
EFFECTIEF LEREN IN 
HET NIEUWE TIJDPERK 
Onze omgeving en manieren van doen zijn drastisch aan het veranderen door 
technologische vooruitgang. Informatie is op ieder moment beschikbaar en we zijn 
inmiddels gewend om deze continue te kunnen consumeren en het liefst op ‘any 
device, anytime, anywhere’. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop mensen 
willen leren. De huidige leermethode, waarbij we gefragmenteerd eens in de zoveel 
tijd kennis en vaardigheden aangereikt krijgen, lijkt gedateerd. De behoefte aan nieuwe 
leermethodes, die passen bij het technologische en snel veranderende tijdperk, groeit. 
De vraag die ontstaat is: hoe kun je ervoor zorgen dat mensen effectief kunnen leren, op 
een manier die past bij deze tijd? 

UP-TO-DATE BLIJVEN
Neem bijvoorbeeld Carmen, een jonge en ambitieuze UX designer bij een startup 
organisatie. Zij werkt op verschillende devices, met verschillende klanten en collega’s 
op wisselende tijdstippen. Dit is typerend voor het huidige tijdperk: het leven gaat snel, 
er verandert bijna continue wel iets en je bent altijd ondersteund met update informatie. 
Een van de redenen dat Carmen en anderen van haar generatie hier flexibel mee (willen) 
omgaan is dat zij een enorme technologische verandering hebben meegemaakt, in 
tegenstelling tot hun (voor)ouders. Om up-to-date te blijven, moeten zij (net als haar (voor) 
ouders trouwens) zichzelf blijven ontwikkelen. Om effectief te ontwikkelen, moet dit op een 
persoonlijke, passende en direct toepasbare manier. 

„WE ZULLEN IN DE 21E EEUW GEEN 100 JAAR VOORUITGANG MEEMAKEN, MAAR 
EERDER ZOWAT 20.000 JAAR”, aldus Ray Kurzweil, een Amerikaan die door Forbes 
Magazine als ‘de ultieme denkmachine’ wordt beschouwd.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat het tempo van de verandering zal afnemen. Vandaag 
hebben we draadloos internet, e-mail, smartphones, virtuele videoconferentietools 
en invloedrijke sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter, Snapchat en TripAdvisor, 
die allemaal in een 
fenomenaal tempo 
groeien. Mensen kunnen 
in enkele seconden, 
of het nu thuis, in de 
auto, op het kantoor 
of in het vliegtuig 
is, communiceren 
met bekenden en 
onbekenden. Een aantal 
jaar geleden kon dit niet 
en konden we ons dit ook 
nog niet voorstellen.

POPULATION AND 
INNOVATION GRAPH 
(FOGEL) 

(Bron: http://www.fte.
org/teacher-resources/
lesson-plans/efllessons/
lesson-1-economic-
growth-and-scarcity/)



DE UITDAGING VOOR LEERPROFESSIONALS
De noodzaak voor nieuwe leermethodes voor de generatie van Carmen en eigenlijk 
ook voor de andere generaties mag duidelijk zijn.1,2 Toch hoeven de nieuwe 
technologie, de snelheid van vernadering en de behoefte aan up-to-date informatie 
niet het probleem te zijn, ze kunnen ook functioneren als oplossing. De uitdaging 
voor leerprofessionals is om de kansen te ontdekken die de ontwikkelingen in 
de technologie bieden en deze toe te passen in nieuwe leermethodes. Hierbij is 
het van belang dat leerprofessionals nieuwe kennis en inzichten hebben om de 
leermethodes te kunnen laten aansluiten op de behoeftes van gebruikers en hun 
nieuwe manieren van doen.  

Achtereenvolgens beschrijven we DRIE inzichten die effectief en succesvol leren 
ondersteunen in ons nieuwe tijdperk: 
1 Het vindbaar maken van informatie
2 Het regisseren van de leerbehoefte
3 Gebruikers betrekken in de ontwikkeling van leermiddelen

1.  HET VINDBAAR MAKEN VAN INFORMATIE 
De explosie aan informatie vraagt niet om het ontwikkelen van nog meer informatie, 
het vraagt om deze vindbaar te maken voor de gebruiker. Vergelijk het eens 
met vroeger op vakantie gaan. Alles werd ingepakt: eten, drinken, toiletspullen, 
medicijnen en kleding. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, bijna alles wat je 
nodig hebt is ook op locatie verkrijgbaar. Je neemt niet alles mee, maar haalt het 
onderweg wanneer je het nodig hebt.

