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Leven lang ontwikkelen wordt gestimuleerd door te onderzoeken, onder andere via mijn
leerstoel, hoe we het leren van volwassenen in verschillende contexten kunnen stimuleren,
waarderen en erkennen. Technologische innovaties beïnvloeden de wijze waarop we leren en
de mogelijkheden om het leren te stimuleren. Met deze rede wil ik u graag inzicht geven in
het onderzoek dat ik vanuit de leerstoel ga vormgeven.

Doelgroep
Leren van volwassenen als titel voor een leerstoel biedt legio mogelijkheden voor de
invulling ervan. Ongeveer 77 procent van de Nederlandse bevolking is namelijk volwassen (of
noemt zich volwassen) en leren doen we ons leven lang.
Als ik spreek over het leren van volwassenen, heeft dat betrekking op het leren dat plaatsvindt na
de middelbare school, bij individuen die niet meer leerplichtig zijn. Leeftijd is geen onderdeel van
deze definitie van volwassenen, maar speelt wel een rol, bijvoorbeeld in de ervaring die
iemand meeneemt in het leerproces of de omgeving waarin geleerd kan worden. In de
neuropsychologie wordt volwassenheid gekoppeld aan de ontwikkeling van het brein.
Het brein is pas volwassen vanaf ongeveer 25 jaar16. Maar ook onze eredoctor Eric Scherder
geeft aan dat leeftijd maar een getal is. Het gaat erom dat je jezelf blijft uitdagen, blijft leren om
fit te blijven. Het is dus duidelijk dat de groep van lerende volwassenen niet over een kam
is te scheren.
Vanuit cognitief perspectief bezien vindt leren plaats door veranderingen aan te brengen
in het langetermijngeheugen51. Informatie die we uit onze omgeving opmerken, komt
binnen via het sensorisch geheugen en wordt gefilterd doorgestuurd naar het
werkgeheugen. Ook wel kortetermijngeheugen genoemd, omdat het maar een zeer beperkte
capaciteit heeft. Het kan maar een paar brokken informatie tegelijkertijd, en voor een
korte periode (15 tot 30 seconden), vasthouden. De informatie die we willen
onthouden
moet opgeslagen
worden
in
het langetermijngeheugen met een
nagenoeg onbeperkte capaciteit. Hier wordt informatie in betekenisvolle eenheden
opgeslagen. Informatie wordt vastgelegd in een netwerk van verbindingen tussen onze
zenuwcellen. Dit netwerk groeit vanaf de geboorte heel snel, maar verdwijnt in de
adolescentie weer voor de helft52. Vanaf het moment dat je nieuwe kennis tot je neemt,
begin je al een deel daarvan weer te vergeten53. Doordat het volwassen brein nog
steeds veranderbaar is, is leren, gelukkig, ook voor volwassenen goed mogelijk. Door
echter de juiste voorwaarden te creëren voor het leren, passend bij individuele
verschillen, kan het leren ook de rest van het leven gecontinueerd worden54. Het is nodig
dat volwassenen zich bewust zijn dat zij op andere manieren moeten gaan leren of daarbij
andere tools gaan gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk voor het blijven onthouden
van informatie dat volwassen lerenden regelmatig bewust activiteiten uitvoeren waarbij
zij kennis ophalen uit het geheugen. Hier kom ik later op terug.

Leren van volwassenen
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Het leren of de vorming van volwassenen wordt aangeduid met de term Andragogie. Het is
een deelgebied van de sociale wetenschappen en wordt gedefinieerd als “het geheel van
georganiseerde onderwijsprocessen […], waardoor […] volwassenen hun bekwaamheden
ontwikkelen, hun kennis verrijken, hun technische of beroepskwalificaties verbeteren of deze in
een nieuwe richting sturen en veranderingen in hun attitudes of gedrag
teweegbrengen […]”14. Voorbeelden van leertheorieën die hierbij aansluiten zijn het
zelfsturend leren (van Garrison) of het ervaringsgericht leren (van Kolb).

