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Van studenten en professionals wordt steeds meer zelfstandigheid, engagement, 
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Een grotere inzetbaarheid en fl exibiliteit van professionals staat hoog op de 
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zaken impact hebben, als we écht willen leren. Naast de zeven bouwstenen van 
het High Impact Learning-model komen noodzakelijke contextfactoren uitgebreid 
aan bod, zoals de professionaliteit van coaches en de criteria voor succesvol 
opleiden op organisatieniveau.

Deze tweede druk is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe inzichten 
over bijvoorbeeld ‘Assessment as Learning’ en feedback. Ook bevat het een 
nieuw hoofdstuk met praktische tips en tricks, een nieuw hoofdstuk over de 
succescriteria voor HILL in de groei naar een ‘sustainable learning ecosystem’ en 
ten slotte de instrumenten voor het meten van de HILL-impact van een opleiding. 
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opleidingsmanagers, schoolleiders en Learning & Development-consultants.

Filip Dochy is professor Opleidingskunde en lid van de Europese Academy 
of Science (Academia Europeae); hij is een TOP1% scientist bij het USERN.
Mien Segers is professor Corporate Learning aan de Business School, 
Universiteit Maastricht en is editor van de EARLI book series ‘New perspectives 
on Learning and Instruction’.
Wibran Dochy is bedenker van het concept ‘High Impact Learning’ en hoofd 
van de High Impact Learning Academy. 

ISBN 978-90-2442-894-6

9 7 8 9 0 2 4 4 2 8 9 4 6 www.boomhogeronderwijs.nl

2e druk

Bouwstenen voor high impact learning_def.indd   Alle pagina'sBouwstenen voor high impact learning_def.indd   Alle pagina's 16-06-20   13:2016-06-20   13:20



Bouwstenen voor High Impact Learning

Bouwstenen voor High Impact Learning_2edruk.indd   1Bouwstenen voor High Impact Learning_2edruk.indd   1 16/06/2020   13:39:1116/06/2020   13:39:11



‘Door High Impact Learning krijgen coaches/trainers/docenten hun rol terug 
als “topexpert” die in partnerships zorgt dat het team complexe challenges 
aankan, en blijft de coach/trainer/docent niet stilstaan in een rol van “zoge-
naamd expert” die blijft steken in het voorlezen van powerpointslides.’

Dochy, Segers & Dochy, 14 januari 2020

‘Testing kills learning. AAL (Assessment as Learning) creates learning.’

Dochy, Segers & Dochy, 14 januari 2020

‘In order to change learning, you need to plan for sustainability and win 
hearts and minds. That is why no government project has ever changed any-
thing in the long run. Only small projects can be successful.’

J. Gardner, 25 mei 2015, Personal communication
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Voorwoord

De afgelopen twintig jaar hebben we veel opleidingsprogramma’s een behoor-
lijke ontwikkeling zien doormaken. Soms tot onwaarschijnlijk schitterende 
programma’s, waarin opleiders en lerenden op een briljante wijze samen begin-
nen met leren, energie aanstekelijk werkt en men het plezier van het leren 
ervaart. Soms blijven opleidingsprogramma’s echter doodsaai en staat alleen 
de overdracht van boekenkennis centraal. De lerende moet dan energie steken 
in het omgaan met zijn of haar demotivatie en van een leerproces is nauwe-
lijks sprake. Als we deze twee uitersten zien, vragen we ons telkens af: waarom 
is niet iedereen in staat tot het vormgeven van opleidingsprogramma’s waarin 
met plezier wordt geleerd? Blijkbaar is opleiden complex. Er is veel nodig om 
een top-opleidingsprogramma neer te zetten dat ‘joy of learning’ uitstraalt en 
gekenmerkt wordt door teamwerk, vertrouwen in anderen, een bepaalde mind-
set, een lerende organisatie, energie, et cetera, om er maar een paar te noemen.

