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1. Inleiding
Actiegericht leren en ontwikkelen op de werkplek
De toenemende behoefte van organisaties aan continue en dynamische ontwikkeling van kennis en
vaardigheden vraagt om maatwerk; een aanbod dat bedrijfsspecifiek is, flexibel in tijd en omvang en
dicht bij de reële werksituatie. Belangrijke benaderingen hiervoor zijn:
-

Actiegericht leren met het uitgangpunt van "volledige actie", dat planning, voorbereiding,
uitvoering, toetsing en evaluatie van resultaten, alsmede procesreflectie omvat.
Agile benaderingen ("agile learning") voor dynamische omgevingen met verwerking van reële
taken uit de praktijk in korte leerfasen met feedbackloops, reflectie- en
correctiemogelijkheden, alsook leerondersteuning door didactisch en professioneel
geschoolde coaches.

Op de werkplek geïntegreerde leeroplossingen – zoals trainingen – vragen meestal om een langere
aanlooptijd en behoorlijke interne inspanningen van de organisatie. Zij zoeken naar leeroplossingen
die zonder lange aanlooptijd van start kunnen gaan en tegelijkertijd duidelijke resultaten kennen.
Actiegerichte leer- en ontwikkelactiviteiten moeten daarom zo worden ontworpen dat de
pedagogische, vakinhoudelijke en procesoptimaliserende voordelen behouden blijven en
tegelijkertijd vanaf het eerste uur onmiddellijke operationele voordelen opleveren.
Het HOWARP-projectteam heeft zich daarom de volgende doelen gesteld:
-

Ontwikkeling van een praktijkgerichte combinatie van de benaderingen "actiegericht leren"
en "wendbaar leren" voor bij- en nascholing
Geïntegreerd leren op de werkplek in het bedrijf met de betrokkenheid van opleiders /
instructeurs / toezichthouders
Oriëntatie op directe toepasbaarheid in het bedrijf
Al met al: totstandbrenging van een procedurele norm waar ontwerpers en ontwikkelaars
van leer- en ontwikkelactiviteiten zich op kunnen oriënteren.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat op langere termijn ontwerpers en ontwikkelaars
verschillende vormen van in de werkplek geïntegreerde leeroplosssingen aanbieden die deelnemers
in staat stellen hun competenties te ontwikkelen in overeenstemming met hun behoeften.
De volgende documenten werden in het kader van het project opgesteld:
Overzichtsverslag (IO1)
Casestudies en beste praktijken (IO2)
Verzameling van methoden (IO3)
Kaderleerplan (IO4)
Informatie voor bedrijven (IO5)
Ontwikkeling van een leerontwerp (IO6)
Handboek: Actiegericht/agile leren in bij- en nascholing in organisaties (IO7)
De documenten zijn deels beschikbaar als PDF, deels als interactieve website, op https://agilelearning.eu/de/projekte/HoWARP.
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In dit werkpakket (IO6) zal het algemene ontwerp dat eerder in het project is ontwikkeld, verder
worden uitgewerkt voor leeractiviteiten die als voorbeeld kunnen dienen. Daartoe zullen de in het
leerplan beschreven structuur van leerdoelen, leermodules, leerinhoud en leermethoden op
voorbeeldige wijze in verschillende leerontwerpen worden toegepast. De inhoud van dit verslag is
een samenvatting van de totstandkoming van de leeractiviteiten, de themaspecifieke aanpassing van
de leeractiviteiten voor belangstellende bedrijven en de voorbeeldige uitvoering van de
leeractiviteiten of delen van de leeractiviteiten, alsmede de evaluatie van het leerontwerp. Een
aanzienlijk deel van de documentatie werd ontwikkeld op en voor het leerplatform Moodle. De
presentatie van de inhoud van Moodle in dit verslag is opzettelijk weggelaten, aangezien een
gedrukte presentatie van de inhoud van een leerplatform geen recht doet aan het medium. De
toegangsgegevens voor de gebruikte Moodle-platforms staan vermeld in de desbetreffende
hoofdstukken van dit verslag.
Het leerontwerp is ontwikkeld voor de gespecialiseerde sector "Milieu en gebouwen". Deze sectorale
beperking maakt het mogelijk de leeractiviteit af te stemmen op een gespecialiseerde groep van
deelnemers die voor soortgelijke uitdagingen staan en in het bedrijf soortgelijke werk- en
leerprocessen aantreffen. Bovendien is de bedrijfscultuur van de organisaties vergelijkbaar, zodat ondanks alle verschillen - een basisbegrip en een "gemeenschappelijke taal" worden gevonden. Deze
beperking vergemakkelijkt de ontwikkeling van het leerontwerp, aangezien uitdagingen als gevolg
van intersectorale misverstanden geen bijzondere rol mogen spelen.
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2. Ontwikkeling van leeractiviteiten
De methoden en de inhoud zullen in detail worden uitgewerkt en het daarop gebaseerde
lesmateriaal zal worden ontwikkeld. Dit omvat de ontwikkeling van methoden en materialen voor de
volgende leerbenaderingen:
-

-

-

Digitaal leren: Er wordt een online leerplatform gecreëerd ter ondersteuning van de blended
learning-aanpak. Dit op Moodle gebaseerde leerplatform ondersteunt het leerproces. Op het
leerplatform worden opdrachten geplaatst die de deelnemers vragen de leermodules
individueel te behandelen. Naast de algemene taken wordt extra materiaal verstrekt ter
ondersteuning van individuele leerprocessen. Digitaal leren maakt ook tijdindividualisering,
leren "onderweg" op tablet of mobiele telefoon en digitale communicatie tussen de
deelnemers mogelijk.
Leren op de werkplek: Tijdens workshops krijgen de deelnemers begeleiding bij het
individueel testen van nieuw geleerde methoden van wendbaar leren in het voortgezet
onderwijs in de praktijk. Daarbij kiezen ze na de eerste workshop een methodologische
aanpak, die ze verder uitdiepen (met behulp van het materiaal op het leerplatform en het
methodeboek (IO3) dat in de workshop is ontwikkeld) en in de klas uitproberen.
Peer learning: Tijdens de workshop worden de leerprocessen in groepsverband begeleid
door ervaren trainers. De deelnemers aan de workshops bespreken de uitdagingen van het
leren van barrières en eerdere praktijken. Door de presentatie van nieuwe methoden en de
uitwisseling ontstaan impulsen voor toepassingsgebieden van agile learning in het interne
vervolgonderwijs. Bovendien ondersteunt het proces de vorming van een netwerk van
gelijken, dat ook na de projectperiode een ondersteunend effect heeft.

De methodologische uitvoering van het leerontwerp zal worden gepresenteerd in een handboek
(IO7), samen met de ontwikkelde leermethoden, materialen en tips voor goede praktijken. Dit zal het
mogelijk maken het leerprogramma over te nemen en verder te ontwikkelen voor andere contexten
na de projectperiode.

Doelgroep
De doelgroep van de leeractiviteiten zijn ontwikkelaars/uitvoerders en aanbieders van
leeroplossingen voor organisaties in de technische sector. De deelnemers komen zowel uit grote
organisaties als uit het MKB en startende organisaties. Dit maakt een intensieve uitwisseling mogelijk
over de toepassing van agile leerprocessen in verschillende bedrijfsculturen.

Voorbereiding
Selecteren en informeren van deelnemers
De belangrijkste voorwaarden voor een leeractiviteit waarin deelnemers leren hoe ze zelf
actiegerichte leeractiviteiten kunnen uitvoeren, zijn:
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-

-

-

-

De deelnemers hebben een professionele of vrijwillige omgeving waarin zij de
leeroplossing (willen) organiseren en/of uitvoeren. Deze omgeving, b.v. de aanbiedende
instelling of het bedrijf waar het gaat plaatsvinden, of een financieringsorgaan, steunt de
actiegerichte aanpak of staat er op zijn minst voor open.
Deze opleidingen worden dicht bij de werkplek gegeven, d.w.z. dat kan worden
verwezen naar de werkervaring en de huidige of toekomstige behoeften en problemen
van de werkplek waar de deelnemers aan de opleiding werkzaam zijn of zullen zijn.
Taken kunnen van daar worden overgenomen - rechtstreeks of op een verwante manier.
De deelnemers beheersen de vakinhoud die zij moeten onderwijzen zodanig dat zij deze
zelfstandig kunnen structureren en aanpassen aan de eisen van het handelingsgericht
onderwijs.
De deelnemers zijn bereid en in staat om hun eigen aanpak en eerdere ideeën over
lesgeven in twijfel te trekken en te veranderen.

Idealiter worden de deelnemers geselecteerd op basis van de hier gepresenteerde criteria.
De deelnemers worden geïnformeerd via een schriftelijke uitnodiging, gecombineerd met een
persoonlijk toelichtend gesprek. Daarnaast kan toegang worden geboden tot het elearningplatform Moodle met aanvullende informatie en achtergrondmateriaal.
Om de deelnemers voor te stellen, wordt hen verzocht vooraf profielen te schrijven met de
volgende informatie:
- Naam
- Organisatie
- Ik hou me voornamelijk bezig met..
- Inhoud/onderwerp van mijn evenement
- Tijdsbestek
- Vindt het evenement virtueel/hybride/fysiek plaats?
- Wie is de doelgroep?
- Hoeveel deelnemers verwacht ik?
- Wat zijn mijn leerdoelen?

Bepaal de leerdoelen
Het doel van het leerplan is een model te ontwikkelen voor een leeractiviteit die de deelnemers in
staat stelt,
-

zelfstandig op competenties gebaseerde, actiegerichte bij- en nascholing ontwerpen,
uitwerken, organiseren en uitvoeren,
technische inhoud op passende wijze voor te bereiden en op een actiegerichte manier over
te brengen.

Daartoe moeten zij inhoudelijk worden onderwezen ("kennis") en vaardigheden verwerven waarmee
zij professioneel kunnen handelen ("professionele handelingscompetenties").

Technische inhoud van de bijscholing
Essentiële inhoud voor een verdere opleiding in actiegerichte competentiebemiddeling kan zijn:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grondbeginselen van activiteitgericht leren (HOL)1
Stappen van de HOL, rollen van zowel de leerkrachten als de leerlingen
Kenmerken van een goede leer- en werktaak
De grondbeginselen van feedback voor beoordelingen en retrospectieven
Agile learning: Een vorm van het herhaaldelijk doorlopen van de stappen van de "Volledige
actie".
Agile leermiddelen (backlog, sprint backlog, kanban ...)
Hulpmiddelen voor virtueel teamwork: gebruik van digitale ruimten voor groepswerk,
stemmen, prikbord, ...