Ervaring, de context en het
leerproces bepalen het leren
van volwassenen
Het leren van volwassenen
Het verschil in leren tussen volwassenen en jongeren kan worden uitgelegd aan de hand
van een aantal aspecten. Ten eerste de behoefte om te weten. Voor volwassenen is het van
cruciaal belang te weten waarom het voor hen noodzakelijk is iets te leren. De volwassen
student wil dat het leren aansluit bij persoonlijke behoeften en wil het geleerde, liefst
snel, kunnen gebruiken in de praktijk. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen voor
concrete problemen. Soms helpt een theoretische invalshoek de lerende om een deel van
de praktijk op een nieuwe wijze te zien, soms leggen volwassenen wetenschappelijke
kennis als een betekenisloze abstractie terzijde. Daarom is probleemgerichtheid ook
een kenmerkend aspect. De professionalisering van volwassenen moet in eerste instantie
niet gericht zijn op de inhoud zelf, maar veel meer op de praktische toepassingen ervan. Ten
derde is het belangrijk om rekening te houden met de ervaring van volwassenen. De
ervaring van volwassenen is een goede basis voor het leren. In vergelijking met jongeren
hebben volwassenen meer ervaring en in de meeste gevallen putten zij hun eigen
identiteit uit deze achtergrond. Dit levert voordelen op, doordat onderwijs aan volwassenen
betere resultaten kan opleveren als wordt voortgebouwd op eerder verworven kennis en
competenties, en aansluit bij persoonlijke behoeften (maatwerk). Maar dit kan ook
belemmerend werken. De ervaring kan leiden tot mentale rigiditeit, wat zorgt voor
een gebrek aan openheid om benaderingen vanuit verschillende perspectieven te
zien. Een vierde aspect is zelfbewustzijn, autonomie en intrinsieke motivatie. Het starten
van een studie betekent voor sommigen dat ze het bekende moeten opgeven om iets
nieuws te gaan ontdekken30. Dat er tijd en energie gestoken moet worden in het leren
van nieuwe vaardigheden. In opleidingen is het van belang dat de volwassene
onafhankelijkheid ervaart en in staat is keuzes te maken met betrekking tot het
leerproces. Tot slot is het kenmerkend dat ze beschikken over de voorwaardelijke
vaardigheden of condities om te kunnen leren (readiness). Voor leren in online
leeromgevingen betekent dit bijvoorbeeld dat studenten de aangeboden technologie kunnen
gebruiken of dat ze in staat zijn om betrouwbare informatie te zoeken en te vinden. Maar
het betreft ook het bieden van voldoende tijd voor het uitvoeren van taken of het op de
juiste manier formeren van groepen voor samenwerking.
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De leerprocessen tussen volwassenen en jeugdigen verschillen maar beperkt van elkaar.
Met name de snelheid van informatieverwerking en de snelheid van handelen neemt af50.
Door de grote gelijkenis van de leerprocessen, kan evidentie uit onderzoek bij
jongeren ook informatief zijn voor het leren van volwassenen.
Een belangrijk uitgangspunt voor de andragogische theorieën is dat volwassenen gezien worden
als autonoom en zelfsturend. Dit is echter niet vanzelfsprekend het geval voor alle
volwassenen. Dit heeft ertoe geleid dat er vrij veel onderzoek gericht is op het stimuleren van
de zelfsturing en de zelfregulatie van de lerende. Zowel zelfsturend als zelfregulerend leren
hebben betrekking op het leervermogen van een lerende. Zelfsturing betreft het leertraject
van de persoon in zijn geheel, terwijl zelfregulatie gaat over de leerprocessen tijdens
de uitvoering van een specifieke leertaak45. Zelfsturing omvat wel zelfregulatie, maar
het omgekeerde is niet het geval46. Er is sprake van zelfregulatie als de lerende controle
heeft over zijn of haar leerproces en daarbij cognitieve, gedragsmatige en
motivationele processen kan reguleren, om eerder gestelde leerdoelen te bereiken47.
Zelfregulerend leren draagt ertoe bij dat studenten inzicht krijgen in eigen
leerprocessen en vaardigheden ontwikkelen om gebruikte strategieën en verwachtingen
te evalueren en te verbeteren48. Een hoge mate van zelfregulatie leidt tot bijstelling en
controle van eigen inzet, en zorgt ervoor dat minder externe regulatie nodig is49.

