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Leren op de werkplek wordt dit thema op
een heldere en uitgebreide wijze beschreven

H4

Opbouw en inhoud van het boek
Het boek is geschreven vanuit historisch
perspectief. Daarnaast ook vanuit een
wetenschappelijke invalshoek. Hoewel
er veel onderzoek wordt gedaan naar leren op de werkplek, sijpelt deze kennis
niet of gefragmenteerd door naar de
opleidingspraktijk. In dit boek worden
diverse onderzoeksgegevens gebundeld
en toegankelijk beschreven.
De auteurs van de in totaal 12 hoofdstukken zijn allen afkomstig uit de wetenschap en hebben allemaal een onderwijskundige of hieraan gelieerde
achtergrond. De lezer die op basis van
het interview met Cindy Poortman en
Loek Nieuwenhuizen in dit O&G-the36

De drie hiernavolgende hoofdstukken
zijn van conceptuele aard. De hoofd-

Leren op de werkplek is momenteel

Na het opleidingssysteem van de gilden, waarin leren en werken maximaal
geïntegreerd plaatsvonden, is er een periode geweest waarin opleiden ver weg
van de werkplek norm was. De kritiek
op deze schoolse vorm van opleiden is
de afgelopen twintig jaar zo manifest
geworden dat dit heeft geresulteerd in
een herwaardering van de werkplek als
leersituatie. Zeker in arbeidsorganisaties lijkt leren op de werkplek de norm
te worden, en in het beroepsonderwijs
is het leren in de werksituatie eveneens
een essentieel onderdeel van het curriculum geworden
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manummer, meer informatie zou willen verkrijgen over parallelliteit van le-

Leren op de werkplek in het
MKB
H5 Ontwerpen van leren op de
werkplek
H6 Kritisch reflectief werkgedrag;
interactie tussen organisatie en
individu
H7 E-leren: mogelijkheden op de
werkplek
H8 Leren door het organiseren van
leerprojecten
H9 Het bevorderen van transfer
naar de werksituatie
H10 Implementatie van werkplekop leiden, voorwaarden voor
succes
H11 Evalueren van werkplekopleiden
H12 Parallelliteit van leren van
werken
De opbouw van het boek is als volgt. In
het inleidende hoofdstuk worden, na
een afbakening van het begrip leren op
de werkplek, de overige hoofdstukken
van het boek kort geïntroduceerd.
Hoewel er veel definities in omloop
zijn, kunnen die in essentie worden samengevat in vijf dimensies:
1. intentionaliteit van het leerproces;
2. formalisatie van het leerproces;
3. context van het leren;
4. vormen van leren;
5. sturing van het leren.
In een schema waarin ‘on the job’ (informeel, incidenteel) leren wordt afgezet tegen ‘off the job’ (formeel intentioneel) leren, komen Streumer en Van der
Klink tot een aantal generieke kenmerken van leren op de werkplek (naar Van
Onna, 1985).

spectieven voor werkplekleren.
Doelgroep
Het boek is geschreven voor ‘iedereen
die in zijn werk of studie te maken
heeft met het ontwerpen van leerwegen, waarbij leren en werken geïntegreerd zijn’. Het boek vraagt van de lezer een zekere beginsituatie. Dit maakt
het boek voor bijvoorbeeld leidinggevenden in gezondheidszorgorganisaties wat moeilijker toegankelijk. Toch
zou dit een groep zijn die in de huidige
economische situatie, waardoor er in
kosten van stafafdelingen (opleiders) is
gesneden, steeds vaker betrokken is bij
vraagstukken op het gebied van leren
en werken.
De vraag hoe leren op de werkplek zo
efficiënt mogelijk kan plaatsvinden is
aan de orde van de dag. Een vraag die
niet alleen wordt gesteld in overleg van
opleidingsinstellingen met de praktijk,
maar ook binnen de muren van de
zorginstellingen.
Oordeel
Ik heb het boek met veel belangstelling
gelezen. Delen ervan zijn wat mij betreft direct toepasbaar in mijn dagelijkse praktijk als hoofd van een afdeling
opleidingen binnen een ziekenhuis.
Met name de wetenschappelijke onderbouwing spreekt me hierin aan.
De variatie in onderwerpen maakt dat
het boek voor een breed (onderwijskundig) publiek geschikt is. Het zou
een basisboek moeten zijn voor al die
mensen die leren en werken beter willen integreren.
Anja Heida
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