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Altijd en overal leren
voor 24/7 professionals
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Introductie: de reis
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Algemeen
• Continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties;
• Grote hoeveelheid informatie, wisselende teams en omgevingen
• Kennisborgen bij verloop en vergrijzing (binden & boeien)
• Continue externe druk (politiek, media)

Opleiding&Training
• Huidige opleidingsvorm motiveert niet
• Formele opleiding sluit inhoudelijk niet aan op (individuele)

leerbehoefte van medewerkers
• Opleiden en trainen is duur (reis, verblijf & vervanging)
• ‘Lessons learned’ landen te laat in opleiding/training

Uitdagingen voor 24/7 organisaties
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e-learning ...

‘Oude’ didactiek in een nieuw jasje?
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van e-learning ...
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...naar m-learning
M-learning concepten voor defensie
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Didactische mogelijkheden mobile learning

Internet search in 2004 (o.a. Google, discussie-
en nieuwsgroepen als Tweakers.net, Wired.com
and Gizmodo.com)

Conclusie: m-learning maakt flexibeler leren
mogelijk, maar welke flexibliteit is gewenst?
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Just for you?
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Het idee:
Informatie opdoen en oefenen

• ..naar behoefte
• ..naar vermogen
• ..waar, wanneer en hoe je maar wilt

De uitwerking:
• Op een PDA (of ander mobiel apparaat)

kunnen modules naar keuze worden
gedownload ter voorbereiding (bv. lijst met tips, quiz of game).

• Info voor tijdens een aanslag komt automatisch mee.

AANSLAG NU!

VOORBEREIDEN
 OP AANSLAG

Last minute leren voor burgers
Zelfredzaamheid bevorderen op maat

AANSLAG NU!

VOORBEREIDEN
 OP AANSLAG
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Adaptief ontwerp: adaptief aan wat?

• Literatuurstudie naar persoonlijke voorkeuren in leeromgeving
• Ovid-Psycinfo (1985 t/m 02-9-2004): 35 publicaties

• Resultaat
• Persoonlijke voorkeuren als gevolg van:

• Persoonskenmerken (bv. sekse, culturele achtergrond)
• Ervaring (bv. opleiding, werkervaring, levenservaring)
• Dynamische leerkenmerken (bv. leerstijlen, leerdoelen)

• Weinig bekend over combinatie van persoonlijke voorkeuren
• Conclusie

• Onduidelijk hoe voor een combinatie van persoonlijke
voorkeuren ontworpen kan worden wat betreft inhoud en
vorm e-learning.
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Just for you learning: U-learning

Ubiquitous learning:
Integratie tussen technologie, didactiek en organisatie met als doel
het ondersteunen van medewerkers bij het altijd en overal leren en
kennisdelen.

Leertechnologie: ?

Leerfilosofie: Altijd en overal kunnen leren

Leerdidactiek: ?
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U-learning literatuurstudie

Methode:
• Systematische review in PsychInfo in 1967-2007: 0 hits
• Search alert in Scopus:15 publicaties, vooral proceedings

Zes kenmerken:

1. Permanency: leeractiviteiten en -resultaten altijd beschikbaar
2. Accessibility: altijd en overal toegankelijk
3. Immediacy: onmiddellijk toegang tot informatie
4. Interactivity: interactie met experts, peers of docenten
5. Situating of instructional activities: integratie leren&werken
6. Adaptability: op maat
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Altijd en overal leren

Leertechnologie: Alomtegenwoordige genetwerkte leeromgeving

Leerdidactiek: ???

Leerfilosofie: Altijd en overal kunnen leren
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Essentie u-learning environment (ULE)

• 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 heeft de lerende echt 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 heeft de lerende echt nodig?

Zelfsturend leren:
Mensen 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!