De samenhang tussen kenmerken
van volwassenen en leerprocessen
vormt de basis voor leren
Daarnaast speelt voor het leren de intrinsieke motivatie van volwassenen om te leren een
belangrijke rol. Intrinsieke motivatie heeft bij volwassenen meer effect dan externe beloningen.
Deci en Ryan24 gaan er vanuit dat mensen tot verandering en groei worden aangezet door
aangeboren behoeften, zoals competentie, autonomie en verwantschap. Autonomie houdt in dat
een persoon de vrijheid heeft om een activiteit uit te voeren zoals hij of zij het wil. De persoon
heeft dus zelf de regie over zijn leerproces in handen. Verbondenheid betreft het vertrouwen
hebben in anderen28 en competentie houdt in dat een persoon vertrouwen heeft in zijn of haar
eigen kunnen. Dit vertrouwen kan toenemen wanneer lerenden waardering krijgen voor het
leren en kunnen laten zien wat zij geleerd hebben. Door de competentie, autonomie en
verwantschap te stimuleren, kan een docent, coach of begeleider meer als facilitator optreden en
is er bij de student eerder sprake van intrinsieke motivatie om te leren.
Volwassenen hebben verschillende intenties om te leren en de deelname aan leer- en
ontwikkelactiviteiten varieert. Voor elke lerende is de context anders.
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Bij een leven lang ontwikkelen kunnen we formeel, non-formeel en informeel
leren onderscheiden. Deze drie vormen worden van elkaar onderscheiden door hun
context, intentie, structuur en de aanwezigheid van certificering4. Formeel leren is
intentioneel; dat wil zeggen dat leren het doel is en niet een incidenteel resultaat. Formeel
leren vindt plaats in onderwijs- of opleidingsinstellingen, meestal met een vooraf beschreven
curriculum en gericht op een kwalificatie met civiel effect. Ook non-formeel leren wordt
gekenmerkt door een intentioneel leerdoel binnen een gestructureerde context, zoals
een school of een in-company training, maar er is dan geen wettelijk of
maatschappelijk vastgelegde certificering. Voorbeelden zijn professionaliseringsactiviteiten
op de werkplek en niet-geaccrediteerde cursussen zoals een cursus leerstrategieën of
werken met een digi-board. Het non-formeel leren kan net als het formeel leren wel
georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, maar de certificering en het civiel effect zijn
anders.
De derde vorm, informeel leren, is onopzettelijk, ongestructureerd en leidt niet
direct tot certificering. Het leren gebeurt dan op eigen initiatief, individueel of collectief,
zonder van buitenaf opgelegde criteria of de aanwezigheid van een institutioneel
erkende docent5. Voorbeelden
zijn
de
gesprekken
bij
een
koffieapparaat, vrijwilligersactiviteiten,
zelfinstructie, gezinsverantwoordelijkheden,
hobby’s of aanwezig zijn bij een oratie. Het informeel leren kan gezien worden als het
leren dat continu aan de gang is als gevolg van dagelijkse activiteiten gerelateerd aan
werk, gezin, gemeenschap of vrije tijd6. In organisaties is ongeveer 60 tot 80 procent
van de leerprocessen informeel7. Een deel van de volwassenen kan zelfstandig aan de slag
met de eigen ontwikkeling, maar met name voor die personen die het meeste baat
zouden hebben bij het leren is actieve ondersteuning noodzakelijk61. Niet elke persoon
is zich bewust van zijn eigen leren. Zeker niet in de context van informeel leren, maar ook
niet bij studenten die zich in een formele leercontext begeven63. Het is daarom
belangrijk om het leren in de verschillende leeromgevingen te stimuleren. Ik maak
daarbij in het vervolg van mijn rede het onderscheid tussen het leren in het formele
onderwijs en het leren tijdens het werk.
De voorbereiding voor een leven lang leren begint al tijdens de schoolloopbaan65.
Studenten moeten al tijdens hun formele opleiding bewust gemaakt worden van het feit
dat leren niet stopt op het moment dat het diploma behaald is. Het woord ‘afstuderen’ is
dus eigenlijk onjuist. Het studeren is ‘af’ op die plek, bij die opleiding, maar studeren of
leren gaat daarna gewoon door. Lerenden moeten dus voorbereid worden op de
mogelijkheden van leren na het behalen van een diploma65. Marinka Kuijpers (2012)
onderscheidt vijf loopbaancompetenties die al tijdens de schoolloopbaan moeten
worden ontwikkeld. Studenten zouden in staat moeten zijn om na te denken over
wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan (motievenreflectie), over wat
ze wel en niet kunnen en hoe dit kan worden gebruikt in de verdere loopbaan
(kwaliteitenreflectie), om te onderzoeken wat het werk vereist en welke mogelijkheden er
zijn om te veranderen van werk (werkexploratie), hoe ze hun loopbaan kunnen sturen en
hoe ze contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt ten behoeve van hun
loopbaanontwikkeling.
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Formatief evalueren draagt bij aan
een verhoogde motivatie,
zelfregulatie en het nemen van eigen
regie over het leerproces
In mijn onderzoek en het onderzoek van vele collega’s is de laatste decennia veel meer
aandacht gekomen voor het stimuleren van leren via formatief toetsen. Toetsing in het
onderwijs werd in het verleden vooral gezien als de mogelijkheid om na een periode van leren,
vast te stellen of er daadwerkelijk geleerd was. Echter, zoals we waarschijnlijk ook allemaal wel
ervaren hebben, zorgde de toetsing er ook voor dát we gingen leren. Pas op het moment dat er
een tentamen, proefwerk of examen gepland stond, doken we in de boeken om net op tijd
voldoende voorbereid te zijn op de toets. Het nadeel van deze leerstrategie is, dat na een toets
veel van de kennis die in een korte periode is opgedaan weer wordt vergeten waardoor de
toets niet bijdraagt aan een leven lang ontwikkelen. Omdat aan de term toetsen meer het
gevoel van afrekenen hangt in plaats van ontwikkelen, wordt tegenwoordig vaker gesproken
over formatief evalueren of formatief werken. Formatief evalueren is een continu proces dat
plaatsvindt tijdens het onder wijs om informatie te verzamelen over de voortgang van een
student richting een gewenst doel, om zo de kloof te dichten tussen de huidige kennis en
kunde van een student en de gewenste uitkomsten79. Studenten worden zich daardoor bewust
van de leerdoelen en succescriteria en kunnen de passende leerstrategieën kiezen om de
gewenste doelen te realiseren80. Het goed inzetten van verschillende leer- en
instructiestrategieën draagt bij aan betere leerprestaties81. Maar misschien nog wel belangrijker
is dat onderzoek in diverse onderwijssettings laat zien dat formatief evalueren bij kan dragen
aan een verhoogde motivatie, zelfregulatie en het nemen van eigen regie over het leerproces82.
Ik ga kort in op twee formatieve activiteiten die het leren stimuleren, namelijk het inzetten van
tussentijdse toetsen en het geven van feedback.
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Tussentijdse toets
In de geheugenpsychologie wordt al decennialang onderzoek gedaan naar de effecten van
retrieval practice, ofwel het oefenen met het tussentijds ophalen van informatie uit het
geheugen. Het paradigma dat hiervoor wordt gebruikt, vertoont grote overeenkomsten met het
proces van formatieve toetsing waarbij leerstof tussentijds formatief wordt getoetst ter
voorbereiding op een eindtoets. De oefententamens in het OU-materiaal zijn qua inhoudelijke
constructen en vorm gelijk aan het uiteindelijke tentamen, zodat studenten een goed beeld
krijgen van wat ze kunnen verwachten. En door het maken van deze toetsen wordt de kennis
beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Hoewel het onderzoek naar retrieval practice in
eerste instantie voornamelijk in het lab plaatsvond, is er de laatste jaar steeds meer onderzoek
gedaan in de onderwijspraktijk. Gino Camp heeft op basis van onderzoek naar retrieval practice
een concrete vertaling gemaakt naar een toepassing in de leeromgeving van de Open Universiteit.
In een cursus is een automatische programmering van de tussentijdse toetsen ingebouwd. De
student krijgt een tussentijdse toets aangeboden op het moment dat het op basis van de theorie
over retrieval practice het beste leereffect zou kunnen hebben.

