
Theories of learning for the workplace: Building blocks for training and 
professional development programs 
 
Introductie 
 
In veel bachelor- en masterstudies spelen theorieën en onderzoeken over werkend 
leren een centrale rol. Dit boek geeft de belangrijkste theorieën op dit gebied weer. 
Iedere onderzoeker beschrijft dit onderwerp vanuit zijn eigen perspectief; dit kan een 
business management perspectief zijn maar ook educatief, psychologisch etc. 
 
Alle theorieën in dit boek beschrijven de benodigde basiskennis voor iedere 
professional die betrokken is bij training en ontwikkeling en die is geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van training- en leerprogramma’s. 
 
(zie voor een overzicht van diverse onderzoekers tabel 0.1) 
 
Hoofdstuk 1: Deliberate practice, the high road to expertise: K.A. Ericsson 
 
Professionele expertise is gebaseerd op een ruime en goed-georganiseerde 
basiskennis dat voor een groot deel ontwikkeld is door leren uit ervaring. 
 
Eraut (2000) benadrukt het belang van leren tijdens werk; het meeste menselijke 
leren gebeurt niet op school en tijdens cursussen en trainingen maar in de 
alledaagse context. Dit is een informele manier van leren waar onderscheid gemaakt 
moet worden in de intentie om te leren. 
 

- Implicit (stilzwijgend) learning: er is geen intentie om te leren en men is zich 
ook niet bewust van het leerproces 

- Deliberative (opzettelijk) learning: dit type leren is gepland en er is tijd voor vrij 
gemaakt 

- Reactive learning: dit type leren vindt plaats naar aanleiding van specifieke 
situaties die om aandacht vragen. De mate van intentie om te leren kan per 
geval verschillen 
 

Dit hoofdstuk gaat in op het bewuste, opzettelijke leren. Veelvuldig oefenen en 
ervaring opdoen zijn belangrijk volgens de aanhangers deliberative learning maar 
niet noodzakelijk om tot een deskundig niveau te komen. Oefeningen dragen het 
meest bij aan de ontwikkeling van deskundigheid wanneer deze zo zijn ontworpen 
dat ze aspecten ontwikkelen die verbetering nodig hebben, waarbij feedback kan 
worden gegeven, en waarbij herhaling mogelijk is. Mensen moeten dus gemotiveerd 
zijn om te leren, en daarnaast moet er tijd vrij gemaakt worden om leren mogelijk te 
maken. 
 
Trainers en coaches zijn erg belangrijk gedurende het leerproces. Zij moeten de 
prestaties analyseren, oefeningen bedenken en prestaties in de gaten houden zodat 
ze feedback kunnen geven en trainingsmethodes en –strategieën kunnen toepassen. 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de tijd die een individu heeft besteed aan oefenen 
direct van invloed is op de individuele prestatie. De vorm van oefeningen kan voor 
iedereen verschillend zijn. Een pianospeler oefenen door te blijven spelen op zijn 



piano en aanwijzingen van zijn leraar op te volgen, een schaker leert door naar 
andere spelers te kijken.  
Om een echte expert te worden is tijd nodig. De algemene regel is dat er tenminste 
tien jaar oefening nodig is om een echte deskundige/expert te worden. 
Ericsson maakt echter wel onderscheid in oefenen en ervaring. Het hebben van 
ervaring wil niet zeggen dat je alles van iets af weet. Het centrale aspect van 
deliberative learning is dat vaardigheden en ervaring niet voldoende zijn om 
superieur te zijn in een bepaald vakgebied. Er moet een hoge mate van controle over 
de prestatie aanwezig zijn waarbij verdere verbeteringen gemaakt kunnen worden. 
Experts zijn mensen die continue leren, die nooit tevreden zijn en altijd naar een 
hoger niveau willen.  
 