Waarom dit boek? Het landschap van Leren & Ontwikkeling verandert voort-
durend, een beweging die gepaard gaat met golfbewegingen. De golf van com-
petentiegericht leren en opleiden deint uit en nieuwe golven dienen zich aan. 
We zien een nieuwe trend opkomen: High Impact Learning.
Om van een hype naar een duurzame verandering te gaan, zijn impulsen nodig. 
Deze komen vaak voort uit maatschappelijke eyeopeners of uit wetenschappe-
lijk onderzoek. Dit boek wil een impuls geven om de trend van High Impact 
Learning duurzaam door te ontwikkelen en lerenden op te leiden tot sterke 
professionals en evenwichtige mensen die in staat zijn om met anderen een 
gedeelde visie te creëren, die in vertrouwen continu kennis delen en die plezier 
beleven aan het efficiënt werken in teams.

Doelgroep
Dit boek is bedoeld voor bedrijven, scholen, opleidingen en andere organisaties 
of professionals in een opleidingscontext, zoals beleidsmakers, HRD-profes-
sionals, docenten, learning companies, opleidingsmanagers, schoolleiders, 
leerkrachten en Learning & Development-consultants.
We zijn sinds geruime tijd de overtuiging toegedaan, dat nieuwe sprongen in 
de wetenschap alleen maar kunnen worden genomen door samenwerking over 
wetenschapsgebieden heen. De praktijk van het leren kan pas goed tot ontwik-
keling komen als we meer willen leren van andere gebieden; de meest voor de 
hand liggende kruisbestuiving is die tussen onderwijs en bedrijfsleven. In het 
wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen tien jaar hebben we gezien dat 
veel mensen in het bedrijfsleven en het onderwijs met identieke leervraagstuk-
ken zitten. Tegelijkertijd zien we toonvoorbeelden van opleidingsprogramma’s 
in organisaties die zeer inspirerend kunnen zijn voor initiële onderwijspro-
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gramma’s. Omgekeerd kan het bedrijfsleven veel leren van nieuwe aanpakken 
in het onderwijs. De tijd is rijp voor iedereen die zich professioneel bezighoudt 
met ‘Leren & Ontwikkeling’ om kennis te delen en zo samen een stap verder te 
zetten in een visie op en de praktijk van High Impact Learning that Lasts.

Wibran Dochy, Mien Segers, & Filip Dochy, maart 2020
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Inleiding

De wereld waarin professionals werken en leven is in vele opzichten dynamisch.
Ontwikkelingen in kennis en technologie gaan steeds sneller. Tegelijk is in de 
globaliserende economie voor de meeste organisaties het begrip ‘competitief 
voordeel’ van een andere orde dan tien jaar geleden. De kwaliteit (in zijn vele 
facetten) van producten, diensten en processen wordt op wereldmaat gemeten, 
waarbij samenwerkingspartners en concurrenten niet langer slechts regionaal 
of nationaal zijn. Deze ontwikkelingen vereisen van organisaties dat ze innova-
tie voortdurend hoog op de strategische agenda zetten.
Deze dynamiek heeft effect op de carrière van professionals en de invulling van 
functies. Dit blijkt uit fenomenen als boundaryless careers, flexibele functies en 
job crafting. Boundaryless careers wijst op mobiliteit van professionals tussen 
werkgevers en jobs. Verschuivingen, groei en krimp van de markt impliceren 
dat de professionals niet langer gedurende hun gehele carrière werken in een-
zelfde organisatie of functie. Functionele job-flexibiliteit betekent dat van pro-
fessionals wordt gevraagd verschillende taken, rollen of functies op te pakken. 
En job crafting impliceert dat een professional zelf de regisseur is van zijn job. 
Deze fenomenen hebben gemeenschappelijk dat van professionals duurzame 
inzetbaarheid wordt gevraagd. Dit betekent dat naast beroepsbekwaamheid of 
professionele expertise als basisconditie, een grote mate van flexibiliteit om met 
veranderingen te kunnen omgaan en erop te anticiperen, noodzakelijk is. Daar-
naast blijkt dat, om op de dynamiek in de markt te kunnen anticiperen, orga-
nisaties het werk op andere wijzen organiseren dan voorheen. Een voorbeeld 
hiervan is de toenemende inzet van multidisciplinaire teams, om de toene-
mende complexiteit van vraagstukken op een meer effectieve wijze te kunnen 
aanpakken. Effectief teamwerk vraagt om professionele experts met interper-
soonlijke vaardigheden.
Het speelveld dat we hier hebben geschetst met de eisen die worden gesteld 
aan professionals, vraagt om een Leren & Ontwikkelingsbeleid en -praktijk die 
professionals ondersteunt in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Het 
vraagt van organisaties om niet alleen tijd en middelen te investeren in formele 
trainingen, maar ook informeel leren te stimuleren en te ondersteunen. Op dit 
punt hebben vele organisaties nog een lange weg te gaan.