Dit werkt ook zo met leren: kennis uit je eerste studiejaar is namelijk al achterhaald 
tijdens het afstuderen.3 Het is daarom belangrijk dat je in leertrajecten op weg 
geholpen wordt en daarnaast weet waar of bij wie je informatie kan vinden wanneer 
je het nodig hebt. Je begint met een paar onderwerpen, de rest vraag je later pas 
aan wanneer jij daar behoefte aan hebt. De focus voor leerprofessionals is dan ook 
het (laten) ontsluiten van de informatie wanneer de gebruiker daar profijt van heeft, 
op een moment dat hij daar behoefte aan heeft.  

ARCADIS / ON-BOARDING ’(Y)OUR PERSPECTIVE’
Neem on-boarding; veel organisaties hebben een 
ontwikkelplein of intranet waar een scala aan (online)
opleidingen toegankelijk zijn. Het gaat erom dat de 
juiste informatie bij de juiste persoon komt. Toch moet 
de gebruiker vaak zelf uitzoeken waar de informatie 
staat die hij nodig heeft. 

Deze vraag speelde ook bij Arcadis. Arcadis wilde een 
nieuw global onboardingsprogramma dat ervoor zorgt 
dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk zelfstandig 
aan het werk gaan en zich al betrokken voelen bij de 
Arcadis organisatie. 
De situatie was dat de nieuwkomer teveel inhoud kreeg 
in 1 keer en dat die inhoud bovendien niet toegespitst 
was op zijn behoefte op dát moment, zijn profiel (regio) 
en situatie (functie). 



RMMBR ontwikkelde een nieuw wereldwijd onboardingprogramma dat de 
nieuwkomer tijdens de eerste periode begeleidt. In de vorm van mini-games 
en e-learning tot en met praktische tips. Via een profiel, zodat alleen die 
content wordt gegeven die relevant is. Op die momenten dat het relevant is. 
Bijvoorbeeld door het geven van praktische gegevens op de eerste werkdag. 
Hoe kom je daar? Waar moet je je melden? Wie zijn je collega’s? Na de eerste 
werkdagen zoomt de onboarding in op de verschillende bedrijfsonderdelen. 
Via het programma zie je voorbeeldprojecten van Arcadis, ontmoet je je 
collega’s en begrijp je welke missie Arcadis heeft. 
Zo wordt relevante informatie alleen op het gewenste moment aangeboden en 
wordt er niet onnodig content gecreëerd maar juist verwezen en gelinked naar 
plekken waar deze informatie te vinden is.

#relevante informatie,  #zoeken&filteren, #gebruikerservaring, #smartdata

2. REGISSEREN VAN LEERBEHOEFTEN 
Behoeften kunnen geregisseerd worden door verschillende factoren.4,5 Neem 
het voorbeeld van Booking.com: de website stimuleert de gebruiker eerst met 
afbeeldingen van parelwitte stranden en prachtige hotels, want daar zijn mensen 
naar opzoek. Vervolgens blijkt dat nog maar twee kamers beschikbaar zijn. 
Potentiële klanten schrikken: ze willen niet achter het net vissen. Er komt een 
melding dat nog zes anderen mensen de advertentie bekijken. Je oog glijdt over de 
positieve reviews. Op dat moment ben je veel ontvankelijker om gelijk die vakantie 
te boeken. 

Leertrajectontwikkelaars kunnen dezelfde technieken gebruiken. Zij kunnen de 
behoefte aan informatie beïnvloeden en gebruikers ontvankelijk maken voor de 
informatie op het moment dat zij die aanbieden. Het gaat niet alleen om een 
aantrekkelijke presentatie: het beïnvloeden van de leerbehoeftes gebeurt in 
dialoog. Dit kan bijvoorbeeld al heel eenvoudig door middel van het aanbieden 
van extra punten op de eindtoets bij het succesvol afronden van een opdracht. Een 
vergelijking van tijd en scores met collega’s kan een extra dimensie toevoegen aan 
het leertraject. 