Intrinsieke motivatie
is de basis voor het goed kunnen
combineren van werk en leren
Feedback

Een andere belangrijke stimulans voor leren is de feedbackdialoog. Feedback kan ervoor zorgen
dat studenten zich beter bewust zijn van de doelen die zij willen bereiken, inzicht krijgen in waar
zij staan in hun leerproces en in de wijze waarop ze hun doelen zouden kunnen bereiken. In ons
onderzoek, o.a. met Kim, Dirkx, Jorik Arts, Kelly Beekman en Mieke Jaspers kijken we hoe we de
feedbackdialoog tussen student en docent kunnen optimaliseren, onder andere via het gebruik
van specifieke coversheets of door het optimaal vormgeven van feedback bij beeldschermtoetsen.
Een doordacht ontwerp van het onderwijs waarbij deze formatieve leeractiviteiten op
elkaar afgestemd worden is noodzakelijk om optimaal resultaat te behalen met formatief
evalueren90. Een volledige implementatie van formatief evalueren vraagt dus om een meer
integrale aanpak. Promovendus Janneke van der Steen onderzoekt daarom hoe docenten een
hele onderwijsperiode (van bijvoorbeeld tien weken) kunnen inrichten, zodanig dat het
resultaat op het tentamen aan het einde van die periode geen verrassing is, maar een
bevestiging van het leerproces in de voorafgaande tien weken91. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. Het is de vraag of de opbrengsten van dit onderzoek
ook van toepassing zijn op het hoger onderwijs voor volwassenen, waar het onderwijs ook
vaak modulair is ingedeeld in onderwijsperioden van tien weken met afsluitende toetsing. Het
onderwijsmodel van de Open Universiteit, waarin meer aandacht is voor formatieve
leeractiviteiten, zal naar verwachting bijdragen aan betrokkenheid en prestaties van studenten.
Deze leerstrategieën die bewust ingezet worden in het formele onderwijs zouden ook geschikt
zijn om het leren tijdens het werk te stimuleren.
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Er wordt (o.a. vanuit het ministerie van Sociale Zaken) verwacht dat werknemers beschikken over
de vaardigheid om eigen regie te kunnen nemen over hun eigen leerproces en dat
zij beschikken over zelfsturing- en zelfregulatievaardigheden. Hiervoor is in organisaties
een leercultuur nodig, waarin leren van individuen gewaardeerd en gestimuleerd wordt
als normaal onderdeel van het ontwikkelen en onderhouden van vakmanschap76. Een
sterke
leercultuur
binnen
een
organisatie
met
aandacht
voor
competentieontwikkeling van werknemers zou een vanzelfsprekend onderdeel van de
bedrijfsvoering moeten zijn, aangezien het voorwaardelijk is om te kunnen innoveren,
adaptief en competitief te blijven in de steeds veranderende omgeving75.
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom niet in alle organisaties sprake is van een
sterke leercultuur. Ten eerste zien organisaties en hun werknemers niet altijd het belang van
een sterke leercultuur in of hebben ze een beperkte perceptie over wat een leercultuur in een
organisatie is. Sommige organisaties vinden zichzelf al een lerende organisatie als hun
werknemers deelnemen aan een conferentie77. Daarnaast zijn werkgevers en werknemers
niet op de hoogte van de mogelijkheden om leven lang ontwikkelen vorm te geven, of zijn
hiertoe niet zelfstandig in staat. Tevens hebben organisaties beperkt aandacht voor
de leercultuur van hun organisatie of de competentieontwikkeling van hun
werknemers omdat ze zich richten op het uitvoeren van primaire processen van de
organisatie78. Organisaties waar veel innovatie plaatsvindt dragen al wel vanuit het primaire
proces, vanuit hun kernactiviteiten, bij aan het leren van de werknemers, maar dit leren
blijft soms erg impliciet. Terwijl het voor de persoonlijke mobiliteit of om een
organisatie zodanig in te richten dat werknemers op de plekken zitten waar ze het
beste tot hun recht komen belangrijk is om het leren zichtbaar te maken.

Een sterke leercultuur
is niet vanzelfsprekend
Om het leren van volwassenen op de werkplek te stimuleren is het ook daar van belang om
leerdoelen vast te stellen, feedback te geven en te vragen in relatie tot die leerdoelen, en om
tussentijds inzicht te hebben in de realisatie van de leerdoelen. In de meeste organisaties is een
systeem van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken aanwezig, maar zoals gezegd
is de invulling daarvan niet altijd ingericht vanuit het perspectief van leven lang ontwikkelen.
Indien een formeel opleidingstraject gekoppeld is aan de functie op de arbeidsmarkt,
bijvoorbeeld bij artsen of bij verpleegkundigen78b zien we dat deze leerstrategieën wel heel
bewust ingezet worden. Een werkgever kan het leren van werknemers stimuleren door
gezamenlijk heldere doelen te bepalen voor de korte termijn en de lange termijn. De kortetermijndoelen zijn voornamelijk gericht op de uitvoering van taken in de huidige context
(werkgericht). De lange-termijndoelen hebben betrekking op de toekomst. De vraag “waar wil ik
staan over vijf of tien jaar?” is hierbij richtinggevend en draagt bij aan leven lang ontwikkelen.
Voor elk doel kan vastgesteld worden welke vorm van leren hierbij het beste past. Het meelopen
met een collega bij het uitvoeren van een taak kan soms voldoende zijn om een volgende stap te
zetten, voor andere doelen kan het volgen van een cursus in of buiten de organisatie zorgen
voor een extra stimulans.
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2.

Het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om ook tijdens het werk de eigen regie
over het leren te kunnen nemen gebeurt natuurlijk al wel. Met name in het beroepsonderwijs
vindt een deel van de opleiding plaats op de werkplek. Door actief deel te nemen aan de
praktijk, groeien lerenden geleidelijk in die praktijk66 en kunnen loopbaancompetenties
ontwikkeld worden die een startende beroepsbeoefenaar nodig heeft.

De voorbereiding voor een
leven lang leren begint al tijdens
de schoolloopbaan
Erica Bouw69 onderscheidde in haar proefschrift drie typen leeromgevingen op de grens
van school en werk om op basis van de verschillen tussen de leeromgevingen adviezen te
kunnen geven voor het curriculumontwerp. In de minst uitgewerkte situatie is er
slechts sprake van afstemming. Studenten lopen stages die redelijk onafhankelijk
uitgevoerd worden op een werkplek en gecombineerd worden met bijeenkomsten op
school ter voorbereiding op de stage. De meest geïntegreerde vorm zijn de
leeromgevingen gebaseerd op hybridisering. Daarbij komen delen van de contexten van
school en werk zodanig samen dat er een nieuwe praktijk ontstaat, met kenmerken van
zowel school als de beroepspraktijk. Onderwijshotel De Rooi Pannen in Eindhoven of het
horeca & toerisme college van ROC Midden Nederland zijn hier voorbeelden van. Het
hotel, restaurant en de coffeebar worden bijna volledig gerund door studenten, terwijl
je dat als gast niet zo ervaart.