De genoemde dynamiek heeft niet enkel implicaties voor Leren & Ontwikke-
ling in organisaties, maar ook voor het onderwijs. Niet alleen training en ont-
wikkeling in bedrijven is nodig. Ook het onderwijs heeft wellicht behoefte aan 
een nieuwe oriëntatie om de gesignaleerde behoefte aan te pakken. Bij de start 
van het nieuwe millennium werd de onderwijsagenda sterker dan ooit gedomi-
neerd door de eis van het opleiden tot zelfverantwoordelijke en geëngageerde 
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individuen, die te allen tijde een kritische houding kunnen aannemen, reflec-
tievaardigheden hanteren en effectief, doordacht en efficiënt probleemoplos-
send te werk gaan (Dochy & Nickmans, 2005; Tynjälä, 1999). Het succes van de 
toenmalige onderwijskundige praktijken om tot deze belangrijke voorwaarden 
van professionele expertise en handelen te komen, werd destijds sterk in twijfel 
getrokken (Segers, Nijhuis, & Gijselaers, 2006). Meer bepaald werd het hoger 
onderwijs gestimuleerd om de toenmalige barrières voor levenslang leren weg 
te nemen en nieuwe initiatieven op te zetten die lerenden (de toekomst van het 
werkveld) in staat zouden stellen om deze verhoogde eisen te overstijgen (Pack-
ham & Miller, 2000). Nieuwe onderwijsconcepten en gerelateerde methoden, 
onder meer competentiegericht onderwijs (CGO), probleemgestuurd onder-
wijs (PGO), student activerende werkvormen en diverse collaboratieve (CL) en 
peer-assisted leermethodieken (PAL), zagen het licht. Echter, recente PISA- en 
PIAAC-studies (Greiff et al., 2014) naar de effecten van onderwijs geven aan dat 
vele Europese landen nog steeds sterk onder de verwachte standaarden  scoren 
als het gaat om algemene probleemoplossingen. Dit blijkt tevens een van de 
door organisaties gerapporteerde tekortkomingen bij werknemers. Het lijkt 
erop dat de inhaalbeweging aan het begin van de 21ste eeuw niet geheel de 
verwachte resultaten bereikt heeft.

Leren en ontwikkeling kunnen dus het beste op een andere leest geschoeid wor-
den, zodat we de toekomstige uitdagingen aankunnen. Die andere leest moet 
echter niet te radicaal verschillen van de huidige. Een doorontwikkeling is zeer 
zeker sterker. Bij elke verandering is de aanpassing van de mindset van mensen 
een noodzaak, en dit vergt tijd. Vernieuwingsresistentie is een fenomeen dat 
zich voordoet in alle organisaties, dus ook in het onderwijs (Cochran-Smith, 
2003; Cuban, 1993; Tyack & Tobin, 1994).
Het opleiden gericht op competenties is nu circa vijftien jaar aan de gang. Het 
heeft zeker vruchten afgeworpen. Sommige opleidingen zijn sterk vernieuwd en 
hebben competentieontwikkeling centraal staan. Bij andere opleidingen, ech-
ter, stimuleert de wijze waarop de opleiding (inclusief de evaluatie) is georga-
niseerd de jongeren en volwassenen tot het memoriseren en reproduceren van 
(snel verouderde) informatie, terwijl de meest recente informatie steeds vaker 
binnen enkele seconden beschikbaar is. Grootschalige top-down onderwijsver-
nieuwingen stuiten vaak op resistentie of oppervlakkige implementatie, al dan 
niet bedoeld als schijnvernieuwingen of window dressing. Ook bedrijfsopleidin-
gen zijn aan een nieuw elan toe: inzetbaarheid en flexibiliteit moeten stijgen, 
e-learning werkt nog te beperkt en learning analytics doen hun intrede om het 
proces te sturen. Veel bedrijven hebben met veel overtuiging vele opleidings-
onderdelen omgezet in e-learning modules en in Massive Online Open Sources 
(MOOC’s), maar komen nu tot de vaststelling dat e-learning alleen geen garan-
tie biedt tot efficiënt leren (blijkens de HRD Summit Europe in 2015).
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Inleiding 11

