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Kernboodschap 

Meegroeien met maatschappelijke 
ontwikkelingen = investeren in duurzame 
ontwikkeling van leraren(opleiders)   

 Leren is werken, werken is leren; leren 
vindt plaats als een integraal onderdeel 
van een job 

 De kunst is ‘Leren & Ontwikkeling’ te 
verbinden aan en te integreren in de 
primaire werkprocessen 

 Leren is pro-actief en ingebed in een 
netwerk 

 



Inhoud keynote 

 

Combinatie van : 

 

1. Facts & Figures 

2. Opvattingen over L&O 

3. Resultaten onderzoeksproject ‘Leren, 

inzetbaarheid en innovaties’ 

4. Wat betekent dit voor opleiden van 

studenten? Msc. Management of Learning 

5. Case-study: Ambulancezorg Limburg, NL 



 





 







 



 



Uw ervaring? 

Welke veranderingen, groot of 

klein, staan hoog op de agenda 

van uw school/organisatie? 

 

Wat doet u vandaag anders dan 

vorige maand? 

 

  

 



 

 

Een dynamische 

omgeving vraagt om  

breed inzetbare 

professionals 



Wat is een inzetbare 

professional? 

 

Zijn in staat om permanent taken, rollen,  

functies adequaat op zich te nemen, in te  

vullen of te creëren door het optimaal  

gebruik van competenties 

 (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006, p. 453). 

 



Inzetbaarheid als multi-dimensioneel 

construct 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (van der Heijden, Boon, van der Klink, Meijs, 2009, p. 20) 

Expertise Flexibiliteit 

Anticipatie en 

optimalisatie 

Balans 

Organisatie-

sensitiviteit 



Waarom inzetbaarheid op de 

agenda in de onderwijssector? 

Snel evoluerende 

maatschappij en 

kennis 

Groeiende en 

innovatieve sector 

Kwaliteitsgarantie 

= goed opgeleide 

leraren(opleiders) 

<> Grip en 

Sanders (2001) 

Beperkte carrière-

mogelijkheden 

Negatieve 

stereotypering tav 

oudere leraren 

(e.g. Gaillard & 

Desmette, 2010) 

 

Hoge gemiddelde 

leeftijd 



 

Hoe inzetbaarheid 

faciliteren? 



Opvatting 

 

 

De huidige dynamiek 

vereist meer investeren 

in trainingen 



  Onderzoeksresultaat  

  (N = 1200; verschillende sectoren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Tenzij het om de competentie ‘Anticipatie en optimalisatie’ 

gaat (Froehlich et al., 2015; Gerken et al.; 2015). 



 Problemen met formele training: 



Formele training niet de enige 

sleutel tot inzetbaarheid 



Training:  

Oefenen en toepassen 



 

 



Leidinggevende 



Onderzoek 

Leidinggevende! 

 

Op basis van 99 studies zijn 24 aspecten van 
ondersteuning door de leidinggevende 
onderscheiden (Govaerts & Dochy, 2014): 

 

- Doelen stellen   

- Informele appreciatie 

- Coaching in toepassen van KSA   

- Praten over toepassingsmogelijkheden 

- Aanmoediging  en feedback 

- Interesse in trainingsinhoud    

 

 

 



Een goede leider ondersteunt 

de juiste motivatie… 

 

Werknemer is intrinsiek gemotiveerd als de leidinggevende: 

- Autonomie-ondersteunend is 

- Structuur biedt 

- Betrokken is 

 

 

(Deci & Ryan, 2000; Soenens, Sierens, & Vansteenkiste, 2012) 

 



Opvatting 

 

 

Investeren in trainingen is 

veel meer dan leraren 

naar een training sturen 



Informeel leren 



Informeel leren?  

(Eraut, 2000; Noe 2013) 

 

Op de werkplek 

Niet voorgestructureerd, geen 

docent 

Geen certificatie  

Onderneem je zelf, pro-actief 
 

 



Informeel leren 

(Eraut, 2004) 

Impliciet Reactief 

Deliberatief 



 



 



 

Feedback 

seeking 

Information 

seeking 

Help seeking 



70-20-10 regel 



  Onderzoeksresultaat 

 

 

Hoe meer informeel leren* plaatsvindt, 
hoe groter de inzetbaarheid van de 
werknemer 

 

 

* Feedback, informatie, hulp zoeken 

 

(Froehlich et al., 2015; Gerken et al., 
2015) 



App 

Scannen van de mate 
waarin een leraar of school 
investeert in informeel leren 
van anderen en dus in 
inzetbaarheid: 
http://www.fl2i.com/ 

(from learning 2 innovation) 

 

http://www.fl2i.com/
http://www.fl2i.com/


Professioneel netwerk 



Wat kenmerkt een sterk  

professioneel netwerk? 