Voorbereiding van de inhoud: De leereenheden
Voor zelfgestuurd leren is het zinvol inhoud aan te bieden in de vorm van zelflerend materiaal
waarvan de vorm de zelfstandige uitwerking van nieuwe inhoud bevordert. Om oplossingsgericht
leren mogelijk te maken, moet het zelfstudiemateriaal aan de volgende eisen voldoen:
-

Gemakkelijke oriëntatie over de inhoud en de mogelijke resultaten na kennismaking met het
materiaal
Korte doorlooptijden voor elke leereenheid, (15 - 30 minuten)
Oplossingsgerichtheid, in die zin dat de verwerking de lerenden rechtstreeks dichter bij de
oplossing van een hun opgedragen taak brengt.

Het is succesvol gebleken om via een duidelijke structuur een snelle oriëntatie mogelijk te maken:
-

Waar helpt deze leereenheid bij?
Wat kunnen de leerlingen daarna beter doen?
Compacte weergave van de invoer
Toepassing van de input op een concrete taak e

Kennis
De deelnemers weten
-

de zes processtappen van het "Beginsel van volledige actie", en de verschillende rollen van
leraren in dit proces,

-

de aanpak van "Agile Learning" met zijn mogelijke toepassingen en zijn belangrijkste
methoden2

Beroepsbekwaamheden
De deelnemers zullen in staat zijn om,
-

het principe van volledige actie toe te passen op een specifieke, beroepsmatig veeleisende
leeroplossing,

-

de inhoud van deze leeroplossing zo te structureren en voor te bereiden dat hij zowel bij de
doelgroep als bij dit beginsel en actiegericht leren in zijn geheel past,
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-

een didactisch voorbereide leer/werktaak te formuleren op basis van de technische
problemen van de deelnemers,

-

Pas de essentiële stappen en methoden van Agile Learning aan en gebruik ze naargelang van
de situatie,

-

Verdere leeractiviteiten die aan deze beginselen voldoen, kunnen ook worden uitgevoerd in
een volledig virtuele omgeving, d.w.z. zonder face-to-face ontmoetingen tussen de
deelnemers,

-

Methoden en instrumenten voor virtueel teamwork gebruiken en demonstreren, en
tenslotte

-

Criteria toepassen om de kwaliteit van de beoordelingen en reflecties (retrospectief) te
beoordelen.

De methodes
De kern van het leerplan is dat de deelnemers actiegerichtheid leren kennen als een concept van
leren en ontwikkelen in permanente educatie die zelf met actiegerichte methoden wordt
georganiseerd. Dit principe wordt ook wel de "didactische dubbeldekker" genoemd: De methodes
die ik leer kennen zijn tegelijkertijd de methodes waarmee mijn leeroplossing wordt georganiseerd.
De taak van een dergelijk leerplan is dan ook om de inhoud van de leeroplossing zoveel mogelijk te
gebruiken in de workshops, leeractiviteiten of dergelijke en ook om de deelnemers er zelf
proefondervindelijk mee te laten werken, d.w.z. om ze direct ervaarbaar te maken. Concreet
betekent dit dat alle leer- en activiteitstappen van het "principe van volledige actie" binnen de
workshop moeten worden doorlopen, zo mogelijk zelfs meerdere keren, en dat ook de
gepresenteerde instrumenten moeten worden gebruikt.
In principe kunnen de methoden worden ontwikkeld volgens de processtappen van het beginsel van
volledige actie. De tabel in IO4 geeft een overzicht van de doelstellingen en de reikwijdte van de
methode voor elke processtap.
Een grotere selectie van methoden waarmee deze processtappen kunnen worden geïmplementeerd
in een virtuele voortgezette opleiding worden gepresenteerd in het Intellectuele Output 3
"Methoden Handboek" van het HoWARP project. Naast een korte beschrijving, aanbevelingen voor
de uitvoering en de belangrijkste voor- en nadelen, zijn er verwijzingen naar
-

Mogelijke toepassingsgebieden,
de stappen van de "Volledige actie" waarbij zij bijzonder nuttig kunnen zijn,
een aanbevolen aantal deelnemers (TN), indien van toepassing, en op
de bruikbaarheid met goede en slechte internetverbinding.

Goede ondersteuning voor de keuze van methoden en instrumenten wordt ook geboden door
Longmuss, J., Korge, G., Bauer, A. & Höhne, B. (2020) in het hoofdstuk "Het digitale
ondersteuningssysteem voor wendbaar leren", dat hieronder wordt gepresenteerd:
Criteria voor de selectie van het ondersteuningssysteem
Welke methoden, instrumenten of systemen het meest geschikt zijn om een agile leerproject te
ondersteunen, moet per geval worden besloten en hangt af van veel randvoorwaarden. In het
onderstaande worden enkele centrale beslissingscriteria kort toegelicht.
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Volledigheid - Moeten alle lerenden alle taken voltooien?
In tegenstelling tot het klassieke leeractiviteitaanbod biedt agile learning een kaderconcept voor
vraaggericht en toepassingsgericht leren. Deze vraag naar concrete toepassingsgerichtheid gaat vaak
ten koste van de volledigheid. In een agile leerproject wordt de keuze van de onderwerpen voor een
leeractiviteit dus niet bepaald op basis van een geprefabriceerd curriculum, maar des te meer op
basis van de huidige uitdagingen in het dagelijks werk en in het bijzonder voor de betrokken
deelnemer.
Voor bepaalde vakgebieden is het echter noodzakelijk dat elke afzonderlijke deelnemer aan alle
taken of gebieden van een vakgebied heeft gewerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de deelnemers
streven naar certificering van het leren of als het vakgebied zelf volledig werk vereist. Indien
bijvoorbeeld een groep mensen moet worden opgeleid in het uitgebreide gebruik van software, is
het wenselijk dat alle deelnemers op de hoogte zijn van alle aspecten van het vakgebied.
Indien de volledigheid van de leerinhoud een doorslaggevend criterium is, moet bijzondere nadruk
worden gelegd op de gewetensvolle voorbereiding, selectie en toetsing van zelflerende materialen
(integratie van kennistoetsen, zelftests en dergelijke). In dit verband is de opdrachtgever of de
professionele begeleider ook bijzonder nodig voor de kwaliteitsborging en moeten bepaalde taken,
in tegenstelling tot "vrije" leerprojecten, niet alleen door alle deelnemers worden uitgevoerd, maar
ook door de professionele begeleider worden goedgekeurd.
Documenteerbaarheid - Hoe goed moet het leerproces traceerbaar zijn?
Voor bepaalde toepassingsscenario's moet de leervordering van de deelnemers zo individueel
mogelijk worden gedocumenteerd en te herleiden zijn. Dit is met name het geval indien een
certificaat moet worden uitgereikt voor deelneming aan het leerproject. De criteria voor certificering
zijn sterk afhankelijk van de certificerende instelling. Als het agile leerproject door een universitaire
instelling wordt begeleid en gecertificeerd, moet het vaak mogelijk zijn om zowel de gewerkte uren
als de onderwerpen waaraan is gewerkt duidelijk toe te wijzen en duidelijk te koppelen aan een
werk- en leerresultaat. Maar ook voor interne bedrijfscertificering zijn vaak goed gedocumenteerde,
verifieerbare leerresultaten vereist, zodat certificering kan plaatsvinden.
In deze gevallen moet het taakbeheer om de tijdsregistratie en de toewijzing van individuele
bijdragen te vergemakkelijken, idealiter gebeuren via een digitaal systeem (zoals een digitale
Kanban-toepassing), aangezien met deze systemen tijdsregistratie en taaktoewijzing met relatief
weinig moeite mogelijk zijn. Bovendien moet de verwerking van zelflerend materiaal individueel
toewijsbaar zijn en gekoppeld kunnen worden aan een controleerbaar resultaat. Daartoe biedt het
formaat van de leerkaart bijvoorbeeld de mogelijkheid om aanvaardingscriteria aan de
overdrachtstaken toe te kennen, ze te exporteren voor verificatie van de leerdoelen en ze te
documenteren (zie bijvoorbeeld de overdrachtstaak in https://academy.agile-learning.eu/lcard/timeboxing-methode/). Aanvullende documentatie over de tussenstappen en communicatie over het
gebruikte uitwisselingsplatform kan hier ook nuttig zijn.
Herhaalbaarheid - Moet er een model voor een leerproject worden opgesteld dat door andere
groepen kan worden doorlopen?
Agile leerprojecten zijn onder meer zeer geschikt om een groep werknemers te begeleiden bij het
gebruik van nieuwe software of bij de verwerving van een nieuw proces en om het testen ervan in
een testfase onder toezicht te oefenen. Om ervoor te zorgen dat agile learning zijn voordelen kan
ontplooien, is het echter noodzakelijk het aantal deelnemers te beperken. Een groepsgrootte tussen
drie en acht personen is tot nu toe succesvol gebleken. Vaak moeten echter grotere groepen
werknemers in hetzelfde vakgebied worden opgeleid. In deze gevallen moet bijzondere aandacht
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worden besteed aan de herhaalbaarheid van het leerproject en de mogelijke besparingen bij verdere
runs.
Als al van tevoren bekend is dat een leerproject voor de herhaalbaarheid ervan moet worden
geoptimaliseerd, is het zinvol meer middelen te steken in de creatie en aanpassing van geschikt zelfleren-materiaal en in de formulering van de leertaken zelf. Deze kunnen in de loop van de
leerprojecten worden aangepast en geoptimaliseerd door feedback van de deelnemers. In veel
gevallen ontstaat door deze procedure documentatie die ook voor andere toepassingen in het bedrijf
kan worden gebruikt. Het resulterende materiaal kan bijvoorbeeld probleem- en
toepassingsgerelateerde documentatie voor het gebruik van software zijn, bestaande
procesdocumentatie aanvullen of deze uitbreiden voor locatiespecifieke randvoorwaarden.
Mediageletterdheid van de deelnemers - Hoe bedreven zijn de deelnemers in het gebruik van digitale
toepassingen?
Een van de belangrijkste beslissingscriteria voor de selectie van hoofdzakelijk digitale toepassingen
ter ondersteuning van een agile leerteam is de vraag naar de specifieke mediacompetentie van de
deelnemers. In de regel staan de uitgevoerde leerprojecten onder hoge druk van de middelen. Een
pragmatisch ondersteuningssysteem moet er dus op gericht zijn de deelnemers te ontlasten bij de
uitvoering van het project en een zo sterk mogelijke gerichtheid op het verwerven van nieuwe
competenties mogelijk te maken. Dit vereist digitale instrumenten die zo eenvoudig en
gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Belangrijke vragen om te besluiten of en welke instrumenten
moeten worden gebruikt, zijn:
-

Worden de instrumenten al actief gebruikt en "geleefd" in de dagelijkse werkzaamheden van
het bedrijf?

