aan dat lerenden beter 
voorbereid naar de klas komen. Ongeveer de helft van de onderzoeken meldt betere studieresultaten, al 
zou dit volgens Willingham ook kunnen liggen aan mogelijke “publication bias”. 

De auteur meent dat de potentie van video’s overschat wordt. Een docent van vlees en bloed zou 
boeiender zijn, en de omgeving van een klaslokaal minder afleidend. Een docent kan ook sneller reageren 
op gedrag van lerenden. Daar komt bij dat activiteiten binnen een flipped class onvoorspelbaarder zijn 
dan tijdens een gewone les.  

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 



 

Je weet als docent vooraf niet welke richting een bepaalde discussie op kan gaan. Willingham suggereert 
dat het concept van de flipped classroom een groot beroep doet op de expertise van een docent. 

3) Gepersonaliseerd leren oplossing voor diversiteit voorkennis? 

Gepersonaliseerd leren moet een oplossing bieden voor het feit dat lerenden met diverse ervaringen en 
verschillende voorkennis naar school komen. Een jaar of negentig geleden werd er daarom al voor gepleit 
om gebruik te maken van doceermachines. Deze machines zijn nooit breed geadopteerd binnen het 
onderwijs. Mensen twijfelden of zij wel les wilden krijgen van een machine. 

In de jaren tachtig kwam vervolgens computer-based learning op. Ook dat leidde niet tot een revolutie op 
het gebied van instructie. Het was namelijk moeilijk om kwalitatief hoogstaande uitleg automatisch te 
geven en om vragen te maken die leiden tot betrouwbare en valide evaluaties. 

Je zult ook over heel veel content moeten beschikken om echt gedifferentieerde instructie te geven op 
basis van verschillende prestaties en interesses. De effectiviteit van programma’s die gepersonaliseerd 
leren mogelijk moeten maken, verschilt ook heel sterk. 

Willingham geeft aan dat de bescheiden gemiddelde effectgrootte zorgwekkend is als je rekening houdt 
met publication bias en als je kijkt naar de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd. Ontwikkelingen 
rond AI kunnen een impuls geven aan gepersonaliseerd leren. Maar dan nog is het probleem van een 
kennisbank van beperkte omvang niet opgelost. 

Daniel Willingham concludeert daarom dat deze drie ontwikkelingen de hooggespannen verwachtingen 
nog niet hebben waargemaakt: 

student learning is a complex system, and predicting the consequences of change to one part of 
that system is at best uncertain. 

Hij wijst ook op het feit mensen niet altijd technologie gebruiken op een manier die ontwikkelaars 
verwachten (mensen zoeken sneller in hun geheugen, en zij geven de voorkeur aan docenten van vlees en 
bloed in plaats van video’s). Hij pleit er dan ook voor om claims over de gevolgen van nieuwe 
technologieën voor leren, die niet gebaseerd zijn op onderzoek, met de nodige scepsis tegemoet te 
treden. 

Mijn opmerkingen 

Willingham wijst terecht op de vaak overspannen en nauwelijks onderbouwde claims op het gebied van 
de impact van nieuwe technologie en leren. Ik vind wel dat hij ten onrechte suggereert dat traditioneel 
klassikaal onderwijs voorspelbaar is en van constante kwaliteit. De kwaliteit van het gewone onderwijs is 
ook afhankelijk van de ‘implementatie’ (kwaliteit docent, de vorm van de dag van de docent, interactie 
tussen lerenden en docent, kwaliteit leermiddelen, wijze van toetsen, etc). Er kan best e.e.a. worden 
verbeterd aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Daar komt bij dat we bij het toepassen van internettechnologie en leren, niet alleen oog moeten hebben 
voor de gevolgen voor leerresultaten. Je past bijvoorbeeld ook online en blended learning toe om 
lerenden toegang te geven tot kennis, die normaliter niet deel kunnen nemen aan onderwijs. Een 
bescheiden effectgrootte hoeft niet erg te zijn, als sprake is van andere toegevoegde waarde. 

 



 

Leren we beter door te werken, via collega’s of via 
cursussen/trainingen? We weten het niet. 

Een tijd geleden stuitte ik op een al wat ouder maar nog steeds relevant artikel op de website van de 
Association for Talent Development waarin gezocht wordt naar het bewijs voor het 70:20:10 model: 
https://www.td.org/insights/70-20-10-where-is-the-evidence   

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit deze bijdrage? 

De auteurs geven aan dat werknemers volgens dit model het meeste leren tijdens het werk. Daarna van 
mentors en coaches, en het minste van formele trainingen en cursussen. 

Kritiek op 70:20:10 

Los van het feit dat de meeste aanhangers van dit model inmiddels stellen dat het niet om de exacte 
percentages gaat, maar om het onderliggende concept, concluderen de auteurs van het artikel: 

• Het model is vooral gebaseerd op onderzoek naar opvattingen over hoe er wordt geleerd. Er is 
volgens de auteurs niet gekeken naar hoe daadwerkelijk wordt geleerd. Het ontbreekt aan 
betrouwbare data. 

• Het conceptuele model zegt niets over de effectiviteit van de leeractiviteiten. Als mensen denken 
dat ze op een bepaalde manier leren, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook een effectieve 
manier is. 

• De hypothese over hoeveel leren er plaatsvindt en waar, is onmogelijk te testen. 

Het belang van het model is vooral gelegen in de erkenning dat professionals op allerlei manieren leren, 
en dat er tal van mogelijkheden zijn om te leren. Je hoeft daarvoor niet persé naar een cursus te gaan. 
Het gaat erom dat je leert regie te nemen over je eigen leren.  

De auteurs stellen daarbij dat cursussen relevant moeten zijn en aantrekkelijk voor deelnemers. Ook gaat 
het niet alleen om de ontwikkeling van bekwaamheden van professionals. 

Worthy performance is always the interaction of individual capability and 
environment. Optimizing performance requires attention to both.  

Gebrekkige transfer 

Waar de auteurs niet op ingaan, is dat veel aanhangers van het concept dat ten grondslag ligt aan het 
70:20:10 model, hiervoor kiezen vanwege ontevredenheid met cursussen en trainingen. De klacht is dat 
deze vormen van formeel leren veel kosten en weinig opleveren. Een gebrekkige transfer van het 
geleerde naar de werkplek is daar één van de oorzaken van. Leren wordt te veel beschouwd als een 
gebeurtenis, en niet als een proces. 

Ik ben vooral voorstander van afstemming tussen wat je wilt leren (en waarom) en hoe je het beste kunt 
leren. Daarbij kunnen tal van leerinterventies relevant zijn. Kijk zorgvuldig naar het ontwerp van die 
interventies, en houd rekening met principes rond leren waarvan we weten dat ze (meestal) effectief zijn. 

 