De rol van de docent is coachend
en helpend
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De werkcontext is niet altijd
optimaal als leeromgeving
Ondanks dat de werkcontext beschouwd kan worden als een van de krachtigste
leeromgevingen vanwege de authentieke taakervaring, is de werkcontext als leeromgeving
niet altijd optimaal68. Vanuit het formele onderwijs gezien is het lastig om harde eisen te stellen
aan de werkplek van de student. Daniëlle Quadakkers en ik96 vroegen verantwoordelijken van
een formele opleiding waar een werkplek aan moest voldoen om deze als effectief te
bestempelen voor het realiseren van leeruitkomsten. Belangrijke kenmerken waren, dat
studenten in verschillende situaties leren, dat ze de mogelijkheid krijgen om te groeien in de
complexiteit van de taken en dat de aard en inhoud relevant is ten aanzien van de
eindkwalificaties van de opleiding. Daarnaast moet de werkdruk realistisch zijn voor de uit te
voeren taken en de werkplek de mogelijkheid bieden om te werken in kritieke situaties die
kenmerkend zijn voor het beroep. Hoge eisen die lastig allemaal te realiseren zijn. Zeker in de
situatie dat volwassenen in het kader van leven lang leren soms pas aan een formele opleiding
beginnen terwijl zij al bij een bedrijf werken. De eigen werkplek is niet voor elke student te
veranderen in de meest optimale leerplaats. De zelfsturing en zelfregulatie van de lerende is
cruciaal om ook in lastige contexten de regie te kunnen nemen over het eigen leerproces.
Het werkveld kan dus niet altijd voldoen aan de eisen of wensen die gesteld worden vanuit
het formele onderwijs, maar er wordt wel veel geleerd tijdens het werk. Een tweede
probleem is dan ook dat het formele onderwijs vaak zeer moeizaam competenties, kennis of
vaardigheden van individuen die opgedaan zijn tijdens het werk erkent. Dat studenten, na
het verlaten van een formele opleiding, zich via het informele en non-formele leren
doorontwikkelen, is lastig te vertalen naar vrijstellingen. Bij vrijstellingen wordt veelal
gekeken of alle leerdoelen van een opleiding een-op-een terugkomen in de bewijzen van een
student uit het werkveld. Dat is vaak niet het geval, omdat in het werkveld veel meer
beroepsoverstijgende competenties worden ontwikkeld, die niet direct op die manier in
opleidingen terug te vinden zijn. Dit vraagt dus om een bredere kijk op het waarderen en
erkennen van leren.

EVC maakt zichtbaar wat
iemand aan kennis en
vaardigheden in huis heeft
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Een belangrijk onderdeel van leven lang ontwikkelen is dat werkgevers, opleidingen
en werknemers het leren, de competentieontwikkeling, zichtbaar maken (valideren) en
erkennen. Zoals eerder aangegeven is niet iedereen zich bewust van zijn eigen leren. Het
zichtbaar maken van leren kan bijvoorbeeld via EVC-procedures. EVC ondersteunt het
paradigma van een leven lang leren, waarbij ervaringsleren samenkomt met academisch leren.
Het gaat ervan uit dat mogelijke verschillen tussen de twee kunnen worden overwonnen103.
EVC biedt potentieel voordelen voor volwassen lerenden. Het zorgt voor een betere
aansluiting tussen onderwijsprogramma's en de arbeidsmarkt, legt de nadruk op een leven
lang en flexibel leren, en verhoogt potentieel de efficiëntie voor deeltijd lerenden door hun
programma's in te korten en de belemmeringen om te studeren of de cursuskosten te
verminderen106. Dit vraagt echter wel om een aanpassing in het hoger onderwijs richting
het erkennen van de competenties die volwassenen verkrijgen in verschillende situaties en
contexten107.
Het probleem van waarderen en erkennen is zichtbaar in de context waarin een volwassene
start met een formele opleiding en op zoek gaat naar een optimale aansluiting op de ontwikkelde
kennis en vaardigheden, maar geldt ook voor lerenden die al actief zijn in een formele
opleidingen. Over het algemeen wordt er weinig gedaan met kennis en vaardigheden die zij
op doen tijdens hun leerproces die niet direct samenhangen met de leertaak of de eindtermen
van de opleiding. Terwijl deze andere competenties of beroepsoverstijgende vaardigheden voor
een leven lang ontwikkelen wel interessant of van belang kunnen zijn.
Op het moment dat onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers zich allen bewust zijn van
het belang van leven lang ontwikkelen is het nodig dat de aansluiting tussen het formeel, nonformeel en informeel leren goed geregeld is. Lerenden hebben inzicht nodig in het aanbod van
bij- of omscholing dat aansluit op hun competenties en ontwikkelingsbehoefte. Het formele
onderwijs zou nadrukkelijker kunnen nagaan op welke manier het kan aansluiten bij de
ontwikkelingsvraag van de volwassenen. Dit betekent flexibilisering van het aanbod en
leertrajecten en een betere aansluiting tussen de wijze waarop in het formeel onderwijs en in het
werkveld gekeken wordt naar competentieontwikkeling. Flexibilisering is van belang om werk,
privé en studeren te kunnen combineren. Hiervoor zijn in 2016/2017 flexibiliseringspilots van
start gegaan. In een flexibel leerprogramma vormen leeruitkomsten het fundament van de
instructie, leeractiviteiten en beoordeling. Omdat de arbeidsmarkt enorm in beweging is, is het
nodig om ook generieke competenties in ogenschouw te nemen. Mensen moeten in staat zijn om
van de ene naar de andere sector te migreren. Hoe meer iemand generieke of
beroepsoverstijgende competenties heeft ontwikkeld, hoe makkelijker een migratie zal gaan93.
En ook als studenten hun buitenschoolse ‘leeruitkomsten’ gewaardeerd en erkend krijgen, kan
dat de drempel om in te stromen in opleidingen verlagen94. In flexibele programma’s kan
worden aangesloten op wat individuele volwassen lerenden al kennen en kunnen en op de
mogelijkheden en behoeften voor leren op de werkplek. De kosten en praktische implementatie
zijn hierbij echter problematisch95.
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uur 3.