De vraag is dan ook: hoe moeten opleidingen eruitzien in de toekomst? 
Wat moet de rol van de docent/trainer en van de lerende zijn? Hoe moet het 
nu verder?

Dit boek maakt abstractie van het vormelijk nastreven van doelen, eindkwa-
lificaties of competenties. De centrale vraag is: als men een opleiding zou 
reduceren tot de kern der zaken die impact hebben op de lerende en zijn leren 
stimuleert, hoe zou de leeromgeving er dan uitzien? Welke kenmerken zou-
den dan primordiaal aanwezig moeten zijn die de trainer/docent van een sterk 
instrumentarium voorzien om die eisen te realiseren?
Tijd dus om een stap verder te zetten en de essentie van leren meer centraal te 
plaatsen: werken en leren in een team, vertrouwen in partners, communicatie, 
probleemoplossen, informatie zoeken, relevante informatie accuraat selecteren, 
kritisch zijn, nieuwe kennis ontwikkelen, creativiteit, et cetera.
Wij bieden de lezer zeven bouwstenen aan die kunnen helpen om door formeel 
én informeel leren, continu van 4 tot 100 jaar, met voortdurend engagement, 
te prikkelen en te faciliteren: opleiden door ‘High Impact Learning that Lasts’.

In dit boek geven we de aanzet tot een nieuwe visie op opleiden. We bieden een 
manier om tot High Impact Learning that Lasts te komen, zowel binnen de for-
mele onderwijspraktijk aan onderwijsinstellingen als binnen het trainings- en 
ontwikkelingsbeleid in organisaties. Immers, het blijkt niet voldoende te zijn 
om op te leiden tot professionals die aan het einde van hun opleiding of training 
over talrijke competenties lijken te beschikken, als ze deze niet in de eigenlijke 
professionele praktijk tot uiting kunnen brengen.
Tegelijkertijd wil dit boek ook een stimulans zijn om bedrijfsleven en onder-
wijs aan te zetten tot nog meer samenwerking, niet alleen inhoudelijk maar 
ook op het vlak van ‘leren’: didactiek van leren, kennis van e-learning, learning 
managementsystemen, gebruik van learning analytics, ervaring met engage-
ment van lerenden, motivatie van trainees, stimuleren van leerlingen, hybride 
leerarrangementen in diverse contexten, et cetera. Beide werelden kunnen veel 
van elkaar leren.

Aan de basis van High Impact Learning that Lasts (HILL) liggen zeven bouw-
stenen die samen het HILL-model vormen.
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Figuur 0.1 Het HILL-model: High Impact Learning that Lasts

Het HILL-model kwam tot stand op basis van projecten waarbij de oplei-
dings- en ontwikkelingspraktijken van zowel onderwijs als bedrijfsopleidin-
gen van de voorbije jaren werden doorgelicht. Er werd ook gebruiktgemaakt 
van vele reviewstudies van onderzoekers over de hele wereld die de resultaten 
van diverse, tientallen, honderden of duizenden studies weergeven. In wat volgt 
wordt herhaaldelijk verwezen naar onderzoeken en worden de voornaamste 
resultaten daarvan gedeeld en gekaderd.