Een sterk professioneel 

netwerk? 

 Belang van (Borgatti & Cross, 2001): 

kennis,  

 toegankelijkheid,  

psychologische veiligheid en 

waardering  

Hoe groter het netwerk, hoe meer 
divers de expertise 

 Beter om een klein, condens netwerk te 
hebben, dan een groot, los netwerk 
(van der Rijt et al., 2014) 

 Belang van ‘brokers’ 
 



Jouw netwerk? (A4) 

 

 

Teken jouw professionele 

netwerk! 

- Wie contacteer je vaak? 

- Waarom? 

- Is zijn/haar hulp effectief? 
 



(Borgatti & Cross, 2001) 



Terug naar de kenmerken van 

een sterk professioneel netwerk: 

 Belang van (Borgatti & Cross, 2001): 

kennis,  

 toegankelijkheid,  

psychologische veiligheid en 

waardering  

Hoe groter het netwerk, hoe meer 
divers de expertise 

 Beter om een klein, condens netwerk te 
hebben, dan een groot, los netwerk 
(van der Rijt et al., 2014) 

 Belang van ‘brokers’ 
 



Netwerkleren =  

context-specifiek?  

 

Vb. Docenten bij Universiteit 
Maastricht:  

Dezelfde relaties worden 
gevonden, maar er wordt 
opmerkelijk minder 
feedback gezocht 

~ Competitie 
 

 



Training: Oefenen en toepassen 

Informeel leren 

De leidinggevende 

Professionele netwerk 



Informeel leren:  

Niet te foceren,  

wel te ondersteunen 
Voorbeelden 



 

 



 

 



         Offline Talentenkaart (www.talentenkaart.be) 

 



 



De talentenkaart: Soorten 

talenten 

(1) Competenties klasniveau: “Je bent competent in…” 

Vb. inschatten beginsituatie, omgaan diversiteit, 
attitudevorming, …  

 

(2) Vaardigheden schoolniveau: “Je bent een kei in…” 

Vb. MDO voorbereiden, contacten met externen, fotografie, … 

 

(3) Inhoudelijke expertise: “Je bent (specialist) expert inzake…” 

Vb. schrijfopdrachten, muzo, ICT, … 

 

(4) Persoonlijke kwaliteiten: “Je bent (als persoon) (een)…” 

Vb. luisterend oor, enthousiaste initiator, loyale collega, … 

 

 



Talentenkaart: Voordelen 

In één beeld duidelijk zicht op 

talenten binnen schoolteam. 

Collega’s sneller aanspreken 

over een bepaalde werkzorg. 

Zelf een goede praktijk in de 

kijker zetten: “ik ben fier op…” 

Over de klasmuren heen 

uitwisselen van informatie, 

hulp en feedback. 

 

 

  

 

 



Casus: Hulpdiensten in 

Nederlands Limburg 



Context 

 

Belang van tijd! 

High-tech 

Belang van geupdate skills 

Dynamische teams (‘member 
exchange’) 

Groei en reorganisaties 

Gemiddelde leeftijd = 43 



Vraag 

 

 

Hoe de omgeving 

organiseren zodanig het 

leren van de (oudere) 

werknemers optimaal te 

ondersteunen? 



Onderzoeksmodel 

Netwerk 

Leeftijd 

Toekomstbeeld 

Motivatie 

Training 

Informeel leren 

Inzetbaarheid 

-Feedback  

uitwisseling 

-Informatie 

uitwisseling 

-Expertise 

-Flexibiliteit 

-Anticipatie en 

optimalisatie 

-Emotioneel 

-instrumenteel 

-Leer georiënteerd 

-Prestatie georiënteerd 



Resultaten:  

Training en informeel leren 

 Training 

Vele uren 

Grote variatie 

 

 Informeel leren 

Veel informatie en feedback 

uitwisseling 



Resultaten: Bepalende 

factoren 

Motivatie 

Focus op leren 

Grote verschillen tussen werknemers 

 Toekomstbeeld 

Grote verschillen tussen werknemers 

 Instrumenteel en emotioneel-

ondersteunend netwerk 

 



Resultaten: Verbanden 

Netwerk 

Leeftijd 

Toekomstbeeld 

Motivatie 

Training 

Informeel leren 

Inzetbaarheid 

-Feedback 

uitwisseling 

-Informatie 

uitwisseling 

-Expertise 

-Flexibiliteit 

-Anticipatie en 

optimalisatie 

-Emotioneel 

-instrumenteel 

-Leer georiënteerd 

-Prestatie 

georiënteerd 

+ 

+++ 



Terug naar de vraag… 

 

Hoe de omgeving 
organiseren zodanig het 
leren van de (oudere) 
werknemers optimaal te 
ondersteunen? 