In de benadering van de deliberate learning is prestatiemeting cruciaal. Het 
vaststellen van individuele tekortkomingen genereren onmiddellijk feedback en geeft 
aan dat hierop getraind moet worden om een goede prestatie neer te zetten. 
Computerprogramma’s of simulators zijn een uitstekend middel om prestaties te 
meten. Een voordeel van dit middel is dat je mensen kunt confronteren met 
onbekende situaties waarin ze fouten mogen maken en hier ook van kunnen leren. 
De ontwikkelpunten die hiermee worden ontdekt moeten worden vertaald naar de 
werkvloer. Bijvoorbeeld door middel van interactie met collega’s meer over bepaalde 
dingen te weten komen of door onder supervisie van iemand te staan. 
 
Principes van de deliberate practice theorie: 

- Leren van feedback: dit kan op verschillende manieren, in het geval van een 
arts zijn er drie belangrijke bronnen. De conditie van de patient: hoe is hij er 
aan toe. De supervisors: welke indruk hebben zijn van de arts, doet hij het 
goed, zij kunnen aanwijzingen geven wat goed  gaat en wat beter kan. En ten 
slotte de patient zelf, hoe vinden zij dat ze behandeld zijn. 

Het geven en krijgen van feedback kan lastig zijn. Belangrijk is dat het gericht is op 
de taak en het leerproces dat iemand doorloopt, het moet niet persoonlijk gericht zijn 
omdat dit defensief gedrag op kan wekken. Daarnaast moet de feedback in lijn liggen 
met de kennis die iemand heeft. Tenslotte is het uiteraard belangrijk dat de ‘’leerling’’ 
aangeeft wanneer hij zich onzeker voelt zodat hij geholpen kan worden. 

- Prestatie evaluatie: om vooruitgang te boeken op het huidige prestatieniveau 
is het belangrijk om te weten wat het huidige prestatieniveau is en wat het 
gewenste niveau is. Op deze manier kan bepaald worden wat de manier is om 
het gat tussen deze twee te overbruggen.  

- Leerbronnen en oefeningen: een van de belangrijkste bronnen die nodig is 
voor ontwikkeling is tijd. Daarnaast zijn praktijkvoorbeeld erg belangrijk. 
Werkgerelateerde activiteiten kunnen ook zeker het ‘’leren vanuit ervaring’’ 
vergroten door bijvoorbeeld meetings op te richten waarin collega’s ervaringen 
met elkaar kunnen uitwisselen. 

- De motivatie en inzet om te leren: de motivatie om prestaties te verbeteren is 
een voorwaarde om te oefenen. Het is belangrijk om specifieke, uitdagende 
doelen op te stellen die het leerproces vormgeven. Het vergelijken van 
prestaties met anderen werkt vaak minder goed.  

- Teaching en coaching: Supervisors zijn erg belangrijk, zij moeten de 
standaarden uitzetten, prestaties evalueren, in feedback voorzien, kennis 
delen en ondersteuning bieden. Daarnaast is de supervisor een rolmodel voor 
de leerling, zij stellen de normen en waarden en laten zien hoe een 



professionele houding in een bepaalde functie hoort te zijn. Ze laten niet 
alleen prestaties zien maar laten ook zien dat het acceptabel is om 
onzekerheid te delen, meer informatie, feedback en advies te zoeken en 
informatie uit te wisselen. Al met al speelt de supervisor dus een grote rol. 

 
Bovenstaande principes geven een leidraad hoe, volgens de deliberate practice 
theorie, het leerproces van professionals in de werkplaats wordt geanalyseerd en 
hoe het verkrijgen van expertise is een bepaald gebied kan worden bevorderd. 
 
Kort samengevat:  

- Feedback is een belangrijk onderdeel van het leerproces.  
- Daarnaast moeten er tijd en mensen beschikbaar zijn om het leerproces goed 

te laten verlopen.  
- Leren vanuit ervaring kan worden bevorderd door het uitwisselen van 

informatie.  
- Het in de gaten houden van prestaties is van belang om verbeterpunten vast 

te stellen.  
- De leerling moet gemotiveerd zijn en graag willen leren. 
- De organisatie moet leren promoten en zorgen voor trainingsprogramma’s. 