HILL-bouwstenen in het kort

1. Urgentie
Een duidelijk beargumenteerd probleem, een ervaren uitdaging, een hiaat 
en/of een thema dat een zekere mate van hoogdringendheid creëert (sense of 
urgency). Dit gevoel van urgentie, een hiaat of probleem vormt het vertrek-
punt van een leerproces.

2. Learner agency
Een attitude van de ‘lerende’ die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
eigen leren en professioneel handelen. Lerenden maken eigen keuzes en voe-
ren zoveel mogelijk het beheer over hun leerproces. Voice & choice!

3. Collaboratie & coaching
Leren is een sociaal proces; het vindt het best plaats in interactie met klan-
ten, collega’s, superieuren, peers et cetera. Leren in kleine teams onder lei-
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Inleiding 13

ding van een (praktijk)coach waarop men continu beroep kan doen, levert 
prima resultaten.

4. Hybride leren
Online en offline (face-to-face) vormen van leren worden gecombineerd 
aangeboden, individueel en in teamverband via groepschats, filmpjes, lite-
ratuur, presentaties et cetera. Bijvoordeeld door het steeds aanbieden van 
combinaties van kennisclips, face-to-face (FtF)-discussie en teamwork. 
FtF-meetings vormen altijd de rode draad van de opleiding.

5. Actie & kennisdeling
Leren is actief en gebeurt door middel van het uitwisselen van informatie, 
discussie voeren, een probleem in een groep bekijken, en feedback zoeken, 
geven en krijgen et cetera. Deze activiteiten en momenten van kennisdeling 
vinden plaats tijdens het samenwerken aan herkenbare, realistische vraag-
stukken, problemen of opdrachten. Bijvoorbeeld in een groep een strategie 
uittekenen voor het oplossen van een (bouw)probleem van een organisatie, 
waarbij de teamleden individueel informatie zoeken en daarna delen als 
opstap naar het samen bouwen van nieuwe kennis.

6. Flexibiliteit: formeel & informeel leren
Flexibiliteit is een houding om binnen het kader van formeel leren (oplei-
dingsplan, leerlijnen en -doelen) open te staan voor wat er spontaan gebeurt 
en aan bod komt. Het houdt ook in dat je de condities creëert voor spon-
taan leren, voor toevallige momenten die het leven verrijken en voor een 
leerruimte die informeel leren stimuleert. Bijvoorbeeld zorgen voor grote 
studielandschappen/workspaces waar meerdere projectgroepen 6 dagen per 
week, 24 uur per dag kunnen werken.

7. Assessment as Learning
Leren en evaluatie lopen door elkaar heen: elk evaluatiemoment is tegelijk 
ook een leerkans die resulteert in nieuwe kennis en inzichten. Dit wordt 
waargemaakt door in te zetten op continue feedbackdialoog en reflectie. Bij-
voorbeeld door een portfolio als assessmentinstrument te gebruiken, meer 
doorlopende evaluaties gericht op de feedbackdialoog, criteriumgerichte 
interviews als beoordeling, 360°-feedback als leermoment, groepsproduc-
ten en een assessmentgesprek et cetera. Er moet sprake zijn van Resource 
assessment enerzijds en Agency assessment anderzijds.

Vaak wordt ons de vraag gesteld of elke bouwsteen even belangrijk is. Het 
antwoord is enigszins complexer dan de vraag. Het stimuleren, faciliteren en 
ondersteunen van het leerproces van lerenden is meer dan hier en daar aan 
radertjes van een machine draaien. De machine draait pas als geheel als alle 
onderdelen goed zijn afgestemd. Kortom: een programma leidt tot impactvol 
leren wanneer alle keuzes die worden gemaakt en alle support die wordt aan-
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geboden, gebaseerd is op een samenhangende rationale en dus alle stukken 
van de puzzel bij elkaar passen. Bij een programma waarin veel aandacht is 
voor hybride leren en tegelijk overwegend docent-/trainergestuurd is, met een 
beperkte mate van learner agency, zal impactvol leren bijvoorbeeld onder druk 
komen te staan.
Wil dit zeggen dat een opleidingsprogramma enkel gebouwd of vernieuwd kan 
worden door aan alle HILL-bouwstenen tegelijk te werken? Nee, in het proces 
van redesign kan men kiezen welke bouwstenen prioriteit krijgen en welke de 
nodige aandacht krijgen in een volgende stap. Tegelijk is het goed overwegen 
van de consequenties van gestelde prioriteiten essentieel om geen ongewenste 
effecten te ervaren.