Advies 1 

 

 Gegeven de groei, behouden ondersteunende, 

instrumentele netwerk waarbinnen 
kennisuitwisseling plaatsvindt 

 Duaal coachingssysteem waarbij een oudere 

werknemer een jongere werknemer gaat 

coachen (‘Mentoring’) 

Opstellen van een talentenkaart  

    (www.talentenkaart.be) 

http://www.talentenkaart.be/


Advies 2 

 

Brug bouwen tussen training en 

informeel leren: 

Kennisdeling over trainingen 

bevorderen 

Transfer naar de werkplek 

vergroten 

Verantwoordelijke per training: 
Persoon X is verantwoordelijke 

voor training Y 



Advies 3 

 

Positief beïnvloeden van het 
toekomstbeeld van de werknemer 

Evaluatiegesprekken en POP’s 

Formuleren van langetermijn 
doelstellingen 

POP: Geen éénduidige focus 
op formeel leren, maar 
inclusief informeel leren 

 



Hun keuze:  

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)!  

 



Wat is een POP? 

 Overzicht van competenties 

 Samengesteld door de werknemer 

 Basis voor gesprekken  

 met leidinggevende 

 Beslissingstool:  

 Leer- en ontwikkelactiviteiten? 

 Certificatie 



Context 



POP: De tool? 

Droom 

Self-assessment 

Leeractiviteiten 

Evaluatie 



Eerste fase 

 ‘defreezing workshops’ 

 Trainen van leidinggevenden in gebruik en 

ondersteunen van POPs (roleplay) 



Wat betekent dit voor het opleiden  

van inzetbare studenten? 



Inzetbare student? 



Oefenen en toepassen 

Informeel leren 

De leidinggevende/docent 

Professionele netwerk 



Best practice 



          Oefenen en toepassen 

 

 Belang van contextueel leren:  

 Probleem-gestuurd onderwijs: Case-studies 

Gastcolleges 

 Stages 

 Bedrijfsbezoek 

 Project werk 

 



Voorbeeld project werk: Module 

‘Supporting learning at the workplace’ 



           Informeel leren 

 Activerende werkvormen:  

 Lerende verwacht pro-actief te zijn 

 Mogelijkheid tot stellen van vragen: Zoeken van 

feedback, informatie en hulp 

 Nood aan ondersteunende structuren: 

 Online leerplatform 

 Formatieve feedback, bv. tijdens spreekuur én ‘on-

demand’ 

 



Final paper 

Paper 4 

Paper 3 

Paper 2 

Paper 1 

Module:  

Theories and models of learning 



‘Open door policy’ 



          Docent als coach 

 

 Stimuleren van reflectie 

 Bieden van structuur 

 Autonomie-ondersteunend 

 Betrokkenheid 

 Gebruik maken van coachingstools: Bv. portfolio 



Module: Study coaching 

trajectory 

 

 

 

 

 

 

www.e-pf.nl 



Sterktes 
en 
zwaktes 

 
Modules 

 
Competentie 
ontwikkeling 

 
 
Leerproces 

 
Toekomst 
en 
carrière 



Onderzoek 

 

« If a portfolio works or not depends on how the portfolio 

practice is organized » (Beausaert, 2011) 

Focus op gesprekken met coach: Feedback 



Portfolio: Andere voordelen 

 

 Opzetten leergemeenschap,  

 inclusief staff 

 Voorbereiden op sollicitatiegesprekken (inclusief 

bespreken CV) 

 



          Professionele netwerk 

 

 Klasgroep en studiejaar 

 Als docent onderdeel zijn van hun netwerk 

 Studenten helpen hun professionele netwerk uit te 

bouwen  



Get togethers 

 Sociale evenementen: studenten en staff (Welkom 

ontbijt, sinterklaas, kerst, …) 

 Met externe partners: MOL-dag (www.molday.nl) 

 

http://www.molday.nl/