 
Hoofdstuk 2 Workplace curriculum: practice and propositions (Stephen Billet) 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het concept ‘’learning curriculum’’, hier wordt mee bedoeld de 
georganiseerde en uitgevoerde leerervaringen op de werkvloer. Een curriculum kan 
worden omschreven als een opeenvolging van ervaringen waarin leerlingen 
betrokken zijn. Belangrijk is om hierbij de nadruk te leggen op de ‘’experienced 
curriculum’’; wat leren zij nu precies uit die ervaringen. Dit is bepalend voor de 
vooruitgang die zij boeken gedurende hun loopbaan. Vooruitgang vraagt om 
succesvol leren en uitvoeren van taken op een manier dat ook complexere en 
veeleisender taken kunnen worden uitgevoerd. 
De combinatie van praktijk- en studie-ervaring maakt de individu uniek. 
 
Hoe kan een ‘learning curriculum’ het beste uitgevoerd en beoefend worden? 
 
Deze bestaat uit drie dimensies: 

- Geef structuur aan activiteiten: bepaal welke nieuwe activiteiten iemand moet 
gaan leren. Dit kan op twee manieren vastgesteld worden. Een individu kan 
gevraagd worden om een lijst op te stellen met activiteiten waarvan hij vindt 
dat hij deze nog moet leren. Een tweede mogelijkheid is dat de werkgever 
bepaald welke taken een individu moet kunnen verrichten, en aan de hand 
daarvan wordt bepaald wie extra bijgeschoold moet worden. 

 
- Bepaal voor welke activiteiten assistentie nodig is, of wellicht bepaalde 

voorkennis: welke activiteiten zijn moeilijk om alleen te ontdekken, en dus 
kennis en ervaringen van ervaren collega’s vereisen. Je kunt onderscheid 
maken in moeilijkheidsgraad door de activiteiten te ranken, 1* is gemakkelijk, 
5* is zeer moeilijk. Belangrijk hierbij is dat dit per activiteit per persoon kan 
verschillen. Het beste kunnen deze activiteiten aangeleerd worden door 
mensen die het zelf nog maar net hebben geleerd. Mensen die jarenlange 



ervaring hebben vergeten nogal eens hoe moeilijk het is om het te leren 
waardoor ze het minder goed kunnen overbrengen. 

 
- Bepaal en gebruik pedagogische activiteiten: richt de leeractiviteiten zo in dat 

men er optimaal van kan leren. 
 
 

 
Hoofdstuk 3: Transformational learning: the perspective of J. Mezirow (Mien 
Segers en Maurice de Greef) 
 
Transformationeel leren: gaat over het geven van een betekenis; hoe interpreteren 
volwassenen hun levenservaringen. Mezirow vindt dat iemand heeft geleerd wanneer 
een eerdere interpretatie wordt gebruikt om een nieuwe interpretatie te creëren die 
wordt gebruikt om toekomstige acties te leiden.  
 
In andere woorden, transformationeel leren is een proces waarbij men leert door 
zelfreflectie, waarbij een nieuwe invulling wordt gegeven aan een eerder ontwikkeld 
inzicht, die ervoor zorgt dat een bepaalde ervaring beter wordt begrepen. 
 
Transformationeel leren bestaat uit drie fases: 

1. Kritische reflectie: 
Bestaat uit tien stappen: 

- Desoriënterende dilemma’s à bepaalde ervaringen moeten op een andere 
manier geïnterpreteerd worden omdat eerder interpretaties niet meer 
toereikend zijn om ‘’het probleem’’ op te lossen. 

- Zelfonderzoek 
- Kritische assessment van veronderstellingen 
- Erkennen dat anderen dezelfde gedeelde transformaties hebben 
- Zoeken naar nieuwe rollen of acties 
- Ontwikkelen van een plan van aanpak 
- Kennis en vaardigheden vergaren om het plan uit te voeren 
- Probeer het plan uit 
- Ontwikkelen van competenties en zelfvertrouwen in de nieuwe rollen 
- Re-integreren in het leven op basis van de nieuwe perspectieven/inzichten 

  
Niet alleen Mezirow heeft een bepaald inzicht op kritisch denken. 
Volgens Garrison (1991) bestaat kritisch denken uit 5 momenten: 