-

Hoe ervaren zijn de deelnemers in het gebruik van de geplande instrumenten?

-

Moet/kan er van tevoren al een opleiding worden gevolgd om de instrumenten te
gebruiken?

-

Is het gebruik van de instrumenten ook mogelijk voor externe partijen indien zij een rol in het
project op zich nemen?

-

Zijn er analoge alternatieven die hetzelfde doel dienen en gemakkelijker te gebruiken zijn?

Samenvattend kan worden gesteld dat een goed ondersteuningssysteem voor agile leerprojecten
vooral pragmatisch is. Het stelt de lerenden in staat zich te concentreren op het verwerven en testen
van nieuwe competenties en probeert de extra last van het coördineren van het werk in het team te
verminderen. In dit geval is het motto vaak: minder is meer en analoog is beter. Toch zijn er
contexten waarin digitale hulpmiddelen nuttig of zelfs noodzakelijk zijn voor een leerteam om
effectief samen te werken en te leren. Dit geldt vooral voor geografisch verspreide teams, maar het
is ook zinvol om digitale hulpmiddelen te gebruiken op zeer complexe of inherent digitale gebieden
(bv. softwareverwerving). Als u wilt besluiten met een vuistregel voor deze selectie, dan is het deze:
Lost het beoogde digitale hulpmiddel een probleem van het leerteam op zonder nieuwe
problemen te veroorzaken?
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Dienstregeling
Het volgende schema volgt het principe van de volledige actie en werd opgesteld voor de
pilootleeractiviteit "Rehabilitatieconcept - maar welk? Het stroomschema moet in elk geval specifiek
worden aangepast aan de te plannen leeractiviteit .
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Fig. 1

Technische eisen
In virtuele workshops spelen de prestaties en de toegankelijkheid van de gebruikte platforms en
systemen een centrale rol. Deze hebben een directe invloed op zowel de leervormen als de
methoden die kunnen worden gebruikt. Dit hangt onder andere af van,
-

op welke manier actiegerichte input kan worden gegeven,
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-

in welke mate en op welke wijze communicatie en uitwisseling in het (kleine groeps)team
mogelijk zijn,
hoe vaak en snel vragen kunnen worden gesteld en beantwoord,
hoe leerkrachten feedback kunnen krijgen op tussentijds werk in subgroepen,
in hoeverre evaluaties en reflecties interactief kunnen worden uitgevoerd.

In de Intellectual Output 3 "Methods Manual" van het HoWARP-project worden ook verschillende
scenario's gepresenteerd voor de technische beperkingen van de gebruikte hardware en software en
de daaruit voortvloeiende opties voor het ontwerp van virtuele leeractiviteiten. Op basis van de
ervaringen, met name van de laatste twee jaar, kan een aanbeveling worden gedaan voor een
minimumuitrusting voor een aanwezigheidsworkshop die virtueel wordt gehouden, en wel als
volgt:
-

Videoconferentiesysteem met de mogelijkheid van schermdeling, chat en handshakefunctie (JITSI, Zoom, MS Teams, Webex of vergelijkbare systemen).
Interactief whiteboard (Miro, ziteboard of vergelijkbaar)
Stemhulpmiddel (mentimeter, pingo of vergelijkbaar)
"Back-up verbinding" via mobiele telefoon

Als de deelnemers ook documenten krijgen, wordt cloud-opslag aanbevolen, zoals Google Drive,
Dropbox, One Drive of iets vergelijkbaars.
De mogelijkheden van een leermanagementsysteem en het gebruik ervan bij het onderwijzen van
activiteitsgerichte methoden worden in het volgende hoofdstuk gepresenteerd met Moodle als
voorbeeld.
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3. Ontwikkeling van een e-learning platform
De term e-learning
Er worden veel verschillende termen gebruikt in de context van onderwijzen en leren met
technologie. In de afgelopen 20 jaar is er echter een zekere eenheid ontstaan. Dit heeft zowel
betrekking op de gebruikte termen als op hun betekenis. Deze omvatten met name de drie termen
-

technology enhanced learning,
Leren met nieuwe media en
E-learning

Technologieverbeterd leren verwijst naar het gebruik van technologie in onderwijs- en leersituaties,
met inbegrip van het gebruik van computers en het internet, alsook allerlei soorten technologie in
onderwijs- en leersituaties (bijvoorbeeld het afspelen van een educatieve film in de klas of het
gebruik van de telefoon).
De term "leren met nieuwe media" verwijst naar de media die worden gebruikt voor de opslag,
overdracht of leerinhoud of -gegevens. Voorbeelden zijn media zoals radio, boeken, tijdschriften of
televisie. Met nieuwe media wordt hoofdzakelijk verwezen naar het internet of webtechnologieën.
De laatste jaren is de term e-learning steeds gangbaarder geworden. In de desbetreffende
literatuur is er een veelheid van definities. In de regel is de E afgeleid van het Engelse woord
electronic, vergelijkbaar met andere zogenaamde e-termen, zoals e-business. Wat de spelling betreft,
komen verschillende varianten voor: E-learning, e-learning, elearning, e-learning, e-learning en elearning.

Vormen van e-learning
Net als ten aanzien van de term e-learning bestaan er verschillende opvattingen over de vormen van
e-learning. In het onderhavige werk verwijzen de vormen van e-learning naar de mate van
digitalisering van de onderwijs- en leersituatie, d.w.z. naar het virtuele aandeel in het onderwijs. De
vaak gebruikte indeling in verrijkings-, integratie- en digitalisatieconcepten leent zich hier bijzonder
goed voor. In het navolgende zal de driedeling met de termen verrijking, gedeeltelijke digitalisatie en
volledige digitalisatie worden gehanteerd. Het aandeel van de digitalisering is het laagst in het geval
van verrijking van de face-to-face-evenementen en neemt aanzienlijk toe in het geval van
gedeeltelijke digitalisering, tot aan volledige digitalisering, waarbij er helemaal geen face-to-facecomponenten meer zijn.

Verrijking
De laagste graad van digitalisatie wordt aangetroffen bij de verrijking van face-to-face-evenementen
met e-learning. Daarom is verrijking meestal het uitgangspunt voor het gebruik van e-learning. Hier
vindt het onderwijs plaats in de vorm van face-to-face-evenementen. De docent biedt ter
ondersteuning en aanvulling extra leerinhoud op het internet, bijvoorbeeld op een leerplatform, en
de kennis wordt overgebracht in regelmatige face-to-face-evenementen, terwijl scripts,
verdiepingsmateriaal of discussieforums online worden aangeboden.

Gedeeltelijke digitalisatie
De tweede vorm van e-learning is de integratie van face-to-face-onderwijs met onlinefasen, vaak
blended learning genoemd. In vergelijking met verrijking is de digitalisatiegraad aanzienlijk hoger bij
gedeeltelijke digitalisatie. De verhouding tussen digitalisatie en het aanwezigheidsdeel is ten minste
gelijk of het deel van de online-fasen is groter dan de aanwezigheidsfasen. De uitdaging voor de
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docenten bestaat erin de koppeling van online-fasen aan face-to-face-onderwijs zodanig vorm te
geven dat de studenten het aanbod ook werkelijk gebruiken en gemotiveerd zijn om te leren.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van online fasen, verandert het klassikale onderwijs in die zin dat
beide fasen inhoudelijk en didactisch met elkaar verbonden worden. De concrete vormgeving van de
afzonderlijke fasen kan naar wens worden gevarieerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de inleidende
fase van een leeractiviteit als een face-to-face-fase te ontwerpen. Het is evengoed denkbaar een
evenement te beginnen met een online-fase, zodat de lerenden eerst vertrouwd raken met de
inhoud. In de daaropvolgende persoonlijke sessie wordt de inhoud meer in detail besproken.

Volledige digitalisatie
Leeractiviteiten die volledig gedigitaliseerd zijn, vinden online plaats zonder enige aanwezigheid.
Volledige digitalisering van het onderwijs zal waarschijnlijk het meest worden toegepast voor
aanvullende of verdiepende leeractiviteiten voor specifieke doelgroepen, zoals eerstejaarsstudenten
of bijvakstudenten. Deze vorm van e-learning is bijzonder geschikt voor evenementen met
doelgroepen die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn. De afgelopen twee jaar zijn, onder druk
van de Coronapandemie, grote delen van het aanbod van opleidingen en bijscholingen op het gebied
van beroepsonderwijs en -opleiding ook in een volledig gedigitaliseerde onderwijsvorm aangeboden.

Bijzondere kenmerken van e-learning
In vergelijking met het leren met conventionele media, wordt e-learning gekenmerkt door een aantal
speciale kenmerken. In principe is een computer of mobiel apparaat vereist, zoals een tablet of
smartphone. Er zijn ook andere speciale functies:

Multimedia
Multimedia verwijst naar de levering van inhoud via een combinatie van verschillende media,
coderings- en zintuiglijke waarneming. Codering verwijst naar de manier waarop de informatie wordt
gepresenteerd. De verwerking van informatie verschilt naargelang de codering en leerkrachten
kunnen verschillende zintuiglijke modaliteiten bij leerlingen aanspreken. Door tekst, beelden, audio
en video te combineren, kan de duidelijkheid worden vergroot.

Interactiviteit
Interactiviteit omvat bijvoorbeeld het afspelen van een video die de lerende zo vaak als gewenst kan
herhalen. De leerlingen controleren de systemen en processen zelf. Als gevolg daarvan hebben de
lerenden interactie met de leerinhoud en hebben zij de gelegenheid om de inhoud opeenvolgend te
benaderen.

