
 



   
 

  Inleiding 
 
Sinds de laatste editie heeft de Learning Correspondent een ander concept. In plaats van een selectie van 
korte berichten, belichten we nu in elke editie een specifiek thema. Deze thema’s hebben betrekking op 
vraagstukken met betrekking tot didactiek en online en blended learning.  
 
De inhoud is gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we 
bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met 
bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.  
 
Het tweede thema is:  
 
Hoe kun je het integreren van nieuwe kennis of vaardigheden in het dagelijks 
leven van de lerende bevorderen? 
  
Dit thema heeft een nauwe relatie met twee thema’s van editie 2022 van de Next Learning: ‘blend your 
design’ en ‘learning in the flow of work’. Zie: https://nextlearning.nl/ 
 
We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe. 
 
Wilfred Rubens (auteur) 
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Leren wordt bevorderd als lerenden worden aangemoedigd om 
de nieuwe kennis of vaardigheid in hun dagelijks leven te 
integreren 
 
In 2002 heeft David Merrill het artikel “First Principles of Instruction” geschreven. Merrill heeft ten 
behoeve van dit artikel diverse theorieën met betrekking tot het ontwerpen van opleiden en onderwijs 
geanalyseerd. Denk daarbij aan het 4C/ID-model van Van Merriënboer, aan het werk van Richard Clark of 
aan het werk van Jonassen met betrekking tot constructivistische leeromgevingen. Merrill wilde 
identificeren welke prescriptieve principes deze theorieën gemeenschappelijk hebben.  
 
Eén van die principes is dat leren wordt bevorderd als lerenden worden aangemoedigd datgene wat zij 
hebben geleerd, in hun dagelijks leven te integreren. Lerenden moeten in staat zijn om een eigen ‘draai’ 
te kunnen geven aan datgene wat zij hebben geleerd. Dit is volgens Merrill ook belangrijk voor de 
motivatie. Lerenden hebben volgens hem instructies in hun leven geïntegreerd als zij in staat zijn om 
verbetering in vaardigheden aan te tonen, als zij hun nieuwe kennis kunnen verdedigen, en als zij nieuwe 
kennis kunnen aanpassen om in hun dagelijks leven te gebruiken.  
 
Dit principe is bepaald niet onbelangrijk aangezien we dikwijls problemen ervaren met de transfer van het 
geleerde naar de beroepspraktijk. 
 
Drie manieren 
 
Volgens Merill zijn er drie manieren waarop je het geleerde in het dagelijks leven kunt integreren. 
 

1. Kijk mij eens: leren wordt bevorderd als lerenden de kans krijgen om hun nieuwe kennis of 
vaardigheid publiekelijk te demonstreren. 

2. Reflectie: leren wordt bevorderd als de lerenden kunnen nadenken over hun nieuwe kennis of 
vaardigheid, deze kunnen bespreken en verdedigen. 

3. Creëren: leren wordt bevorderd als lerenden de gelegenheid hebben om nieuwe en persoonlijke 
manieren te ontwikkelen, uit te vinden en te verkennen om hun nieuwe kennis of vaardigheden 
toe te passen. 

 
David Merrill besteedt summier aandacht aan de manier waarop je deze principes kunt toepassen. Hij 
heeft al helemaal weinig oog voor de rol die leertechnologie daarbij kan vervullen. In het volgende 
onderdeel illustreren we hoe je deze drie manieren vorm kunt geven en hoe leertechnologie deze 
manieren kunnen versterken.  

Kijk mij eens 

Een beperking van face-to-face opleiden en onderwijs is dat lerenden vaak maar beperkte gelegenheid 
hebben om te demonstreren wat zij hebben geleerd. Tijdens stages, beroepspraktijkvorming en andere 
vormen van werkplekleren hebben zij daar meer gelegenheid voor. Maar daar zijn docenten en mede-
lerenden vaak niet bij. 

Dankzij leertechnologie kunnen lerenden video-opnames maken van de wijze waarop zij kennis en 
vaardigheden in de praktijk toepassen. Ook kun je het uitvoeren van handelingen via een ‘live stream’ 
rechtstreeks demonstreren. Een mooi voorbeeld is de student die in coronatijd thuis een vis fileert terwijl 
de docent via de webcam meekijkt en feedback geeft. 

 

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 



 

Lerenden kunnen video-opnames inleveren via platforms zoals Pitch2Peer. Vervolgens kunnen andere 
lerenden daar feedback op geven. Uiteraard kunnen docenten tijdens bijeenkomsten ook enkele 
voorbeelden laten zien, of bepaalde fragmenten uit verschillende video’s. 

Merrill schrijft ook dat serious games hiervoor kunnen worden gebruikt, waarbij lerenden taken met een 
steeds grotere moeilijkheidsgraad kunnen uitvoeren. Je kunt je hierbij echter afvragen of daarbij wel 
sprake is van integratie in het dagelijks leven. De transfer naar het dagelijks leven moet immers nog 
worden gemaakt. 

Leren op de werkplek, waarbij de werknemer gecoacht wordt door een expert, is ook een voorbeeld van 
‘kijk mij eens’. De werknemer voert beroepshandelingen die hij of zij heeft geleerd uit. De expert 
observeert en geeft feedback. Performance support-systemen kunnen de werknemer daarbij 
ondersteunen. De coach kan een online systeem gebruiken voor het geven van feedback, en eventueel 
voor het beoordelen. 