- Identificeer het probleem 
- Omschrijf het probleem 
- Ontwikkel verschillende manieren om met het probleem om te gaan 
- Pas een van manieren toe om het probleem op te lossen 
- Integreer het nieuwe perspectief 

 
Volgens Brookfields’ model over kritisch denken zijn er vijf stappen die doorlopen 
moeten worden: 

- Een prikkelende gebeurtenis moet plaatsvinden 
- Bepaal de waarde van de gebeurtenis 
- Zoeken naar diverse interpretaties 
- Ontwikkelen van verschillende perspectieven 



- Integeren. 
Alle modellen hebben op zich dezelfde uitgangspunten. Er moet een gebeurtenis 
plaatsvinden waarbij ‘’anders denken’’ vereist is. Door verschillende perspectieven te 
ontwikkelen en uit te proberen moet dit uiteindelijk onderdeel uit gaan maken van ‘’je 
nieuwe denken’’. 
 

2. Discourse: Kloppen de nieuwe betekenissen die je in fase 1 hebt ontwikkeld? 
Zorg ervoor dat je informatie zo compleet mogelijk is, en zet alle voor- en 
nadelen van het nieuwe perspectief tegenover elkaar. Ga met mensen in 
gesprek erover, en probeer tot een consensus te komen over wat het beste 
perspectief is.  

 
3. Actie à gebruiken van het nieuwe perspectief 

 

 
(plaatje van internet voor wat extra verduidelijking) 
 
Er zijn wel een paar onderzoekers die kritiek hebben op het model van Mezirow: 
Boyd en Myers (1988) vinden het model van Mezirow te rationeel, zij zien 
transformationeel leren als een intuïtief en emotioneel proces. Het gaat erom dat 
iemand persoonlijkheid daadwerkelijk verandert. Daarom moet iemand openstaan 
voor alternatieve betekenissen.  
 
Collard en Law (1989) vinden dat er te weinig aandacht is geschonken aan de 
sociale context waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Sociale (en politieke) 
veranderingen hebben invloed op de kritische reflectie van individuen.  
 
Ook Clark en Wilson (1991) vinden dat Mezirow geen rekening heeft gehouden met 
de context, met name culturele context. De context speelt een grote rol in het 
ontstaan en ontwikkelen van perspectieven. 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4: The experiental learning theory: D. Kolb en D. Boud (Mien Segers 
en Selma van der Haar) 
 
Volgens de theorie van Kolb zijn er 4 type leerlingen: 

- Actief-abstract à converger: probleemoplosser, beslisser, pragmaticus 
- Actief-concreet à accomdater: ondernemer, doener 
- Reflectief-abstract à assimilator: denker, wetenschapper, theoreticus 
- Reflectief-concreet à diverger: detective, dromer, ontwerper, bezinner 

 
Om iemands leerstijl vast te stellen is de Learning Style Inventory bedacht. Aan de 
hand hiervan kun je bepalen hoe iemand het liefste leert.  

 
 
In de theorie van Kolb’s experiental learning theory is ervaring het belangrijkste 
onderdeel. 
 
Kolb heeft de volgende uitgangspunten: 

- Leren kan het best begrepen worden als een proces, niet als een uitkomst. 
- Al het leren is herleren, het wordt opgebouwd uit eerdere ideeën van 

individuen over een bepaald onderwerp. 
- Leren vereist de oplossingen van conflicten. Conflicten, onenigheid drijven het 

leerproces. 
- Leren bestaat uit denken, voelen, ontvangen, en gedragen 
- Leren resulteert uit transacties tussen de persoon en de omgeving 
- Leren is een proces van kennis creëren   

 
Boud’s experiental learning bestaat uit drie kernelementen: 

- Returning to experience: herbeleven van eerdere gebeurtenissen 
- Attending to feelings: het gebruik van positieve gevoelens, tevens positieve 

gevoelens ten opzichte van leren, en het verwijderen van negatieve gevoelens 
- Evaluating experience: kijken of nieuwe kennis wordt toegepast 



Model Boud en Walker: model van reflectie 
 

 
The learner: 
Ervaringen uit het verleden bepalen hoe de leerling reageert op ervaringen in de 
toekomst. De leerling is zich alleen niet altijd bewust van deze eerdere ervaringen. 
 