Op zoek naar de aansluiting
tussen formeel, non-formeel en
informeel leren
Met het onderzoek van de leerstoel wil ik een bijdrage leveren aan het stimuleren,
waarderen en erkennen van leren in de verschillende leeromgevingen en deze
leeromgevingen dichter bij elkaar brengen ten behoeve van het leven lang ontwikkelen.
Een instrument dat mijns inziens daarvoor cruciaal is, is het e-portfolio. Bewijzen van
leren kunnen opgeslagen worden in een e-portfolio. Het is een digitale verzameling van
bewijzen die doelbewust worden samengevoegd als bewijs van leren112. Een portfolio is
geschikt voor de ondersteuning van zelfevaluatie en reflectie op de ontwikkeling
van competenties in formeel onderwijs113 en wordt ook algemeen aanvaard als een methode
voor het opslaan van bewijzen en het evalueren van competenties die verworven zijn in
informele of non-formele contexten114. Dat betekent dat er een doorlopend systeem van
gemaakt kan worden, waardoor het leren in formele leeromgevingen, het werkend leren
en het lerend werken goed op elkaar voortbouwen. Voor leven lang ontwikkelen zijn
ontwikkel- en assessmentportfolio’s nodig.
Een ontwikkelportfolio geeft een inzicht in het leerproces115. De succescriteria en feedback van
docenten, peers en werkgevers zijn zichtbaar voor de lerende. De lerende is eigenaar
van het portfolio en kan zelf aangeven wie welke informatie kan bekijken. Daardoor
kan een ontwikkelportfolio ook ingezet worden als assessmentportfolio. Op het moment dat
een lerende bepaalt dat er een beoordeling kan plaatsvinden, kunnen de bewijzen
daarvoor getoond worden aan een beoordelaar. Afhankelijk van de situatie kan een
beoordelaar dan inhoudelijk alle bewijzen doornemen en een beslissing nemen of kan een
beoordelaar een beslissing nemen op basis van feedback van anderen die in hetzelfde systeem
is opgeslagen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij programmatisch toetsen, waarbij
beslissingen
worden genomen
op
basis
van
meerdere informatiebronnen
(datapunten)116. Het e-portfolio biedt verschillende mogelijkheden om deze informatie zo
overzichtelijk en toegankelijk mogelijk te presenteren.
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Een ontwikkelportfolio geeft
inzicht in het leerproces

Zoals aangegeven is een portfolio eigendom van de lerende. Dit is een belangrijk kenmerk omdat
een lerende op die manier het portfolio gedurende zijn hele leven kan aanvullen, zodat
bewijzen vanuit verschillende leeromgevingen kunnen worden samengevoegd. Voor een
eenvoudig gebruik is de toegankelijkheid van zo’n portfolio voor de gebruiker essentieel.
Daarnaast zal het onderzoek zich richten op de wijze waarop de zelfregulatie en zelfsturing
van lerenden in de verschillende omgevingen kan worden gestimuleerd en hoe flexibilisering
van het onderwijs bij kan dragen aan een goede balans tussen privé, gezin, werken en leren. De
Theory of margin33 van McClusky zegt dat leren op basis van eigen ervaringen zowel
kansen als belemmeringen kan opleveren. McClusky baseert zijn theorie op het feit dat de
volwassenheid een tijd van groei en verandering is, waarbij constant gezocht moet worden
naar de balans tussen de energie die iemand heeft om te leren en de belemmeringen die
iemand afhouden van het leren. Interne factoren die belemmerend kunnen werken, zijn te
hoge eigen verwachtingen of te ambitieuze persoonlijk gestelde doelen. De externe
belemmerende factoren hebben betrekking op familie,
werk
of
andere
verantwoordelijkheden. Dezelfde factoren kunnen echter ook energiebronnen zijn,
bijvoorbeeld als je gezin ondersteuning biedt bij het leren, of als de werkomgeving
gekenmerkt wordt door een uitdagend en stimulerend leer- en werkklimaat. De ruimte om te
leren kan verhoogd worden door de belemmeringen te verlagen of de energiebronnen die het
leren stimuleren te verhogen, bijvoorbeeld door het aanleren van zelfregulatievaardigheden.
Een vierde thema heeft te maken met het zichtbaar maken van competentie-ontwikkeling. Tot nu
toe zijn competentiebeoordelingen voornamelijk gebaseerd op beoordelingen van producten en
processen door menselijke beoordelaars. Het domein van de Artificial Intelligence ontwikkelt zich
echter dermate snel dat het interessant is om te onderzoeken of op basis van de activiteiten die
werknemers uitvoeren in de praktijk en de producten die zij daarbij opleveren het mogelijk is om
de competenties van deze werknemer automatisch zichtbaar te maken. Automatische
beoordelingen zouden dan aan de lerenden gepresenteerd kunnen worden via een dashboard op
hun telefoon. Indien de kwaliteit van de producten nog niet voldoende is, zou de lerende op deze
manier feedback kunnen ontvangen om de ontwikkeling van competenties te stimuleren118.
Promovendus Marco Dumont is met de ontwikkeling van een dergelijke toepassing bezig in de
context van leren op de werkplek.