1ste generatie leren: klassikaal, docentgestuurd
2de generatie leren: e-learning, organisatiegestuurd
3de generatie leren: altijd en overal leren, zelfsturend



9

17

Altijd en overal leren

Leertechnologie: Alomtegenwoordige genetwerkte leeromgeving

Leerdidactiek: Ondersteunen zelfsturend leren

Leerfilosofie: Altijd en overal kunnen leren
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Zelfsturend leren literatuurstudie: meta-review

• Methode
• Systematic search in Ovid-PsychInfo, 1967-2007

• Criteria:
• Self-Directed learning
• Self-Managed learning
• Student-Centered learning
• Meta-analysis & literature review

• Output:
• 63 hits > 18 hits conform criteria> 15 publicaties
• Publicaties tussen 1982 - 1997 & twee recente extra

• Kenmerken bestudeerde 17 reviews
• 3 literatuur reviews, 14 meta-analyses
• Gemiddeld per review 46 studies besproken
• 9 over volwassen lerenden, 8 over scholieren
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Resultaten literatuurstudie ‘Zelfsturend leren’

Conclusies over zelfsturend leren
• Effectiever en efficiënter leren
• Het kan geleerd worden!

Vijf kenmerken:

1. Learner control
2. Self-regulating learning strategies
3. Reflection
4. Social environment
5. Physical environment
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Zelfsturend leren

Stubbé, H.E., 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 )

1. Learner control
2. Self-regulating learning strategies
3. Reflection
4. Social environment
5. Physical environment
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Zelfsturend leren, wie kan dat nou!

• Zelfsturend hobby's beoefenen
• Zelfsturende prof sporters
• Zelfsturende web 2.0 jeugd

Het kan geleerd worden! (Stubbé &Theunissen, 2008)

Overeenkomst: intrinsieke motivatie!
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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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Altijd en overal leren

Leertechnologie: Alomtegenwoordige genetwerkte leeromgeving

Leerfilosofie: Altijd en overal kunnen leren

Leerdidactiek: Ondersteunen zelfsturend leren
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U-learning volgens zelfsturend leren principes
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ULE scripts voor First responders

Vier scripts
1. Last minute learning tijdens een crisis
2. Verrijking van team oefeningen tbv individueel leren
3. Oefenen op rustige momenten tijdens ‘regulier’ werk
4. Serious gaming voor virtueel oefen van een crisis
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First responders (n=62) over de ULE scripts

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

Schalen General
Mean

(SE) items α

Steunt voorbereiding op calamiteiten 72 (1.19) 6 .93

Inpasbaar in dagelijkse praktijk 73 (1.15) 4 .88

Zelf bepalen hoe ik me voorbereid 65 (1.60) 1 -

Zou dit in vrije tijd willen doen 38 (1.88) 1 -
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0
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Vignet 1
last minute

learning

Vignet 2
verrijking
oefening

Vignet 3
rustige

momenten

Vignet 4
serious
gaming

Steunend Passend Controle Vrije tijdHelemaal eens

Helemaal oneens

ULE scripts vergeleken
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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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Eerste PLA
ontwerp dmv
(Laptop+Moodle)

Lab-simulatie
van echte
werkomgeving
(Rijsimulator)

Oefening
‘Hotspots on the
job’ (SIMscorm)

Operationele
hulpverleners
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U-learning voor operationele hulpverleners
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Toekomstige ontwikkelingen

Spontaan leren
• Ervaring opdoen
• Kennisdelen

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

Didactisch!
Technologisch!

Organisatorisch! Didactisch!

Didactisch!

Organisatorisch!
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Emerging Propositie juni 2009

Altijd en overal leren voor 24/7 professionals

Doel
• het ondersteunen van organisaties die 24 uur per dag, 7 dagen in

de week, operationeel zijn
• …door werken en leren te integreren middels ‘altijd en overal

leren’.

Uitwerking
• Verder ontwikkelen en implementeren van een

alomtegenwoordige leeromgeving (ubiquitous learning).
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Toekomst

U-learning environment

E-learning

M-learning

Zelfsturend leren

Altijd en overal leren

Adaptieve leeromgeving
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Vragen?

U-learning environment

E-learning

M-learning

Zelfsturend leren

Altijd en overal leren

Adaptieve leeromgeving