Intent: de basis voor zelfsturend leren, het spoort de leerling aan om stappen te 
ondernemen om doelen te bereiken. Deze intent kan bepaald worden door iemands 
normen en waarden. 
 
The learning milieu: een formele setting waarin leerlingen en leraren samenwerken. 
Cursussen vormen kansen voor een leerling om te leren. Het kan ook een informele 
setting betreffen. Eigenlijk komt het er dus op neer dat het leermilieu bepaald wordt 
door alle materiële en menselijke entiteiten die ervoor zorgen dat iemand in staat is 
om te leren. 
 
The learning experience: continue interactie tussen de leerling en het leermilieu. Dit 
reflectieve proces kan zowel tijdens als na de ervaring plaatsvinden.  
 
Hoofdstuk 5: From the theory of situated cognition to communities of practice: 
J. Lave and E. Wenger (Stephan Hargreaves and David Gijbels) 
 
Educatie is flink veranderd, met name door ontwikkelingen op het gebied van ICT. 
Kennisdeling is hierdoor vele malen makkelijker geworden waardoor bijv. de lessen 
van leraren sterk verbeterd konden worden.  
 
Situated cognition: alle leerprocessen zitten verweven in sociale interacties tussen 
mensen en in de context waar socialisering plaatsvindt. (Lave & Wenger). Zij zien het 
verkrijgen van kennis dan ook als een sociaal proces.  
 
LPP = legitimate peripheral participation = wanneer een nieuwkomer start, hij een 
ervaren iemand observeert en samenwerkt met deze ervaren persoon. 
Dit LPP kan gezien worden als een community of practice (CoP). Een CoP kan 
worden gezien als een groep mensen die onderhandelen over betekenissen zowel 



binnen als buiten de community. In een CoP wordt kennis dus zowel gedeeld als 
gevormd. Daarna kan een CoP zowel virtueel als fysiek zijn. Belangrijke 
voorwaarden voor een CoP zijn identiteit en vertrouwen.  
 
Hierbij is wel sprake van een virtuele paradox: de virtueler een organisatie wordt, des 
te meer behoefte er is aan persoonlijk contact. Het fysieke contact zorgt voor het 
creëren van vertrouwen.   
 
CoP barrières. 

- Onderontwikkeling van telecommunicatie infrastructuur 
- De tijd die het vraagt om systemen continue te updaten 
- Groeiende verwachtingen van gebruikers 

 
Een essentieel element van CoP is persoonlijke ontwikkeling à ontwikkelen van 
nieuwe identiteiten door deel te nemen aan verschillende CoP’s.  
 
Ingrediënten voor een succesvolle CoP: 
Dit kan onderverdeeld worden in een digitaal en een fysiek niveau.  
Digitaal niveau: 

- Agenda 
- Mappenstructuur 
- Mogelijkheid om documenten te uploaden 
- Full-screen print functie 
- Email 
- Forum 
- Feedback op documentniveau 
- Toegang van participanten 
- Zoekmachine 
- Planner 

 
Fysieke niveau: 

- Classificeren van belangrijke issues in het werkveld 
- Organiseren en voorbereiden van CoP meetings 
- Het linken van CoP-leden en het linken van verschillende bedrijfsafdelingen 
- Observeren van de evaluatie van CoP-leden 
- Het opbouw van een kennisbasis 

 
Het belangrijkste wat uit bovenstaande op te maken is, is dat technologie alleen niet 
genoeg is. Het menselijke aspect is heel belangrijk. 
 
Hoofdstuk 6: The reflective practioner: D. Schon (Piet van den Bossche en 
Simon Beausaert)  
 
 Knowing-in-action: 
3 belangrijke punten met betrekking tot ‘’weten’’ (specifiek voor professionals): 

- Er zijn acties, herkenningspunten en oordelen waarbij een professional niet 
over na hoeft te denken gedurende het leveren van een prestatie 

- Een professional vindt niet dat hij bepaalde dingen aan het leren is, ze doen 
het gewoon 



- Professionals vinden het vaak lastig om te beschrijven welke kennis nodig is 
voor de actie die zij uitvoeren. 