16

Automatisch beoordelen van
competenties zou efficiënt zijn

In het huidige onderwijs zijn diploma’s het bewijs dat bepaalde kwalificaties zijn behaald en dat
iemand voldoet aan de competenties die behoren bij dat specifieke diploma. Er is echter behoefte
om ook kleinere eenheden van leren te erkennen en zichtbaar te maken. Micro-credentials zijn
hiervoor geschikt. Het zichtbaar maken van de micro-credential gebeurt met behulp van digitale
open badges. Een badge geeft een visuele presentatie van de competentie(s), is online beschikbaar
en bevat metadata over de context, betekenis, verstrekkende partij, het proces en het resultaat
van een (leer)activiteit. Een eerste verkenning die ik samen met collega’s bij Fontys naar microcredentials en open badges heb gedaan leverde voldoende aanwijzingen op voor het potentiële
belang ervan119. Deze badges zijn eenvoudig te presenteren op bijvoorbeeld LinkedIn en kunnen
opgenomen worden in het e-portfolio.

Digitale badges maken het leren
snel inzichtelijk
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Conclusie
Leven lang ontwikkelen is nodig voor het realiseren van persoonlijke doelen, organisatiedoelen en
maatschappelijke doelen. Het doel van mijn leerstoel is te komen tot inzichten hoe we dit leven
lang ontwikkelen kunnen stimuleren, waarderen en erkennen. Het onderzoek naar het
leren van volwassenen heeft zich ontwikkeld van een focus op de kenmerken van volwassenen
(als autonome, zelfsturende personen) naar de leerprocessen van volwassenen (waarin
zelfregulatie en motivatie een belangrijke rol spelen). Inzicht in de kenmerken van de volwassen
lerende is van belang om te bepalen wat, waar en wanneer geleerd wordt, terwijl inzicht in de
leerprocessen belangrijk is om te begrijpen hoe er geleerd wordt.
Het uitgangspunt dat volwassenen autonoom en zelfsturend zijn en beschikken over
intrinsieke motivatie om te leren is, zoals eerder aangegeven, niet vanzelfsprekend. Het is
daarom van belang om te onderzoeken hoe we deze autonomie, zelfsturing, zelfregulatie en
intrinsieke motivatie kunnen bevorderen waarbij we rekening houden met de context van
de volwassenen en de ervaringen die zij met zich meebrengen.
Leren van volwassenen betreft ons allemaal. Of we nu in de rol zitten van student of van docent,
van werkende of van gepensioneerde, van starter of expert professional, we zijn allen ‘lerenden’.
Leren stopt niet na het verlaten van het mbo, hbo of de universiteit, maar gaat in volle hevigheid
door. De term startbekwaam geldt voor alle ‘af’gestudeerden. Daarna wordt er in EVCprocedures, onder andere door Eric Kaemingk en Annie Kempers-Warmerdam, gesproken over de
doorontwikkeling naar vakbekwaam en vakvolwassen, wat ik heel passende benamingen vind.
Maar ook die begrippen dekken niet de volledige lading van een leven lang ontwikkelen. Leven
lang ontwikkelen vraagt om flexibiliteit in leerpaden, om de mogelijkheid te wisselen van
leerpad en nieuwe leerpaden in te gaan. En te kunnen wisselen tussen formeel leren in
opleidingen en non-formeel en informeel leren op de werkplek. Soms met een helder
inhoudelijk doel voor ogen, maar soms uit interesse of nieuwsgierigheid. Deze wisselwerking
is nog niet optimaal.
Om het leren van volwassenen ook op de werkplek optimaal te stimuleren is het zinvol om na te
gaan of principes van formatief evalueren die effectief zijn voor het stimuleren van leren in de
onderwijscontext ook geschikt zijn voor leren op de werkplek. Daarnaast zou het onderwijs
nadrukkelijker kunnen kijken naar de competenties die volwassenen al meenemen uit hun werk
en met flexibele programma’s aansluiten op deze competenties. Technologische oplossingen
maken het mogelijk om de aansluiting tussen het formeel, non-formeel en informeel leren te
optimaliseren. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de volwassene steeds eigenaar is van zijn eigen
leerproces en ondersteuning krijgt om dit eigenaarschap ook vorm te geven.
En hiermee kom ik dan tot de afronding van deze oratie en wil ik graag nog een aantal mensen
bedanken.
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Doel is meer inzicht in het
optimaliseren van de aansluiting
tussen leren op de werkplek en
het formele onderwijs
Tot besluit

