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Uitdagingen voor organisaties
• Voor elk individu een passende opleiding verzorgen
• Leren tijdens het werken voor een optimale transfer of training
• Opleiden en trainen van kost jaarlijks veel geld

• Kosten opleiding, reis, verblijf
• Kosten uitroosteren en vervanging

• Mensen zijn tijdens deze opleidingen niet inzetbaar voor hun werk.
• Goed gemotiveerde werknemers?
• Kennisborgen bij verloop en vergrijzing?
• Mensen snel voorbeiden op innovaties op de werkvloer?

binden en boeien?
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Het antwoord?

Alomtegenwoordige leeromgeving (ubiquitous learning)
• Integratie tussen technologie, didactiek en organisatie met als

doel het ondersteunen van medewerkers bij het altijd en overal
leren en kennisdelen
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Zo?
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Wat is een alomtegenwoordige leeromgeving?

• Een genetwerkte combinatie van tools die tezamen een
passende leeromgeving vormen

• Niet de technologie staat centraal maar de lerende die er naar
eigen keuze altijd en overal gebruik van kan maken

• De lerende kan kiezen uit een palet aan mogelijkheden voor het
bereiken van een bepaald leerdoel/kennisdeel doel, hij/zij bepaalt
zelf de mix

• De leeromgeving helpt de lerende zo efficiënt mogelijk en
zelfsturend de leerdoelen/kennisdoelen te bereiken

• Wat betreft leeropbrengt (de mate waarin bepaalde leerdoelen
bereikt zijn) kunnen eisen worden gesteld door de organisatie.
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Wat is hier voor nodig?
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Wat is hier voor nodig?

• Een genetwerkte combinatie van tools die tezamen een
passende leeromgeving vormen

• Niet de technologie staat centraal maar de lerendede lerende die er naar
eigen keuzeeigen keuze altijd en overal gebruik van kan maken

• De lerende kan kiezen uit een palet aan mogelijkheden voor het
bereiken van een bepaald leerdoel/kennisdeel doel, hij/zij
bepaalt zelfbepaalt zelf de mix

• De leeromgeving helpt de lerende zo efficiënt mogelijk en
zelfsturendzelfsturend de leerdoelen/kennisdoelen te bereiken

• Wat betreft leeropbrengt (de mate waarin bepaalde leerdoelen
bereikt zijn) kunnen eisen worden gesteld door de organisatie.
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Wat is hier voor nodig?

Zelfsturend leren:
Werknemers nemen zelf de regie over het eigen leren, door een beroep
te doen op anderen en naar behoefte (moderne) leermiddelen te kiezen.

> 3de generatie leren!
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Zelfsturend leren, wie kan dat nou!

• Zelfsturend hobby's beoefenen
• Zelfsturende prof sporters
• Zelfsturende web 2.0 jeugd
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Ontwikkelingsniveau’s zelfsturendheid: ‘Reflectie’

Hoog
• Zelfsturende leerling staat regelmatig bij zichzelf stil
• Betrekt anderen daarbij en vraagt feedback

Midden
• Kan, mits gestimuleerd, reflecteren op functioneren
• Kan, mits gestimuleerd, anderen betrekken

Laag
• Geen zelfreflectie tijdens het leren
• Geen zelfreflectie tijdens gebruik leeromgeving.
• Kan niet of wil niet
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Kenmerken zelfsturend leren
1. Zelf de controle over eigen leerproces (waar, wanneer, wat en hoe)
2. Gebruiken leerstrategieën (persoonlijk leerdoel en plannen)
3. Reflecteren (op taakuitvoering en leerproces)
4. Beroep doen op sociale omgeving (collega’s, coach).
5. Aan de slag met praktijkopdrachten

Stubbé,Theunissen, N.C.M. (2008). Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: a meta-review. Proceedings -
Special Track on Technology Support for Self-Organised Learners during 4th EduMedia Conference  02. - 03. June 2008 in Salzburg

(PDF verkrijgbaar via www.ntheunissen.nl )
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Vormgeving van de u-learning omgeving

1. Lerende kan keuzes maken: waar, waarneer, waarmee, wat,
welk niveau

2. Gebruik leerstrategieën gestimuleerd: leeromgeving helpt
plannen, formuleren van leerdoelen

3. Reflecteren:  ‘Heb je bij het geven van dit antwoord aan je
leerdoel gedacht?’ ‘Wat zou het gevolg van je acties kunnen
zijn?’.

4. Samenwerken met mede-lerenden. Reacties op 1t/m 5 van
anderen zichtbaar, contact mogelijk

5. Setting en de inhoud van de opdrachten sluiten aan bij de
dagelijkse praktijk van de lerende.
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Alomtegenwoordige leeromgeving volgens
zelfsturend leren principes
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Hot spots on the job
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Leeromgevingen voor altijd en overal leren

• Last minute leren:
• Wie wil wat weten tijdens een crisis

• Verrijking bestaande oefening:
• Playback tijdens een oefening

• Oefenen tijdens rustige momenten:
• Hot spots on the job

• Virtueel oefenen:
• Samenspel in de virtuele leeromgeving
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Operationele hulpverleners over de
leeromgevingen (n=62)

Enkele resultaten:

0 = helemaal niet mee eens t/m
100= helemaal wel mee eens

      gemidd.
Steunt voorbereiding op calamiteiten: 74
Inpasbaar in dagelijkse praktijk: 74
Zelf bepalen hoe ik me voorbereid: 69
Zou dit in vrije tijd willen doen: 41
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U-learning voor operationele hulpverleners
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Spontaan leren
• Ervaring opdoen
• Kennisdelen

TNO model altijd en overal leren

Personal Learning Assistant (PLA)
Ondersteunt zelfgestuurd leren 
dmv genetwerkte leeromgeving

Georganiseerd leren
• Simulaties en games
• Verrijken bestaande oefeningen
• Augmented reality tijdens werk
• Last minute leren (EPSS)

PLA

PLA

PLA

PLA
PLA
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