Netwerken
Bij e-learning wordt informatie uitgewisseld door verschillende informatiebronnen en
communicatiepartners in een netwerk op te nemen. Informatie hoeft niet lineair gestructureerd te
zijn zoals in gedrukte media, maar kan met behulp van hyperlinks aan elkaar worden gekoppeld. Op
deze manier kan de leerling zelf de volgorde van de inhoud beïnvloeden. Communicatie kan
plaatsvinden tussen individuen, maar ook met meerdere personen; e-learning biedt dus
mogelijkheden voor coöperatief leren.

Zelfgestuurd leren
In vergelijking met traditioneel leren is de lerende veel flexibeler bij het gebruik van e-learning. De
lerende kan het tijdstip en de plaats van het leren bepalen, evenals de snelheid en de duur. Andere
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termen hiervoor zijn zelfregulerend leren, individueel leren of geïndividualiseerd leren. Dit
veronderstelt echter dat de leerling in staat is om op een zelfgeorganiseerde en gemotiveerde
manier te leren. Voorts kan met behulp van e-learning meer rekening worden gehouden met
individuele leermogelijkheden en leerbehoeften doordat de leraar inhouden van verschillende aard
en met verschillende moeilijkheidsgraden aanbiedt.
Een van de grootste voordelen van e-learning is echter de flexibiliteit om zich aan te passen aan
verschillende leervoorkeuren. De unieke aanpasbaarheid van e-learningprogramma's maakt het
mogelijk in te spelen op de verschillende behoeften en leervoorkeuren van lerenden.

De verschillende leervoorkeuren
De motivatie om te leren verschilt van leerling tot leerling. Sommigen streven specifieke doelen na
en zijn tevreden als deze zijn bereikt. Anderen zijn gewoon geïnteresseerd in leren in het algemeen.
Hun nieuwsgierigheid komt voort uit persoonlijke ervaring. Andere lerenden daarentegen willen
contact met hun medeleerlingen als zij dezelfde interesses delen. Onafhankelijke leerlingen
daarentegen hebben zeer persoonlijke doelen die zij op eigen kracht willen bereiken. Deze lerenden
geven er de voorkeur aan hun leertempo regelmatig te controleren.
De term "leervoorkeuren" verwijst naar de verschillende manieren waarop leerlingen informatie
opnemen en verwerken. Inherente kenmerken, levenservaringen en eisen die voortvloeien uit de
huidige situaties van de lerenden beïnvloeden hun leervoorkeuren. Opvoeders die zich richten op
individuele stijlen kunnen de kans op succes en tevredenheid van leerlingen vergroten.
Er zijn verschillende leervoorkeurmodellen. In veel van hen worden de leerlingen onderverdeeld in:
-

Actieve leerlingen: deze personen zijn het meest succesvol wanneer zij direct en niet passief
betrokken zijn. Zij geven de voorkeur aan realistische, praktijkgerichte ervaringen.
Emotionele lerenden: Zij willen met andere lerenden omgaan. Ongestructureerde
leeromgevingen passen het best bij emotionele leerlingen.
Observerende leerlingen: Deze leerlingen willen kijken, luisteren en ontdekken. Ze werken
liever zelfstandig.
Interactieve leerlingen: Hoewel zij onafhankelijke denkers zijn, willen interactieve leerlingen
het onderwerp ook analyseren in groepsdiscussies.

Met de kennis van de verschillende e-learningmogelijkheden, de individuele motivatie en de
verschillende leervoorkeuren kunnen e-learningprogramma's worden gecreëerd die niet alleen
rekening houden met de inhoudelijke vereisten, maar ook met de behoeften van de lerenden.

Aanpassen van leerinhoud in e-learning
De eerste stap bij de ontwikkeling van een e-learningprogramma is het leren kennen van de
deelnemers. In dit stadium is het belangrijk te weten te komen wat de lerenden reeds weten en waar
zij leemten in hun kennis hebben. Ook moet worden vermeld waarom de lerenden aan het
programma deelnemen en wat zij willen bereiken.
Voordat een leeractiviteit begint, verstrekken gerichte enquêtes en vragenlijsten informatie over
behoeften, veronderstellingen en tekortkomingen van de lerenden aan de leraren. Met deze
informatie kan de leerkracht de Moodle-leeractiviteit aanpassen aan zijn leerlingen.
Wanneer er sprake is van meerdere leervoorkeuren en enorme verschillen in bestaande
competenties, zijn niet alle activiteiten even geschikt voor alle lerenden. Daarom is het nuttig
mogelijkheden aan te bieden die meer dan één doel dienen.
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Aan het begin van een leeractiviteit moet de docent bepaalde leerverwachtingen formuleren. De
studenten zullen dan de indicatoren van succes en hun individueel voordeel van het programma
herkennen. Bovendien begrijpen de deelnemers op deze manier al bij het begin wat voor inspanning
van hen wordt verwacht.
De meeste leerlingen zijn al gemotiveerd. Zij weten dat de leeractiviteit van grote invloed is op
professioneel succes. Het is de taak van de leeractiviteitleider om de belangstelling op dit hoge
niveau te houden.

Synchroon en asynchroon leren met e-learning
Sommige lerenden houden van onmiddellijke feedback, terwijl anderen de nieuwe informatie liever
een tijdje verwerken alvorens erover te discussiëren. Leeractiviteitleiders die zowel synchrone als
asynchrone leerinhouden aanbieden, maken e-learningprogramma's toegankelijk voor een grote
verscheidenheid aan groepen lerenden.

Synchroon leren
Bij synchrone leeractiviteiten zijn alle deelnemers tegelijkertijd betrokken. De formaten omvatten
online chats, instant messaging, video- of audioconferenties, live webcasting en virtuele klaslokalen.
Leerlingen met emotionele, actieve of interactieve leervoorkeuren hebben de mogelijkheid om
onmiddellijk in te stappen. Real-time ervaringen helpen ook lerenden die onzeker zijn over hun
vaardigheden of extra ondersteuning nodig hebben. Synchroon leren is geschikt voor inhoud die
gericht is op interpersoonlijke relaties, zoals communicatievaardigheden, diversiteitskwesties en
vreemde talen.

Fig. 2

Asynchroon leren
Bij asynchroon leren bepalen de deelnemers hun eigen tijdschema. Juist overwegend op inhoud
gebaseerde leerplannen passen in dit model. Leeractiviteiten met synchrone en asynchrone
componenten kunnen bijvoorbeeld worden vormgegeven aan de hand van discussieforums, e-mails,
blogs, video's, webcasts, simulaties en games. Asynchroon leren is mogelijk met de meeste soorten
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inhoud. Oplettende leerlingen doen het goed met deze minder gestructureerde activiteiten.
Deelnemers met een overwegend interactieve leervoorkeur genieten van zelfstandigheid, maar
hebben toch de mogelijkheid om met anderen samen te werken. Zolang actieve leerlingen echte,
boeiende activiteiten hebben, wordt ook door asynchroon leren in hun behoeften voorzien.
Emotionele leerders kunnen via forums in contact komen met andere deelnemers.

Fig. 3

Wat werkt voor welke leervoorkeur?
Hoewel tijdsbeperkingen belangrijk zijn, zijn zij niet het enige belangrijke aspect van e-learning. Als
deelnemers verschillende leervoorkeuren hebben, moeten leeractiviteitleiders met verschillende
pedagogische benaderingen werken. Deze zijn gewoonlijk actief of passief.

Actief leren
Uit onderzoek blijkt dat actieve methoden werken voor het grootste aantal lerenden. Het is het
doeltreffendst wanneer de deelnemers het geleerde onmiddellijk toepassen, bijvoorbeeld door
andere leden les te geven.
Het is geen verrassing dat actief leren bijzonder effectief is voor leerlingen met een actieve
leervoorkeur. Emotionele leerlingen voelen zich aangetrokken tot samenwerkingsprojecten.

Passief leren
Bij passieve onderwijstechnieken is het over het algemeen minder waarschijnlijk dat leerlingen
onthouden wat ze hebben geleerd. Deze methoden kunnen bij bepaalde leerlingen echter ook heel
effectief zijn.
Bij passieve demonstraties onthouden de meeste lerenden minder dan een derde van de informatie.
Audiovisuele lessen leiden tot nog minder vooruitgang bij het leren. Het lezen van teksten en het
luisteren naar lezingen zijn het minst nuttig voor het opnemen van informatie. Oplettende leerlingen
daarentegen willen zelf op onderzoek gaan. Passieve leerervaringen laten hen informatie
absorberen. Daarna kunnen zij het geleerde actiever in praktijk brengen en zo profiteren van het
passieve leren.
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4. Documentatie van de HOWARP - Moodle
Enerzijds bevat Moodle de documentatie van de uitgevoerde leeractiviteiten, anderzijds worden
aanvullende documenten en materiaal voor opleiders verstrekt. Dit materiaal is bedoeld om trainers
in staat te stellen zelfstandig Moodle-leeractiviteiten op te zetten en uit te voeren, rekening houdend
met actiegerichte elementen. Toegangsgegevens voor Moodle kunnen worden aangevraagd bij
Benjamin Höhne b.hoehne@sustainum.de.
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5. Toepassingsvoorbeelden
Managers leven lang leren bij Ecoplus
De context
Het kader van de ecoplus-studiebijeenkomsten, waarvan de leiders (evenemententeam en
deskundigen) het leerplan moeten ontwikkelen, wordt gekenmerkt door
-

-

Deelnemers uit een tiental bedrijven die zich willen bijscholen over een zeer nieuw
onderwerp.
Het evenemententeam bepaalt samen met deskundigen (en met bedrijven) het onderwerp
en brengt het in kaart.
Samen met deskundigen stelt het evenemententeam een kwalificatie van ten minste 5
workshopdagen op. Tussendoor moeten praktische taken worden uitgevoerd. Zij organiseert
het kader (presentatie van het project, voorafgaande input van de bedrijven, zalen en data)
en de financiële steun voor de opleiding.
De deskundigen concentreren zich op het overbrengen van kennis, die gewoonlijk zeer
praktijkgericht is. De deelnemers moeten in staat zijn de gepresenteerde nieuwe
technologieën of de opgedane kennis uit te proberen en toe te passen op hun
bedrijfspraktijk, hun omgeving en hun omstandigheden. Na de kwalificatie moeten zij op zijn
minst een idee hebben van wat zij ermee kunnen doen in het kader van hun werkterrein.