Ik dank het College van bestuur van de Open Universiteit in het vertrouwen dat zij in mij
hebben gesteld door mij aan te stellen als hoogleraar Leren van Volwassenen. Dit biedt ook mij de
moge-lijkheid om mijn leerproces voort te zetten.
Mijn vader, Bé ten Brinke, heeft aan de wieg gestaan van mijn leerproces. Hij was opgegroeid in
een boerengezin en wilde meer. Na een korte carrière op de Holland-Amerika lijn is hij naast zijn
werk gaan studeren. Hij had grote ambities, maar heeft die helaas door zijn vroege overlijden, op
37-jarige leeftijd, niet waar kunnen maken. Mijn moeder heeft mij wel zijn ideeën over het belang
van leren overgedragen. Leren en zien dat leren gewaardeerd wordt, is altijd stimulerend
geweest. Op zich is mijn formele leertraject maar kort geweest: met 4 jaar begonnen op de
kleuterschool en via de Albert Schweitzer school en het Liemers college met 23 jaar
afgestudeerd bij Toegepaste Onder-wijskunde aan de Universiteit Twente. Het non-formele en
informele leren heeft mij uiteindelijk op deze plek gebracht.
Bij een leerstoel Leren van volwassenen gaat het over een leerstoel over jezelf. En bij het schrij-ven
van deze rede heb ik dan ook regelmatig gereﬂecteerd op mijn leren door de jaren heen. En
misschien is mijn eigen loopbaan wel het bewijs dat informeel en non-formeel leren belangrijk en
inspirerend zijn en uiteindelijk kunnen leiden tot de functie van hoogleraar. Het huidige VSNU-plan
over Erkennen en Waarderen past hier dan ook uitstekend bij. Ik dank dan ook al mijn huidige en
oud-collega's voor hun feedback op mijn werk.
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Informeel en non-formeel leren is
belangrijk en inspirerend
Mijn formele leren stopte na het behalen van mijn doctoraalgetuigschrift Toegepaste Onderwijskunde. Een opleiding waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds positief op terugkijk. Mijn hele
onderwijskundige basis en mijn interesse voor onderwijskundige meetmethoden en data-analyse
is daar gelegd. Ik vind het dan ook erg ﬁjn dat ik met enkele docenten van toen, jaren later nog
heb samengewerkt en die vandaag ook hier aanwezig zijn, Theo Eggen en Gerard Straetmans. En
ook mijn huisgenoten uit die tijd zijn tot de dag van vandaag inspirerende vrienden.
Nog voor mijn afstuderen kon ik beginnen bij de Open Universiteit, als ik het goed heb bij de
afdeling KTI, kwaliteitszorg, toetsing en itembanking. Het informeel leren was begonnen. Huub
Breukers, Jos Rikers en Fred de Roode namen mij aan en leerden mij het toetsproces bij de OU
van a tot z kennen. Tot 1997 waren wij, samen met Monique Doorten en ook Diny Ebrecht, de
toetsdeskundigen van de OU. Geen item ging de deur uit voordat een van ons het onderzocht
had op relevantie, efficiëntie, en moeilijkheid.
Met mijn werk in het zuiden van Nederland leerde ik ook veel nieuwe mensen kennen. Op 1
oktober 1990 ben ik begonnen en op 2 oktober had ik mijn eerste basketbaltraining bij Marcel,
ondertussen al weer ruim 26 jaar mijn lieve echtgenoot. Ik leerde woorden als ‘schunkelen’ en begreep dat ‘wablief’ niet onbeschoft was, maar een Limburgse versie van het beleefde ‘wat zegt u?’.
Vanaf 1997 werden de toetsdeskundigen verplaatst naar Otec, de voorloper van de huidige faculteit Onderwijswetenschappen. Freek Gastkemper benadrukte toen al het belang van verder leren en die uitdaging heb ik via een promotietraject in 2004 dan ook met beide handen
aangenomen. Twee dagen per week kreeg ik de mogelijkheid om informeel en non-formeel, via
conferenties en cursussen, te leren over een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, namelijk
het erkennen en waarderen van leren. Van Theo Bovens kreeg ik het vertrouwen om de OU te
vertegenwoordigen in het landelijk convenantpartnersoverleg omtrent EVC. Kennismaken met
het politieke speelveld was zeer leerzaam.
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Vanaf 2010 zette mijn leerproces zich voort bij Fontys Hogescholen. Bij de lerarenopleiding in
Tilburg mocht ik 10 jaar lang een lectoraat op het gebied van Kwaliteit van toetsen en beoordelen leiden. Ik raad iedereen aan om af en toe van baan te veranderen. Een nieuwe werkomgeving
waar je nog niemand kent levert een enorme bijdrage aan je ontwikkeling. Ik werd daar met open
armen ontvangen door Ans Buijs, Anton van den Brink en Patrick Eckringa en de lectoren Sanneke
Bolhuis en Quinta Kools. Ik kreeg daar de mogelijkheid om te leren samen met de an-dere
lectoren en de kenniskringleden. En om een nieuwe masteropleiding uit te denken en op te
zetten. Een enorm leerproces dat ik samen met de collega’s Tamara van Schilt-Mol, Gerard
Straetmans, Theo Eggen, Rosa Bartman, Dorien den Otter en Jorik Arts heb mogen doorlopen.
Ook mijn collega’s van Tijdschrift Examens wil ik bedanken. Het samen bespreken van artikelen
biedt de mogelijk-heid om inzicht te krijgen in nieuwe ontwikkelingen.
Ook Wim Jochems wil ik bedanken. Hij was mijn promotor, maar ook mijn mentor vorig jaar voor
en na mijn benoeming als decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen. De kritische vragen
die hij stelde bij het begin van mijn aanstelling als decaan hebben mij enorm veel opgebracht. Het
schrijven van deze oratie was ook weer een ﬁjne leerervaring. Ik dank Marcel Joosten, Marcel van
der Klink, Theo Bastiaens en Daan Schetselaar voor hun tussentijdse feedback. Dank aan Marina
Pongraz en de pedel voor de organisatie van de inaugurele rede en Janine Cranshof, Marie-José
Verstappen en Eric Vullers voor de vormgeving en het drukken van deze oratie.
Het leerproces gaat door. Ik leer elke keer weer veel van het werk van de studenten, van mijn
promovendi en van de collega’s. Zowel collega’s bij de Open Universiteit, als collega’s betrok-ken
bij de Eindtoetsen basisonderwijs, als collega’s in de samenwerkingsverbanden. En het leren
stopt niet bij de werkcontext. In mijn privé-omgeving leer ik veel van mijn familie, bijvoorbeeld
over het logistieke proces van eieren, over de functie van vertrouwenspersonen, of over veiligheidsmaatregelen voor supporters bij een eredivisiewedstrijd. Dank aan mijn ouders, broers en
zussen en speciﬁek aan Marcel, Wesley, Amanda, Ryanne, Joëlle en Len.
Ik heb gezegd.
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