Zijn er dan geen bouwstenen die het fundament vormen? Jazeker wel! Een pro-
gramma waarin de lerende geen urgentie en geen agency ervaart, leidt niet tot 
impactvol leren. Een programma dat als toetsgericht wordt ervaren door de 
lerende, als een hordenloop in het halen van punten of credits, haalt urgentie 
en agency weg en veegt daarmee het gehele fundament van een impactvol leer-
proces van tafel.

Opbouw van dit boek
Het eerste hoofdstuk leiden we in met een beschouwing op de ontwikkelin-
gen in de opleidingswereld sinds 2000. In het tweede hoofdstuk wordt het 
HILL-model met zijn zeven bouwstenen meer in de diepte uitgewerkt. Hoofd-
stuk 3 schetst de diverse aspecten die een andere aanpak vergen voor de toe-
komst. Concrete praktijktips en -suggesties om tot High Impact Learning that 
Lasts te komen in de dagelijkse opleidings- en ontwikkelingspraktijken, wor-
den gegeven in hoofdstuk 4. Daarna, in hoofdstuk 5, schetsen we het gebruik 
van de HILL-monitor en de url waar deze is te vinden. De HILL-monitor kan 
helpen bij het in kaart brengen van de huidige impact van opleidingen. Op die 
wijze kunnen opleidingen hun sterke en minder sterke bouwstenen identifice-
ren en prioriteiten bepalen voor hun ontwikkelingsplan. Daardoor wordt ver-
andering incrementeel, acceptabel voor alle partners, realistisch en haalbaar. 
Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de succescriteria beschreven om te komen tot 
een sustainable learning ecosystem.
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1Opleiding, leren 
en ontwikkeling in 
de jaren 2000

Het HILL-model met zijn zeven bouwstenen kwam tot stand op basis van een doorge-
dreven analyse van de huidige onderwijs- en opleidingspraktijk. Eerst bekeken we de 
trends en vooruitgang met betrekking tot innovaties in het hoger onderwijs. Hoever 
hebben professionele opleidingen zich ontwikkeld? In welke innovatiefase bevinden 
ze zich nog niet? Hoe zien de hogere beroepsgerichte opleidingen eruit? Welke uitda-
gingen worden hierbij ervaren? Hoe sterk is de aanpassing aan de maatschappelijke 
evoluties?

Algemeen gesteld kunnen er vier categorieën van innovatie in opleidingen wor-
den gerealiseerd. In werkelijkheid spreekt men van een continuüm vertrekkend 
van opleidingen, die zijn gebaseerd op traditionele leermodellen tot opleidin-
gen die gelijke tred houden met hedendaagse leermodellen en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ten opzichte van ons eerdere onderzoek begin jaren 2000 is 
een verschuiving zichtbaar. De opleidingen zijn geëvolueerd, maar de vraag is 
hoe sterk. Duidelijk is dat om diverse redenen niet elke opleiding even ver is. 
Bovendien stelden we verschillen vast in de manier waarop de diverse betrok-
kenen hun opleiding ervaren, alsook in de sector waarbinnen deze opleidingen 
zich bevinden.

In een tweede project is gekeken naar de huidige praktijk van bedrijfsopleidin-
gen en werden Learning Analytics in kaart gebracht, uitgaande van de huidige 
praktijken. Waar besteden organisaties vandaag aandacht aan wanneer het gaat 
over Learning & Development? Wat zijn de focussen én uitdagingen van de 
Europese Learning & Development-wereld? Kan men opleidingen sturen op 
basis van data over de activiteiten van de lerenden?