Ecoplus werkt al verscheidene jaren zeer goed met deze aanpak, die mogelijk werd gemaakt door
goed ontwikkelde financieringsstructuren in Oostenrijk. Alleen al dit jaar heeft Ecoplus, naast de
seminars over BIM (Building Information Model - een digitaal model van gebouwen dat alle
levensfasen bestrijkt), nog vijf andere kwalificatieprojecten opgezet (b.v. ARbau ).
De speciale aanpak van ecoplus verschilt van "normale seminars" voornamelijk door een sterk
"engagement met de behoeften van de deelnemers/bedrijven" en "empowerment van de
deelnemers" (maximalisering van de output). Deze aanpak is dus zeer geschikt om de beginselen die
aan dit leerplan ten grondslag liggen, toe te passen. Het is met name mogelijk om de op te lossen
problemen en de leer- en werktaken die daarvoor moeten worden verricht, van tevoren met de
deelnemers vast te stellen en didactisch voor te bereiden.

Doelgroep van de bijscholing
De doelgroep bestaat uit organisatoren en deskundigen voor dergelijke werkplekgerichte bijscholing,
binnen Ecoplus en in andere Oostenrijkse provincies. Op grond van eerdere ervaringen kan worden
aangenomen dat de doelgroep over een grote deskundigheid op het eigen vakgebied beschikt en ten
minste basiskennis heeft van het geven van lezingen en het houden van presentaties. Deze mensen
hebben meestal een academische opleiding.

Structuur van het proces
De opleiding zelf moet het gepresenteerde beginsel van volledige actie volgen: Informeren - Plannen
- Beslissen - Uitvoeren - Evalueren en Reflecteren. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
-

Voorbereiding: De deskundigen kiezen een seminar dat zij in de komende weken zullen
houden en werken de inhoud uit. Zij ontwerpen ook de methoden en een schema.
Workshop I: De experts krijgen input over actiegericht en wendbaar leren (2-3u).
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-

-

Toepassing: Ze kunnen dan wat ze geleerd hebben toepassen op hun eigen seminarontwerp
en hun methoden herzien/aanvullen indien nodig en het schema detailleren - individueel of
in peer-to-peer teams. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen aan het HOWARP-team.
Testen buiten het leerplan: uitvoering van het seminar door de deskundigen binnen enkele
weken.
Workshop II: Uitwisseling van ervaringen en bezinning. Afhankelijk van de grootte van de
groep, eerst in peergroups of meteen voor iedereen (ca. 2u).

Documentatie
https://moodle.learning-os.com/course/view.php?id=23&notifyeditingon=1
Toegangsgegevens voor Moodle kunnen worden aangevraagd bij Benjamin Höhne
b.hoehne@sustainum.de
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"Learning Event Remediation Concept! Maar welk? En hoe? " - Workshops over
het herstructureringsconcept
De context
De invoering van een subsidie voor de voorbereiding van renovatieconcepten voor kleine en grote
woongebouwen in Wenen in 2021, de initiatieven om de energievoorziening ook in bestaande
gebouwen koolstofvrij te maken, nog versterkt door de huidige crisissituatie in verband met de
huidige en toekomstige gasvoorziening, hebben gezamenlijk geleid tot een grote vraag naar
informatie en bijscholing van de verantwoordelijken in de MKB-sector voor bouw/renovatie en
energietechniek. Dit heeft de partners ECOPLUS en het Kwaliteitsplatform voor renovatiepartners
ertoe aangezet een workshop te organiseren met de methoden van actiegericht werken en leren
voor de uitwisseling van informatie en bijscholing. Wegens de grote vraag werd en wordt deze
workshop in totaal drie keer gehouden (19.05.+ 28.06. + 07.09. 2022).

De doelgroep
De doelgroep bestond uit managers van KMO's op het gebied van planning, bouw en renovatie. In
totaal namen ongeveer 60 deelnemers uit ongeveer 50 kleine en middelgrote organisaties aan de
workshops deel. Er waren zowel ondernemers als managers in loondienst aanwezig; sommige
deelnemers hadden al veel ervaring met de voorbereiding van renovatieconcepten of met de
behandeling van renovaties van gebouwen, terwijl anderen er pas enkele jaren bij betrokken waren.

Het concept
Het concept van de workshops volgde de beginselen van complete actie, na een inbreng van externe
deskundigen werden de verdere werkstappen, waaronder de planning, in de groepen uitgevoerd.
Elke groep werd gemodereerd of begeleid door een deskundige.

Fig. 4
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Leerdoelen
"Inhoudelijke" leerdoelen:
-

Inzicht in de verschillende vormen van het rehabilitatieconcept
Toepassing van instrumenten voor de voorbereiding van saneringsconcepten
Creëren van herontwikkelingsconcepten

"Methodologische" leerdoelen:
-

Kennismaking met en toepassing van de beginselen van activiteitsgericht leren
Inzicht in en toepassing van de "volledige actie" bij de oplossing van beroepstaken
Netwerking en uitwisseling van ervaringen

Voorbereiding van de leerinhoud
-

Professionele inbreng
Documenten in Moodle
Gereedschap en middelen
Voorbeelden van oefeningen

Geleerde lessen
De organisatoren en deskundigen hebben uit de feedback over de eerste workshop de volgende
conclusies getrokken en wijzigingen in de opzet van de workshop aangebracht:
1) Professionele inbreng: er moet meer ruimte en tijd zijn voor discussies en voor vraagantwoordvormen
2) Planningsfase: om de deelnemers in staat te stellen het werkproces zelf te plannen, is een
meer gedetailleerde inleiding op de vastgestelde taken noodzakelijk.
3) Heterogeniteit van de groepen: Verschillende niveaus van ervaring en kennis zijn zeker nuttig,
maar zonder matiging bestaat het gevaar van "monologen van deskundigen".
4) In het algemeen lijkt permanent toezicht op het werk in de groepen door een externe persoon
zinvol.
5) Het gebruik van digitale instrumenten in face-to-face-evenementen (online - enquêtes, live leerplatform) kan nuttig zijn, maar is gevoelig voor fouten - vragenrondes en feedback in
analoge vorm met handopsteken en flip-overs zijn hier het betere alternatief.
6) Een strikte scheiding van presentatie en moderatie, een duidelijke rolverdeling en een goed
tijdbeheer zijn nuttig.

Beschrijving (van de uitnodiging)
Oriëntatie, voorbeelden en praktische kennis over het renovatieconcept voor woongebouwen in
Wenen
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Een alomvattend, holistisch renovatieconcept is de basis voor een succesvol gebouwrenovatieproject
- en meestal ook een voorwaarde voor de financiering van de renovatiemaatregel.
Renovatieprojecten in Wenen vormen een bijzonder geval: met de inwerkingtreding van de nieuwe
renovatieverordening bevordert de stad Wenen de opstelling van een renovatieconcept voor
ingrijpende renovaties van woongebouwen. De vereisten voor en de informatieve waarde van
renovatieconcepten variëren echter sterk naar gelang van de situatie.
Het ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich organiseert daarom dit leerevenement
samen met het kwaliteitsplatform Sanierungspartner.
Uw voordeel
U leert van en werkt samen met experts de
-

Randvoorwaarden

-

Vereisten

-

en de praktische creatie

van een renovatieconcept dat in aanmerking komt voor financiering in Wenen.
De speciale
Naast seminars met frontale lezingen zijn er interessante alternatieve leermethoden. In dit
leerevenement wordt de methode van actiegericht leren gepresenteerd en toegepast. Dit belooft
een efficiënte, onderhoudende en duurzame kennisoverdracht door leren door te doen.
Tip: Speciaal aanbevolen voor interne opleidingen!
Meer over actiegericht leren (ook wel agile learning genoemd).
Experts
-

Johannes Fechner en Ronald Setznagel, 17&4 Organisationsberatung GmbH

-

Anita Preisler, e7 energy innovation & engineering

-

Felix Groth, MA 25 Wenen

-

Jörg Longmuß, Sustainum Instituut Berlijn

Doelgroep
Personen die werkzaam zijn op het gebied van rehabilitatie in Wenen, zowel uit de advies-,
plannings- en uitvoeringssector als uit de klantenkring, bijv.
-

Bouwmeesters

-

Architecten

-

Installateurs

-

Werkvoorbereider gebouwen

-

Energieconsultant

-

Projectontwikkelaar
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Documentatie: Uitgebreide documentatie over dit leer evenement, dat werd gehouden als een
persoonlijke workshop met de betrokkenheid van externe deskundigen via Zoom en de integratie van
Moodle voor het verstrekken van documenten en verdere informatie, is te vinden op
https://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/course/view.php?id=60
Gast sleutel: SANKON_2022
Voortbouwend op de ervaring en de feedback van de workshop van 22.5.2022 zullen op 28.6.2022
en 07.9.2022 verdere workshops worden gehouden. Het beginsel van volledige actie wordt dus ook
toegepast op het niveau van de planning van de workshops.
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Workshops in Nederland
Inleiding
Het proefproject over de toepassing van agile en actiegerichte principes in Nederland vond plaats in
het kader van een professionaliseringsprogramma voor docenten in het hoger onderwijs. Deze
leeractiviteit omvat verschillende onderwerpen, die elk in een aparte workshop worden behandeld.
In overeenstemming met de HoWARP-beginselen is de opzet van de workshops gebaseerd op de
volgende beginselen:
-

-

Nadruk op de aansluiting met de eigen werkplek, waardoor de deelnemer in de
gelegenheid wordt gesteld de verworven kennis en vaardigheden actief in deze
werkpraktijk toe te passen;
inbedding in de sociale context van de eigen werkplek en biedt daarmee ruimte voor de
uitwisseling van eigen ervaringen en die van de andere deelnemers;
Ruimte voor persoonlijke leerdoelen en leertrajecten;
Op behoeften gebaseerde coaching;
Nadruk op het gebruik van plaats- en tijdonafhankelijke leermiddelen.