Elektronische portfolio’s kunnen eveneens een rol spelen bij het verzamelen en selectief toegankelijk 
maken van video’s. Wellicht bieden foto’s ook al voldoende zicht op handelingen die een lerende in de 
praktijk uitvoert. Ik denk bijvoorbeeld aan foto’s van kniptechnieken van een kapper in opleiding. Een 
andere toepassing is het gebruik van ‘testimonials’. Anderen -bijvoorbeeld een opdrachtgever- vertellen 
hoe de lerende opdrachten heeft uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld via een podcast of een schriftelijk 
verslag. 

Bij ‘kijk mij eens’ is het volgens Merrill ook belangrijk dat lerenden hun voortgang kunnen zien. Je kunt 
hiervoor learning analytics in de vorm van een monitor gebruiken waarmee lerenden zien welke 
vorderingen zij maken (bijvoorbeeld ook in vergelijking met de gemiddelde lerende). Competentiemeters 
en uiteraard weer een e-portfolio kunnen hier ook voor worden ingezet. 

Reflectie 

Paulo Freire schreef het al in 1972: 

Action without Reflection = activism (acting  without thinking). Reflection without Action = verbalism = 
“blah” 

Met andere woorden het toepassen van kennis en vaardigheden en het reflecteren op je handelen 
moeten hand in hand gaan. ‘Reflectie’ staat weleens in een kwaad daglicht. Lerenden zouden er een hekel 
aan hebben, er zou relatief veel tijd aan op gaan, en het zou onvoldoende bijdragen aan leerresultaten. 
Dit hangt m.i. echter af van de vormgeving van reflectie. Reflectie is geen doel op zich, maar een 
vaardigheid en middel. Diverse auteurs benadrukken dan ook het belang van reflectie (Rubens, 2014). 
Reflectie is in de praktijk vaak eenzijdig gericht op persoonlijk functioneren, op het handelen, waarbij 
gedachtes en gevoelens een belangrijke rol spelen. Reflectie is echter ook essentieel als het gaat om 
nadenken over thema’s of concepten (complexe leerinhouden). Reflectie kan dan bijdragen aan het 
analyseren van patronen van leerinhouden. Daar spelen gedachtes en gevoelens geen rol bij. Maar wel 
veranderende opvattingen en inzichten. 
 
Je kunt leertechnologie inzetten om reflectie te faciliteren. Je kunt lerenden aan de hand van vragen 
terug laten kijken op bepaalde ervaringen, bijvoorbeeld op een overlegsituatie op de werkvloer. Lerenden 
gebruiken dan een e-portfolio, een blog of vlog om te reflecteren.  

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van leertechnologie is dan de mate van vertrouwelijkheid 
die tools bieden, met name als reflectie ook betrekking heeft op de persoonlijke ontwikkeling of het delen 
van informatie over een arbeidsorganisatie waar een lerende stage loopt of werkt. Daarnaast moeten 
lerenden op de werkplek voldoende gelegenheid hebben om te reflecteren. Daar is niet altijd sprake van. 

Het artikel gaat op de volgende pagina verder. 

 

 



 

Creëren 

Het is belangrijk dat lerenden op basis van ontwikkelde kennis en vaardigheden iets nieuws kunnen 
ontwikkelen. Bij het creëren horen dan ook reviseren, wijzigen, synthetiseren -denk aan het aanbrengen 
van verbanden- en het opnieuw aanbrengen van focus. Bovendien weten we op basis van onderzoek dat 
zogenaamde “productieve strategieën” bevorderen dat lerenden bestudeerde leerstof actief verwerken, 
waardoor zij deze beter onthouden. Lerenden onthouden meer als zij bijvoorbeeld samenvattingen 
maken of schema’s van leerstof, in plaats van door leerstof op een meer passieve manier te consumeren 
(Surma cs, 2019). 
 
Lerenden kunnen bijvoorbeeld een visuele weergave maken met verbanden tussen concepten die zij 
bestudeerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan een L&D’er die door middel van een mindmaptool een 
overzicht maakt van relevante leertheorieën. Je kunt lerenden bijvoorbeeld ook een infographic laten 
maken van de belangrijkste maatregelen die jullie als bedrijf nemen tegen een pandemie. Degene die de 
infographic maakt, leert daar waarschijnlijk meer van dan degenen die de infographic bestuderen.  
 
Uiteraard kunnen lerenden ook nu een video maken waarin zij datgene wat zij hebben geleerd aan 
collega’s uitleggen. Deze uitleg kan ook tijdens een live online sessie worden gegeven. Collega’s kunnen 
dan makkelijker reageren op de uitleg.  
 
Persoonlijk vind ik bloggen een waardevolle manier van creëren. Ik lees publicaties of woon conferenties 
bij. Ik vat de inhoud ervan samen, en reflecteer hierop. De inhoud van mijn blogs gebruik ik vervolgens 
voor het schrijven van artikelen -zoals de Learning Correspondent-, voor presentaties en voor het 
schrijven van adviezen. 

Vanzelfsprekend gebruiken lerenden ook op de werkvloer en in hun dagelijks leven al digitale tools om 
mee te creëren. Variërend van een tekstverwerker, een presentatieprogramma tot een intranet waar 
informatie gedeeld kan worden. Aangezien digitalisering van grote invloed is op elke branche, zal elke 
lerende op de werkvloer in meer of mindere mate in aanraking komen met technologieën waarmee zij 
kunnen creëren. 

Er zijn zeer veel leertechnologieën beschikbaar die lerenden in staat stellen om te creëren zoals het 
maken van online posters, diagrammen, tijdslijnen, video’s, podcasts, enzovoorts. Zie bijvoorbeeld deze 
categorieën uit de Reisgids Digitaal Leermateriaal: 
https://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/?tool_soort=lesmateriaal-maken,multimedia-maken  
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