 
Reflection-in-action à terugkijken op wat we hebben gedaan om te ontdekken of 
onze ‘’knowing-in-action’’ hebben geleid tot onverwachte uitkomsten. Wat je doet dat 
je altijd deed, alleen nu leidt tot een andere uitkomst dan anders. 
 
Hoofdstuk 7: Systems thinking and building learning organisations: P. Senge 
(Filip Dochy, Jan Laurijssen en Eva Kyndt) 
 
Principle of leverage à minder is meer. Met een kleine aanpassing kan een 
significante verbetering tot stand komen.  
 
Dit hoofdstuk gaat over het belang van leren voor de organisatie. Personeel moet 
continue getraind worden.  
 
Kluwer gebruikt 6 fases: 

- Business aligment à begrijpen in welke business je zit, kansen kunnen 
herkennen, weten wie je concurrenten zijn 

- Expected impact of the strategy on the business àvaststellen van 
toekomstvisie, welke scenario’s hangen hieraan vast 

- Competences and talents needed to cope à welke competenties, kennis, 
vaardigheden en talenten heb je nodig  

- Check with people and teams à ga na wie wat (al) kan, en welke 
benodigdheden aan trainingen iemand nodig heeft 

- Consolidate à na een bepaalde periode ga je kijken wat er goed is gegaan en 
wat er nodig is voor volgende jaren. 

- Plan and communicate à hoe moet dit nieuwe plan geïmplementeerd worden 
en hoe kan een gedeelde visie versterkt worden 

 
Peter Senge gebruikt hiervoor 5 principes/trainingblocks: 

- Systems thinking 
- Personal mastery 
- Mental models 
- Building shared vision 
- Team learning 

 
Systems thinking: 

- Het is belangrijk om een plan te hebben, en dit binnen een bepaald tijdsbestek 
uit te voeren. Hierbij is inzicht in relaties van groot belang, een business staat 
nooit stil dus er gebeuren continue nieuwe dingen.  

- Managers moeten hierbij fouten zichzelf en het systeem toerekenen. Fouten 
moeten niet toegewezen worden aan andere oorzaken. 

- Om die fouten te voorkomen moet een manager zich bewust zijn van de 
complexiteit van de business, alleen dan kan men vooruitkijken.  

- Er moeten aandacht geschonken worden aan verbeteringen die gemaakt 
kunnen worden. 

- Leg de focus op de lange termijn, korte termijn oplossingen hebben vaak 
negatieve effecten. 



- Ga vertragingen in het systeem tegen. Soms zijn vertragingen onontkoombaar 
maar vaak is het onnodig. 

Dit zijn enkele voorbeelden van dilemma;s die een manager tegen kan komen 
gedurende de business. Hoe moet je hiermee omgaan? 

- Stel van tevoren vast waar dilemma’s kunnen ontstaan, en bestrijd negatieve 
effecten hiervan. 

- Maak een overzicht van de verschillende organisaties in de markt met hun 
waarden en normen, en stel je eigen positie in de markt vast 

- De waarden van een organisatie moeten niet statisch zijn, maar veranderen 
van tijd tot tijd. 

-  Stel het grootste doel van de organisatie vast: een doorbraak 
 
Personal mastery: 
Leren moet een wisselwerking zijn tussen de persoon en de organisatie. Een 
persoon moet dusdanig leren dat hij een persoonlijke groei doormaakt, en daarnaast 
moet het de positie van de organisatie versterken. De kans dat hierbij de 
betrokkenheid van de medewerker naar de organisatie toe vergroot wordt is dan ook 
sterker aanwezig. 
 
Mental models: 
Onze persoonlijke representatie in de werkelijkheid die wordt gevormd door eerdere 
ervaringen, die onze acties, percepties en gedragingen bepalen. Leren kan hierbij 
onze persoonlijke representatie veranderen, we leren nieuwe dingen, krijgen nieuwe 
ervaringen.  
 