Deelnemer
De deelnemers hebben allen onlangs een onderwijsbetrekking aanvaard aan een instelling voor
hoger onderwijs in Nederland. Een formele vereiste voor hen is dat zij een onderwijsdiploma hebben
of verwerven, zij volgen een professionaliseringstraject voor leraren. Dit traject is gebaseerd op twee
reeksen leerresultaten:
(1) Opzet van de lessen en
(2) Verstrekking van en toezicht op het onderwijs.
Beide groepen bestaan elk uit 3 afzonderlijke leerresultaten.
Het hele professionaliseringsproces duurt een jaar en bestaat uit verschillende workshops, die elk
gekoppeld zijn aan een van de 6 algemene leerresultaten van het hele programma. Het programma
wordt afgesloten met een criteriumgericht interview. Dit is een persoonlijk gesprek, afgestemd op de
persoonlijke werksituatie. Na afloop van het programma ontvangen de deelnemers een
beroepscertificaat (dat ook verplicht is om als leraar aan de slag te kunnen).

Proefworkshop
De beoordelingsworkshop vond plaats op 3 november 2021. Het behandelt de leerresultaten in
verband met de beoordelingscyclus en de componenten van beoordelingsanalyse; hoe
studentenbeoordelingen in het hoger onderwijs te ontwerpen en te ontwikkelen en hoe ze te
analyseren en te verbeteren. Leerresultaat (4) werd als volgt beschreven:
De docent analyseert de kwaliteit van de toets aan de hand van kwaliteitscriteria en trekt daaruit
passende conclusies. Op basis van de analyse (her)ontwerpt de docent de toets in overeenstemming
met de visie, het toetsbeleid en het toetsprogramma van de opleiding.
Twee leerdoelen hebben betrekking op dit leerresultaat:
-

De docent kan uitleggen wat de functie van de beoordelingscyclus is en hoe de
kwaliteitsvereisten van de beoordeling daarin een rol spelen.
De leraar kan de inhoud van de fasen van de beoordelingscyclus aangeven.
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Beschrijving van de workshop volgens de criteria van de volledige actie
Informeer
De leerdoelen zijn reeds gegeven, zij maken deel uit van het kader voor de leraar hoger
beroepsonderwijs. De workshopleider informeert de deelnemers over deze leerdoelen. Hij begint
echter met een uitleg van het programma van de workshop, waarin de leraren ook uitleg krijgen over
de beoordeling in de klas tijdens de workshop:
-

Korte opdracht; maak je eigen test over testen in paren
Uitleg over de inhoud van toetsen; theoretische achtergrond over het thema toetsing in het
onderwijs en over
Vraag over eigen ervaringen met tests (koppeling met eigen praktijkervaringen)
Beoordeling van de leerdoelen door de deelnemers (rapportcijfer)

Plan
Het leertraject lijkt grotendeels uitgestippeld; leerdoelen en taken zijn al vastgesteld. De deelnemers
kiezen echter zelf hun eigen beoordeling/test, die zij in de tijd na de workshop zelf analyseren en
evalueren en op basis waarvan zij aanbevelingen (aan zichzelf) - en eventueel verbeteringen - doen.

Beslis
De beslissing is eigenlijk al genomen met de planning. De deelnemer kiest een test/beoordeling van
zichzelf om te analyseren en te verbeteren, de supervisor beslist niet meer.

Voer uit.
Analyse van hun eigen (bestaande) test. In de tijd na de workshop gebruiken de deelnemers de
ontvangen informatie om hun eigen beoordeling/toets (uit hun eigen pedagogische praktijk) te
analyseren op kwaliteit, suggesties te doen voor verbetering en, indien nodig, zelf aanpassingen aan
de toets te doen. De resultaten - een document met de analyseresultaten en suggesties voor
verbetering - worden in teamverband gedeeld met de andere deelnemers

Check
De deelnemers geven elkaar feedback over de analyse en de adviezen die via de online omgeving
(teams) worden gegeven. Vervolgens reageren de deelnemers ook zelf op de feedback die zij hebben
gekregen. Beide worden vervolgens beoordeeld door de supervisor/coach/leraar.

Evalueer
Er wordt niet nagegaan of het gevolgde leertraject ook het juiste was, hoewel er wellicht sprake is
geweest van een formele (pedagogische) beoordeling.

Geleerde lessen
De voorbeelden in dit proefproject laten zien dat vooral het wendbare deel slechts in beperkte mate
aanwezig is; vooral de fasen van informeren, beslissen en plannen zijn al vooraf bepaald - in dit geval
door de randvoorwaarden van het beroep van leraar.
Een belangrijke vraag zal waarschijnlijk zijn hoe de gedeelde besluitvorming in deze eerste fasen
vorm moet krijgen; hoe worden de belanghebbenden bij elkaar gebracht, waar komt de vraag
vandaan, wie beslist uiteindelijk hoe die eruit moet zien.
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De leerinhoud houdt rechtstreeks verband met de beroepspraktijk (en het kwalificatiekader van een
leraar), de uitvoeringsfase gaat ook over een taak die de deelnemers in de praktijk moeten kunnen
uitvoeren.
Een belangrijk punt in deze workshop is dat de deelnemers elkaar feedback geven op praktische
taken als onderdeel van het leerproces.

29 van 39

Leeractiviteit op het gebied van leiderschap en productontwikkeling
De context
Een twee weken durende reeks workshops vond plaats in Accra als onderdeel van een
ontwikkelprogramma voor managers van KMO's in de meubelbouw en houtverwerkende sector uit
Ghana. Een werknemer van COGNOS International heeft in februari 2022 een leertraject verzorgd met
betrekking tot de thema's leiderschap en productontwikkeling. Andere specialistische onderwerpen in
de workshopreeks waren het Business Model Canvas, financiële planning, ondernemingsplan,
marketing, strategisch management en internationale bedrijfscommunicatie. Het doel was de
bedrijfsleiding te steunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijven en aldus het scheppen van
werkgelegenheid en de verbetering van de arbeidssituatie in de deelnemende kleine en middelgrote
organisaties te bevorderen.

De doelgroep
De doelgroep bestond uit managers van KMO's in de meubelmakerij en de houtverwerkende sector in
Ghana. In totaal hebben 40 deelnemers uit 20 bedrijven aan de opleiding deelgenomen. Ondanks deze
gemeenschappelijke kenmerken (branche, managers uit het MKB), was de groep zeer heterogeen. Er
waren zowel ondernemers als managers in loondienst, sommige deelnemers hadden al meer dan 30
jaar beroepservaring, anderen nog maar enkele jaren. Ook op andere gebieden, zoals internationale
ervaring, was de groep heterogeen.

Het concept
Aangezien de deelnemers managers waren, was de hele leeractiviteit - en dus ook de twee
opleidingsdagen over leiderschap en productontwikkeling - interactief. Door het gebruik van
groepswerk werkten de deelnemers niet alleen actief aan de leerinhoud, maar werden de soms grote
verschillen in voorkennis overbrugd en positief benut. Door het gezamenlijke werk en de uitwisseling
van ervaringen in de verschillende kleine groepen kon gebruik worden gemaakt van de rijkdom aan
ervaring van de hele groep. Dit gaf de deelnemers talrijke mogelijkheden om niet alleen van de trainer,
maar ook van andere deelnemers te leren.

Leerdoelen
De leerdoelen waren als volgt over de twee dagen verdeeld.
Leiderschap
-

Inzicht in het verschil tussen leiderschap en management
Sterkere focus van managers op leiderschap door delegatie van managementtaken
Het goede voorbeeld geven - veiligheid geven in een complexe omgeving
Bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen

Product Ontwikkeling
-

Toepassing van design thinking voor productontwikkeling
Begrip van het volledige proces van ideevorming tot minimaal levensvatbaar product
Klantgerichte productontwikkeling
Verkorting van de productontwikkelingscycli
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Voorbereiding van de leerinhoud
De leerinhoud was zo voorbereid dat technische input steeds werd afgewisseld met praktische
oefeningen en groepswerk. Op die manier konden de deelnemers zich de inhoud gemakkelijker eigen
maken en werd een leereffect op lange termijn bereikt door een directe praktische toepassing.
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6. Evaluatie
Wat betekent evaluatie?
De term evaluatie komt uit het Engels en beschrijft het proces of het resultaat van een beoordeling
van de huidige situatie. In die zin is evaluatie ook een fundamenteel onderdeel van onze dagelijkse
ervaringen. "Ieder mens evalueert voortdurend, b.v. door iets te registreren en het vervolgens te
classificeren als goed of slecht, waardevol of waardeloos, aangenaam of onaangenaam, d.w.z. door
dingen, personen, processen of instellingen te beoordelen aan de hand van waardecriteria en daaruit
conclusies te trekken" (Will / Winteler / Krapp 1987, 13).
Evaluatie is een breed begrip. Het kan bijvoorbeeld betekenen een kwantitatieve bepaling van de
leerresultaten aan het eind van een leeractiviteit, sporadische en systematische feedback aan de
docenten, wetenschappelijke begeleidende studies van een groter project of zelfs economischkwantitatieve analyses van de kosten van een nieuw model.
"Ook in de wetenschap wordt evaluatie gebruikt om een heel arsenaal van theorieën, modellen,
procedures en methoden te beschrijven, die in hun totaliteit het voorwerp van evaluatieonderzoek
vormen" (Will / Winteler / Krapp 1987, 13). Vertegenwoordigers van verschillende disciplines, zoals
economen, onderwijskundigen of psychologen, houden zich bezig met evaluatievraagstukken. Het is
dan ook geen wonder dat noch een uniforme organisatorische, noch een inhoudelijk-theoretische
structuur van het evaluatieonderzoek tot stand is kunnen komen. In het huidige wetenschappelijke
spraakgebruik wordt evaluatie in verband gebracht met een groot aantal uiteenlopende sociaalwetenschappelijke activiteiten en concepten, b.v. "[...] succescontrole, leersuccescontrole,
efficiëntiemeting, probatiecontrole, effectonderzoek, effectcontrole, flankerend onderzoek,
programma-onderzoek of kosten-batenanalyse [...]". (Will / Winteler / Krapp 1987p. 14).
Als de verschillende evaluatiebegrippen op één noemer worden gebracht en de centrale bepalende
elementen eruit worden gefilterd, dan kunnen volgens Will / Winteler / Krapp (1987, 14) vier
algemene kenmerken naar voren worden gehaald:

-

Evaluatie is doel- en doelgericht. Het is in de eerste plaats de bedoeling praktische maatregelen
(behandelingen) (bijvoorbeeld een opleidingsmaatregel of een opleidingsconcept) te
verbeteren, te legitimeren of vast te stellen.