1.1 Innovaties in leren en onderwijs in België en Nederland

Ongeveer vijftien jaar geleden werd in het hoger onderwijs reeds het risico 
geconstateerd van een achterstand ten opzichte van de arbeidsmarkt. Het com-
petentiegericht onderwijs werd geïntroduceerd vanwege de kloof tussen wat 
er geleerd werd in de schoolbanken en wat vereist was op de arbeidsmarkt. 
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Er was behoefte aan onderwijs dat zich richtte op het vermogen om kennis toe 
te passen in de praktijk in plaats van zuivere accumulatie van kennis (Mulder, 
2012). Sinds het Bologna-akkoord van 1999 is het onderwijs veranderd van het 
(te) strikt aanleveren van kennis naar het breder verwerven van competenties 
(Procee, 2001; Gilis, Clement, Laga & Pauwels, 2008). De afgelopen jaren is de 
opleving van competentiegericht onderwijs verbonden met de toenemende 
kennisgerichte samenleving en een constructivistische visie op leren. In de hui-
dige samenleving moeten mensen namelijk kunnen omgaan met een massa aan 
informatie, leren om hun eigen keuzes te maken, verantwoordelijkheden kun-
nen nemen, leren te leren, kritische analyses kunnen maken et cetera (Baert, 
Dekeyser & Sterk, 2002; Dochy & Nickmans, 2005). De zelfregulatie van de 
student in de transformatie van kennis naar de praktijk staat mede centraal. De 
lerenden krijgen meer verantwoordelijkheid in hun leerproces, wat hen meer 
moet voorbereiden op levenslang leren in die zin dat ze voorbereid worden 
om zelf te werken aan hun ontwikkeling, zelfs na hun tijd in de schoolbanken. 
Daarnaast, om efficiënt te kunnen functioneren in organisaties waar kennis 
continu dreigt te verouderen, is het voor de lerenden van belang om van en met 
elkaar te leren, in contexten waarin zij zelfkennis moeten verzamelen en deze 
direct leren toepassen in concrete situaties.

Kenmerken van de huidige opleidingen
Eerst stippen we enkele cruciale kenmerken en principes van het huidige up-to-
date opleiden aan om een duidelijk beeld te krijgen van de stand van zaken bij 
onze opleidingen.

Het gebruik van realistische taken en het actief bezig zijn met de leerstof zijn 
twee van de meest belangrijke kenmerken van het competentiegericht leren. 
Wanneer men vertrekt vanuit concrete en reële casussen, voortbouwend op 
de voorkennis van de lerende, is de transfer van leren groter en verlopen de 
leerprocessen van de lerende efficiënter, waardoor de self-efficacy (zelfeffecti-
viteit; het vertrouwen in eigen kunnen) eveneens verhoogt. Opdrachten kun-
nen het beste een aantoonbare link hebben met de professionele praktijk en de 
vereiste competenties (Ritzen & Kösters, 2002). Leeractiviteiten hebben plaats 
in authentieke situaties, waardoor het leren direct gelinkt kan worden aan de 
meer theoretische inhoud ervan (Jaspers & Heijmen-Versteegen, 2004; Wesse-
link, De Jong & Biemans, 2010). Het werken met casusmateriaal, authentieke 
problemen of projecten (vanuit een probleem of urgentie) leidt tot een sterkere 
retentie van de kennis en tot een betere integratie van deze kennis in contexten 
met de nodige vaardigheden en attitudes. De motivatie van de lerenden ver-
hoogt, doordat dit leren meer praktisch georiënteerd is en de praktijkervaring 
van de lerenden vergroot (Mulder, 2012). Voldoende contact tussen opleiding 
en werkveld in het vormgeven van de opleiding lijkt dus niet overbodig. Daarbij 
zouden opleidingen de huidige situaties en problemen van de beroepspraktijk 
als startpunt moeten nemen om hun curriculum te vormen, en zo automatisch 
de ontwikkelingen en uitdagingen van de arbeidsmarkt volgen (Mulder, 2012). 
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