Het loskoppelen van de daadwerkelijke leerinhoud en de storyline is een volgende 
stap. Leerinhoud wordt dan in kleine blokken (micro-learnings) aangeboden, 
waardoor adaptief leren mogelijk wordt: bij een goed antwoord ga je verder, bij een 
fout antwoord wordt de leerinhoud herhaald. Mocht je nog tijd over hebben, dan 
wordt er nog handige extra informatie aangeboden relevant aan wat je net hebt 
geleerd. 



PHARMACCESS / PROJECTBASED 
LEARNING ‘CARE TOGETHER’
Een goed voorbeeld is een project voor PharmAccess Foundation. 
Pharmaccess is een organisatie die ziekenhuizen in Afrika begeleidt 
bij kwaliteitsverbetering. In samenwerking met hen ontwikkelt 
RMMBR een leertraject dat gebaseerd is op ‘projectbased learning’. 
Via kleine projecten -. bijvoorbeeld hygiënisch werken – gaan 
medewerkers samen aan de slag. Via zes stappen (awareness 
tot implementatie) doorlopen zij een verbeteringstraject, doen 
ze (groeps)opdrachten en leveren ze tussenproducten op. 
Bijvoorbeeld eigen video-opnames waarbij zij laten zien wat de 
verbetering is. Tijdens de zes stappen worden ze ondersteund 
met werkvormen zoals assessments, minigames, micro-learnings, 
YouTube-filmpjes en een WhatsApp-groep. Ook simpele en offline 
middelen als een projectposter aan de muur worden ingezet zodat 
iedereen kan zien hoe het gaat met het project

Gedurende het gehele leerproces krijgt een deelnemer 
pushberichten. Bijvoorbeeld na het assessment krijgt de cursist 
een persoonlijk bericht dat aangeeft welke mini-games en/of 
YouTube-filmpjes bij zijn/haar uitkomst passen om te bestuderen. 
De leerinhoud is opgedeeld in kleine brokken, waardoor de 
medewerkers alleen de relevante inhoud hoeven te doorlopen. Zo 
regisseren we het leerproces en heeft tegelijk de deelnemer zelf 
ook de regie want alles is beschikbaar en vindbaar. 

#push&pull, #post&learn, #social, #microlearning, 
#marketingautomation, #projectbased

3. GEBRUIKERS BETREKKEN IN DE ONTWIKKELING VAN LEERMIDDELEN
Leren gaat om de match tussen de beschikbare informatie en persoonlijke 
leerbehoefte. De informatie is al beschikbaar. De persoonlijke behoefte kunnen 
we centraal stellen door de gebruiker te betrekken in de vorm en inhoud van de 
leermiddelen.6,7 Als je graag fietst of hardloopt, ben je geregeld op zoek naar 
nieuwe routes. Met Strava, een app met GPS tracking, kun je je eigen route en tijd 
vastleggen en vergelijken met die van anderen. Je kan routes ranken, raten en zelfs 
de route van jouw held volgen. Bovendien krijg je een trofee, als jij het snelst bent 
op een bepaalde route. 

In Strava genereren de gebruikers de inhoud van de app. Zij fietsen of lopen 
de routes. Andere vergelijkbare voorbeelden zijn Wikipedia, AirBnB, Youtube 
en Udemy. Dit principe is makkelijk toepasbaar in leertrajecten bij zowel vorm 
als inhoud. In applicatietrainingen kun je de ‘routes’ van gebruikers vastleggen. 
Bijvoorbeeld: een gebruiker zoekt het adres van Mr. Jansen op en verkrijgt 
verschillende mogelijke routes. Deze kunnen vervolgens geregistreerd worden, 
waardoor andere gebruikers hiervan kunnen leren. 

Vervolgens is het hebben van grip op timing, kwaliteit en resultaat belangrijk. 
Ook hier kunnen gebruikers een rol spelen door te waarderen, te delen en opnieuw 
te creëren. ‘Wat vind je van deze route? Welke uitzonderingen kun je bedenken? 
Zijn er short-cuts?’ Door deze data te verzamelen met behulp van nieuwe 
technologieën, komt de gebruiker steeds meer centraal te staan. 