-

De basis van de evaluatie is een systematisch verkregen gegevensbestand over de
voorwaarden, de context, de processen en de effecten van een praktische maatregel.

-

De evaluatie omvat een evaluatieve verklaring, d.w.z. dat de methodisch verkregen gegevens
en bevindingen aan de hand van bepaalde regels worden getoetst aan de achtergrond van
waardenormen.

-

Evaluatie, in tegenstelling tot beoordeling of toetsing van persoonlijke prestaties, heeft
betrekking op afzonderlijke gebieden van geplande, uitgevoerde of voltooide
onderwijsmaatregelen. Het is dus in de regel niet in de eerste plaats gericht op de beoordeling
van het gedrag (b.v. de prestaties) van individuele personen, maar maakt deel uit van de
ontwikkeling, verwezenlijking en controle van gepland onderwijswerk.

Evaluatie als onderdeel van het geplande onderwijswerk
Evaluatie in beroepsonderwijs en -opleiding heeft betrekking op onderwijs- en leerprocessen in het
initieel onderwijs en in bij- en nascholing, de voorwaarden daarvoor, de doelstellingen, de processen,
de input (bv. leeractiviteitmateriaal) en de resultaten. In tegenstelling tot andere menselijke
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activiteiten die geen routinematige dagelijkse handelingen zijn, d.w.z. die plaatsvinden zonder
planning en reflectie, "[...] zijn onderwijs- en instructieactiviteiten in het algemeen onderworpen aan
bewuste handelingscontrole; idealiter verlopen zij volgens de principes en regels van een rationeel
handelingsmodel" (Will / Winteler / Krapp 1987, p.15).

Evaluatie als kenmerk van objectief pedagogisch handelen
Volgens Will / Winteler / Krapp (1987) wordt rationeel pedagogisch handelen o.a. gekenmerkt door
de volgende feiten:
-

-

-

Voorafgaande differentiatie en vaststelling van de actiedoelstellingen: Wat moet er
bereikt worden?
Beoordeling van gewenste of ongewenste gevolgen van deze doelstellingen: Wat kan er
gebeuren als de doelstellingen worden bereikt of niet worden bereikt?
Bepaal de uitgangssituatie: Wat is de uitgangssituatie van de geadresseerde? Wat zijn de
basisvoorwaarden? Wat kan er veranderd worden?
Beoordeling van de gewenste en ongewenste neveneffecten van de mogelijke alternatieve
handelwijzen: Wat kan er naast de gewenste doeltoestand nog meer gebeuren als een
alternatieve handelwijze wordt gerealiseerd?
Effectiviteitsbeoordeling van de mogelijke alternatieve handelwijzen: Hoe doeltreffend
zijn de mogelijke maatregelen om de gewenste doelen te bereiken en ongewenste
neveneffecten te vermijden?
Bewuste beslissing voor een alternatieve handelwijze.
Rationele controle van het verloop van de actie.
Controle en evaluatie van de bereikte eindtoestand.

Deze kenmerken bestaan natuurlijk niet alleen op pedagogisch gebied, maar ook in economische
planningstheorieën.
Het wezenlijke kenmerk van rationeel handelen is de bewuste beheersing van alle deelstappen van
het handelingsverloop volgens controleerbare evaluatiecriteria. Beginvoorwaarden, het verloop en
ook de resultaten van een feitelijke handeling worden gebruikt voor sturing en controle "[...] op basis
van speciale vormen van gegevensverzameling, gegevensregistratie en gegevensevaluatie. Rationeel
handelen is dus op vele manieren verbonden met processen van evaluatie, en het zijn juist deze
evaluatieve controles die het handelen tot rationeel handelen maken" (Will / Winteler / Krapp 1987,
p. 16).
Het bovengenoemde probleem van de diversiteit van de evaluatieconcepten kan tot op zekere
hoogte worden verklaard. De wirwar van definities van doelstellingen en concepten op het gebied
van de evaluatie van het onderwijs kan echter althans gedeeltelijk worden ontward als de
doelstellingen en taken van de evaluatie worden uitgesplitst met een handelingstheoretisch concept.
Volgens Will / Winteler / Krapp (1987) zijn hier twee differentiatiemogelijkheden van belang: het
niveau van de actiebeheersing en de fasen of stappen van het verloop van de actie.

Evaluatie op verschillende niveaus van actiecontrole
Op het gebied van onderwijs is bijna elke actie hiërarchisch gestructureerd. Met name actieplannen
op lange termijn kunnen worden onderverdeeld in verschillende ondergeschikte subacties. Deze
subacties hebben doelstellingen en een betrekkelijk korte duur en kunnen verder worden opgedeeld
en onderverdeeld. Als we bijvoorbeeld kijken naar de structuur van het handelen en de
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besluitvorming in onderwijs en georganiseerde leeractiviteiten, dan kunnen volgens Will / Winteler /
Krapp (1987) de volgende gebieden of niveaus van handelingscontrole worden onderscheiden:
-

Ontwikkeling van een basisconcept voor onderwijs en opleiding, d.w.z. een "programma"
(b.v. vaststellen van overkoepelende doelstellingen, besluiten over de frequentie
waarmee bepaalde onderdelen van het onderwijsconcept worden aangeboden).
- Planning en ontwerp van een op zichzelf staande maatregel.
- Voorbereiding en uitvoering van een deelreeks of een eenheid.
- Het uitvoeren van een concrete didactische stap (bijv. het sturen van een
onderwijsleergesprek of het bewust vormgeven van één gedraging in feedback).
Uiteraard verschillen de doelstellingen en de vormen van uitvoering van de evaluatie op de
afzonderlijke actieniveaus. "Hoe gedetailleerder en nauwkeuriger het actieniveau is, hoe spontaner,
natuurlijker en alledaagser de doelstellingen en evaluatiemethoden kunnen zijn. Anderzijds groeien
de breedte en de complexiteit van de gegevensbasis die nodig is voor een (alomvattende) evaluatie
met het niveau van het geanalyseerde respectieve actie- en besluitniveau" (Will / Winteler / Krapp
1987, blz. 17).

Evaluatie in verschillende fasen van de handeling
De hierboven genoemde tweede-ordedimensie van de evaluatie vloeit voort uit de afzonderlijke
stappen van een geplande educatieve maatregel. In een ideaaltypische vereenvoudiging kan het
verloop van de actie in de volgende fasen of stappen worden verdeeld:
1)
2)
3)
4)
5)

Verduidelijking van de doelstellingen en vaststelling van de initiële voorwaarden
Actievoorbereiding en actieplanning
Uitvoering van de actie
Controle van de onmiddellijke gevolgen van de actie
Controle van de effecten op lange termijn van de werking op het toepassingsgebied
(overdracht) (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, 18).
In het kader van de planning en uitvoering is voor alle stappen een evaluatieve controle van belang.
Hoewel het niet altijd mogelijk is de afzonderlijke fasen van de evaluatie duidelijk te scheiden,
kunnen toch verschillende soorten en gebieden van verantwoordelijkheid worden onderscheiden:

-

Context en doelbeoordeling (Context)
Input evaluatie (input)
Procesevaluatie (proces; formatieve evaluatie)
Productevaluatie (summatieve evaluatie), overdrachtsevaluatie (cf. Auer / Carstensen 1995,
40).
De contextuele en objectieve evaluatie is in wezen gericht op het opmaken van de balans, het
beoordelen van de randvoorwaarden en de doelstellingen van een programma. Inputevaluatie
onderzoekt de mogelijkheden om middelen te gebruiken om de doelstellingen te bereiken. De fase
van de procesevaluatie voorziet in een periodieke terugkoppeling van informatie tijdens de invoering
en uitvoering van het programma. Ten slotte verschaft productevaluatie (ook output- of summatieve
evaluatie) informatie over de verwezenlijking van doelstellingen, vaak in de vorm van feitelijkedoelstellingsvergelijkingen. Met behulp van de overdrachtsevaluatie wordt de implementatie op
langere termijn en de toepassing van het geleerde (output) op de werkplek vastgelegd. De resultaten
van de evaluatie van produkten en overdrachten dienen vaak als basis voor besluiten over de
voortzetting, wijziging, beëindiging of herhaling van een programma.
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Functies van de evaluatie
In beroepsgericht leren is evaluatie geen doel op zich, maar vervult zij verschillende functies.
Afhankelijk van het niveau van actiecontrole en de respectieve stap in het actieproces, kan het
maatregelen evalueren, controleren of optimaliseren. Het kan ook het leerproces ondersteunen,
controleren en disciplineren. Evaluatie kan ook "[...] maatregelen documenteren en legitimeren,
beslissingen voorbereiden of de perceptie van een behandeling standaardiseren" (Will / Winteler /
Krapp 1987, 20). Maar welke functie op de voorgrond staat, hangt af van het individuele geval en ook
van het gezichtspunt van de betrokkenen, b.v. cliënten van de evaluatie zien liever de
evaluatiefunctie, docenten daarentegen zien liever de controlefunctie, of voor de evaluator kan de
kennisverwerving op de voorgrond staan.
Hierna wordt nader ingegaan op de drie belangrijke functies van evaluatie: 1. de controle- en
optimalisatiefunctie, 2. de evaluatie- en beoordelingsfunctie en 3. de controle- en
disciplineringsfunctie.

De controle- en optimalisatiefunctie
Evaluatie heeft vaak tot taak de huidige actie te ondersteunen en te optimaliseren. "Dit soort
evaluatie probeert [...] informatie te verschaffen over het verloop en de tussentijdse resultaten van
het huidige (georganiseerde) leerproces, zodat zo mogelijk de nog lopende maatregelen (in de zin
van bevordering en waarborging van succes) verbeterd kunnen worden" (Will / Winteler / Krapp
1987, 20-21). Deze evaluatiefunctie wordt ook wel collectief formatieve evaluatie genoemd.
Zij verschilt aanzienlijk van andere functies, niet alleen in haar doelstellingen, maar ook in de
methoden, instrumenten en tijdstippen van gegevensverzameling. Zij verschilt ook in de
betrokkenheid van de deelnemers, in de terugkoppeling van de gegevens naar het studiegebied, in
de rol en het zelfbeeld van de evaluator, en gedeeltelijk in de vraag naar de mate van
wetenschappelijke controle van de evaluatie (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, p. 21).

De evaluatie- en beoordelingsfunctie
Termen als succes- of bewijscontrole, doelmatigheidsonderzoek of nutsanalyse behoren tot de
beoordelings- en inschattingsfunctie van evaluatie. De eindresultaten (output) van een maatregel
worden aan het eind vergeleken met de evaluatienormen en vervolgens beoordeeld aan de hand van
de mate waarin de vereiste doelstellingen en voordeelcriteria zijn bereikt. De term summatieve
evaluatie wordt ook gebruikt voor deze functie van evaluatie.
Deze evaluatiefunctie moet de eindresultaten op adequate wijze beschrijven en moet de resultaten
classificeren, wegen en beoordelen aan de hand van kwaliteitscriteria. In verband met de vraag naar
adequate omschrijvingscategorieën van opleidings- en leereffecten doet zich het probleem van de
kwaliteitsnormen voor. "Moet bijvoorbeeld de individuele leerwinst van de individuele leden van de
trainingsgroep worden gebruikt (intra-individuele maatstaf), moet het succes onafhankelijk van de
individuele leerwinst worden gemeten aan de hand van een vooraf gedefinieerd leerdoelcriterium
(leerdoelgerichte maatstaf) of moet de kwaliteit van de resultaten van een individu of een bepaalde
groep worden bepaald in vergelijking met de leerprestaties van andere trainingsdeelnemers (interindividuele of competitiegerichte maatstaf)" (Will / Winteler / Krapp 1987, 22)?
Een beoordelaar moet een kwalitatief-oordelend standpunt innemen, ongeacht welke
kwaliteitsnormen hij in aanmerking neemt. Hij moet het bereikte niveau afmeten aan een
kwaliteitsnorm en op basis van deze vergelijking tot het besluit komen of het al dan niet geslaagd is.
Evaluatie wordt dus in veel gevallen een onderdeel van de besluitvorming.
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De controle- en tuchtfunctie
De cliënten krijgen controle en disciplinaire mogelijkheden door de evaluatie. Zij kunnen bijvoorbeeld
nagaan of de praktische maatregelen werkelijk zijn uitgevoerd zoals gepland en of zij de beoogde
doelgroep hebben bereikt (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, 22). Dit kan van bijzonder belang zijn in
het geval van complexe programma's of in het geval van onderwijsafdelingen die een sterk eigen
leven leiden. "Aan de hand van evaluatiebevindingen kunnen soms ook conclusies worden getrokken
over hoe succesvol bijvoorbeeld het interne opleidingswerk is, hoe goed individuele docenten of
opleiders werken of welke deelnemers aan een maatregel de gestelde doelen wel of niet hebben
bereikt" (Will / Winteler / Krapp 1987, 22).
In een enquête van het Onderwijsforum München in 1985 bijvoorbeeld noemden de
verantwoordelijken voor het onderwijs als doelstellingen van functioneringsgesprekken op leer- of
functiegebied: "Beoordeling en selectie van docenten (15%), beslissing over andere bevordering van
het personeel (10%), selectie van deelnemers voor latere praktische inzet (2%)" (Will / Winteler /
Krapp 1987, 22).
De functie evaluatiecontrole, die ook wel succescontrole wordt genoemd, beperkt zich niet tot
persoonsneutrale aspecten van een maatregel. Daarom zijn organisatoren van evenementen,
docenten en deelnemers vaak sceptisch en niet erg coöperatief als het op evaluatie aankomt.
Indien de evaluatie wordt uitgevoerd door externe beoordelaars en dus door derden, komt de vrees
voor controle en toezicht op de voorgrond te staan, aangezien de betrokkenen nauwelijks enige
inspraak of invloed kunnen hebben op de doelstellingen, de uitvoering en de evaluatie van de
evaluatie.

Verdere evaluatiefuncties
Naast de belangrijkste functies van evaluatie die zojuist zijn genoemd, kunnen evaluatiemaatregelen
ook een aantal andere functies vervullen. Zij kunnen dienen ter voorbereiding van besluiten en acties
van uiteenlopende strekking en krijgen daardoor vaak een onmiddellijke besluitvormingsfunctie.
Ook de documentatie- en legitimatiefunctie speelt in de praktijk een niet te onderschatten rol. "Met
'tastbare' evaluatiegegevens is het gemakkelijker financiële en personele eisen, bepaalde inhouden,
doelstellingen of onderwijs-, leer- en organisatievormen te rechtvaardigen, of ongewenste
voorstellen af te weren" (Will / Winteler / Krapp 1987, 24).
Bij onderwijspsychologische maatregelen die gericht zijn op onderwijs-, leer- of
communicatieprocessen, kan evaluatie als een instrument van metacommunicatie deel gaan
uitmaken van de maatregel zelf. Het biedt dan bijvoorbeeld stof tot gezamenlijke reflectie op leer- en
communicatieprocessen die zojuist hebben plaatsgevonden, of het wakkert deze processen juist aan.
In deze gevallen krijgt de evaluatie een didactische of bemiddelende functie.
Indien zoveel mogelijk belanghebbenden bij de planning, uitvoering en evaluatie van de evaluatie
worden betrokken, komt de integrerende en communicatiebevorderende functie van de evaluatie
tot haar recht. Dit soort evaluatie creëert een gemeenschappelijke basis voor discussie, beoordeling
en actie en ondersteunt zo de team- en organisatieontwikkeling.
De opleidingsfunctie van de evaluatie gaat in dezelfde richting. Interne evaluatie van een maatregel
kan optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de betrokkenen. "Het helpt hen hun
werk te heroverwegen en van een afstand te bekijken en bevordert zo nodig het contact met actuele
wetenschappelijke ontwikkelingen (Will / Winteler / Krapp 1987, 25).
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Evaluatiemethode volgens het concept van actie-onderzoek
De gemeenschappelijke basis van alle evaluatie-inspanningen is het doelgericht verzamelen,
verwerken en beoordelen van gegevens. Volgens Will / Winteler / Krapp (1987) houdt het "helper- en
adviseursmodel" van evaluatie zich minder bezig met de kwantitatieve registratie van eindresultaten
of met het meten van het bereiken van doelstellingen ten opzichte van vooraf vastgestelde normen,
dan met het uitwerken en bespreekbaar maken van actuele resultaten van een maatregel. In dit
verband zijn ook de behoeften en standpunten van de betrokkenen van belang. Er wordt ook
aandacht besteed aan de neveneffecten van de maatregelen. Voor deze evaluatiemethode wordt
vaak gebruik gemaakt van holistisch georiënteerde methoden die overeenkomen met kwalitatieve
methoden. Het kan bijvoorbeeld gaan om narratieve interviews, observatie van deelnemers,
eenvoudige vragenlijsten met gedeeltelijk open antwoordmogelijkheden, zaklampen,
stemmingsbarometers, muurkranten, leeractiviteitdagboeken, groepsdiscussies of
manoeuvrekritieken. Dit zijn instrumenten die ook in de universitaire didactiek worden besproken en
beoefend (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, 32). In dit evaluatiekader handelt de beoordelaar
gedeeltelijk informeel, maar vrij systematisch. Idealiter is de beoordelaar in voortdurende interactie
met de belanghebbenden en maakt hij gebruik van holistische communicatietechnieken en
gegevensverzamelingsmethoden.
De actie-onderzoeksbenadering van evaluatie is flexibel, adaptief en zeer geschikt, vooral voor
complexe, ongestructureerde situaties. De resultaten die naar voren komen zijn van onmiddellijk
praktisch belang. De aanpak is doelgericht en kan rekenen op een hoge mate van acceptatie onder de
betrokkenen. Studies op basis van de actie-onderzoeksaanpak zijn echter moeilijk te plannen en te
richten. Bovendien zijn de resultaten niet herhaalbaar en vergelijkbaar, zijn ze vaak subjectief
gekleurd en alleen van toepassing op de huidige situatie.
De aanpak van actie-onderzoek wordt aanbevolen wanneer, onder andere, de volgende
omstandigheden aanwezig zijn:
-

De rechtstreeks betrokkenen moeten bij het besluit worden betrokken.
De te evalueren programma's zijn nog niet vastgesteld of bevinden zich nog in de
planningsfase.
De effecten en gevolgen waarmee bij de uitvoering van de maatregelen rekening moet
worden gehouden, zijn nog niet vastgesteld.
Menselijke (individuele en groeps-) behoeften en zorgen staan voorop bij de
besluitvorming.
Een hoge mate van objectiviteit is niet vereist (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, p. 34).

Evaluaties in de leeractiviteiten van het HOWARP-project
Evaluatie van de opzet van de leeractiviteit
Het leerontwerp van de workshopreeks over het rehabilitatieconcept werd kwalitatief geëvalueerd in
verscheidene online-vergaderingen met de organisatoren en deskundigen, op basis van de resultaten
en reflecties van de eerste workshop, en de resultaten werden verwerkt in het ontwerp van de
daaropvolgende workshops. Details zijn te vinden in dit verslag onder "geleerde lessen".

Evaluatie van de leermethoden
De evaluatie van de leermethoden werd bij wijze van voorbeeld in de bijscholingsleeractiviteiten
over de thema's leiderschap en productontwikkeling uitgevoerd door middel van een onlinevragenlijst.
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Evaluatie van de tevredenheid van de deelnemers ("feedback")
De evaluatie van de tevredenheid van de deelnemers werd geïllustreerd in de eerste workshop
"Herontwikkelingsconcept met behulp van de "zeesterren"-methode.

Fig. 5

Gedetailleerde resultaten en verdere literatuur over de evaluatie zijn te vinden in het HOWARP Moodle.
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7. Notities en literatuur
1

Voorbeeld van een opdracht: Als opleider heeft u de opdracht een leeractiviteit voor
meesterknechten de grondbeginselen van de beroepsopleiding bij te brengen en moet u in een korte
technische input (duur max. 15 min.) de grondbeginselen van HOL verduidelijken. Ook de voor- en
nadelen van een industriële ambachtsopleiding.

2
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In: Schenkel, Holz. (Eds.) Evaluatie van multimediale leerprogramma's en leerconcepten. Verslagen
uit de praktijk van de beroepsopleiding. Neurenberg.
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Krapp. (Eds.): Evaluatie in beroepsonderwijs en -opleiding. Concepten en strategieën. Heidelberg.
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