O&O FONDS NETWERKBEDRIJVEN / ENERGIE 
TRANSITIE ‘ALTIJD AAN’
Een goed voorbeeld hiervan is de campagne 
AltijdAan voor de netwerkbedrijven in Nederland. 
AltijdAan is een campagne die medewerkers 
van de netwerkbedrijven voorbereidt op de 
energietransitie. Wat betekent dit voor hun werk? 
Hoe kunnen zij hierop inspelen?

Onderdeel van de campagne zijn klantvragen 
die te maken hebben met de energietransitie. 
De meest voorkomende vragen over de transitie 
worden nu vastgelegd en gedeeld met andere 
medewerkers. Door de antwoorden van de 
medewerkers op dit soort vragen te registreren, 
waarderen en delen kunnen collega’s hier veel van 
leren. Wie weet krijg jij morgen namelijk dezelfde 
vraag. Vervolgens wordt deze data verzameld en 
gekeken waar welke leerbehoefte ligt. 
Er is ook een Gids. Hier kunnen medewerkers verdiepend materiaal uploaden. 
Dit materiaal is doorzoekbaar  en natuurlijk kan dit ook worden beoordeeld en 
gedeeld.
En er gebeurt nog veel meer op dit platform vanuit de gebruikers, neem een kijkje via www.altijdaan.nu. 

#usergeneratedcontent, #sociallearning, #leerplatform

HEINEKEN GLOBAL/ DIGITAL AWARENESS ‘DIGITAL IS NOW’
Een ander goed voorbeeld hiervan is een awareness traject ontwikkeld voor Heineken Global. Doelgroep 
is de medewerkers van Global IT Services (GIS). Zij opereren wereldwijd vanuit verschillende 70 locaties en 
zijn verantwoordelijk voor: ‘service management’, ‘vendor engagement’ en ‘project management’.

Wij hebben om meer awarenss te 
creëren rondom het topic ‘digital 
transformation’ micro-learnings’ met 
kleine ‘games’ ontwikkeld. 
De doelgroep krijgen wekelijks korte 
‘challenges’ waarbij ze op allerlei 
manieren informatie krijgen over 
onderwerpen als big data, online 
marketing en innovatie. Medewerkers 
krijgen opdrachten om samen te 
werken en om een bijdrage te leveren 
aan de ‘community’. Deze bijdragen 
worden gelinked naar het bestaande 
social learning platform. Zo stimuleren 
we de GIS medewerker om ‘good 
and bad practices’ te delen. Deze 
input kan inhoudelijk vervolgens ook 
weer verwerkt worden in nieuwe 
micro-learnings. En de gebruikersdata 
wordt onder andere gebruikt voor het 
bepalen van follow up activiteiten. 

#collaborate,learn&activate  
#smartdata, #micro-learning, 
#gamification, #sociallearning



4. TOT SLOT
Dat de manier van leren drastisch gaat veranderen door de snelle technologische 
ontwikkelingen, dat is begrijpelijk. Niemand weet zeker wat ‘het internet der dingen’ 
voor de bedrijfswereld zal betekenen, wat de gevolgen zijn voor de samenleving, de 
economie en daarnaast ook de manier waarop we leren.
Het is een soort ontdekkingsreis die we samen als leerprofessionals aangaan. Wat is 
er technisch en didactisch mogelijk? Wat is haalbaar qua budgetten en organisatie? 
Wat wordt de functie van ‘leren’ en hoe verandert de rol van de van de ‘lerende’ en 
de professional? 

De nieuwe wereld vereist flexibiliteit van mensen - de lerende - als ook van 
leerprofessionals en van onze leertrajecten. Het ontwerpen van leermethodieken 
moet aansluiten bij de werkelijkheid van nu om effectief te zijn. Hiervoor zijn het 
vindbaar maken van informatie, het regisseren van leerbehoeftes en het betrekken 
van de gebruikers bij de ontwikkeling grote stappen in de goede richting. 

Meer weten of gewoon zin om een kop koffie te drinken?
Kirsten Brandt
Directeur RMMBR
kirsten@rmmbr.com
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