Building shared vision: 
Wanneer een groep mensen een gedeelde visie hebben zal hun betrokkenheid naar 
de organisatie toenemen waarbij de drive om gemeenschappelijke doelen te behalen 
sterker wordt. Het is daarom heel goed voor een bedrijf om een toekomstvisie neer te 
zetten. 
 
Team learning: 
Wanneer een team gezamenlijk deelneemt aan een project moeten ze leren hoe ze 
elkaar het beste kunnen aanvullen.  
 
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat een ‘’learning organization’’ 
gedefinieerd kan worden als een organisatie die leren en persoonlijke ontwikkeling 
aanmoedigt waarbij de organisatie daar eveneens voordeel bij heeft. 
 
De vijf principes komen in verschillende fases van Kluwer voor: 

1. Business alignment à building shared vision, systems thinking 
2. Impact on the business à personal mastery, team learning, systems thinking 
3. Competences and talents needed à building shared vision, team learning 
4. Check people and teams à team learning, personal mastery 
5. Consolidate à systems thinking 
6. Plan and communicate à building shared vision 

 
 
 



Hoofdstuk 8: On organisational learning: C. Argyris (David Gijbels en Roel 
Spaenhoven) 
 
Argyris onderscheid twee types leren: single loop learning en double loop learning. 
Single-loop learning: het oplossen van bekende problemen 
Double-loop learning: het vernieuwen van een aangetroffen situatie, oftewel het 
oplossen van tot dan toe onbekende problemen. In tegenstelling tot single loop 
learning trekt men aannames in twijfel en vergelijkt men theorieën om met een 
nieuwe theorie te komen. 
 
4 waarden die ons gedrag regelen: 

- Om voor onszelf een doel te bepalen 
- Om te winnen 
- Om ons eigen en andersmans gevoelens te onderdrukken 
- Om de intellectuele aspecten van problemen te benadrukken en de 

emotionele aspecten van problemen te onderdrukken 
 
Hoe praten we over een organisatie? 

- Maak beslissingen uit naam van de organisatie 
- Laat individuen de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie 
- Bepaal grenzen tussen de organisatie en de rest van de buitenwereld 

 
Hoofdstuk 9: Interorganisational expansive learning at work (Filip Dochy, Yrjo 
Engestrom, Annalisa Sannino en Niel van Meeuwen) 
 
Drie generaties activity theories: 
First generation: mediated action 

 
Er is een directe link tussen stimulus (S) en respons (R). De stimulus en respons 
wordt beïnvloed door medierende factoren, zoals de sociale context waarin dit plaats 
vindt. Het is wel gericht op individueel niveau. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Second generation: collective activity system 

 
 
Subject à de indivudu wiens perspectief wordt gebruikt in de analyse 
Object à het probleem wat behandeld wordt, en welke wordt omgezet naar een 
bepaalde uitkomst met behulp van medierende instrumenten. 
Community à groep mensen die hetzelfde object delen, en zichzelf vinden 
onderscheiden van andere communities 
Division of labour à de verdeling van taken binnen leden van de community, en de 
verdeling van macht en status buiten de community. 
Rules à Regels, normen en waarden die acties en interacties beperken. 
 
Third generation: multiple interacting activity systems 
 
 

 
Vijf principes van activity theorie: 

- De focus van analyse is het collectieve activiteiten systeem in het licht van 
netwerken van andere activiteitensystemen.  

- Er wordt uitgegaan van meerdere perspectieven, verschillende subjecten 
- Een activity system krijgt zijn vorm gedurende een periode, en verandert ook 

continue 
- Tegenstrijdigheden spelen een centrale rol, let op; tegenstrijdigheden zijn niet 

hetzelfde als conflicten. Het zijn structurele wrijvingen tussen verschillende 
activiteitensystemen.  

- Er kunnen grote veranderingen plaatsvinden in een activity system, wanneer 
het object totaal nieuwe mogelijkheden ontdekt die hij eerder niet 
wist/gebruikte. 

 
 



 
Hierboven is de expansive learning cycle, deze bestaat uit 7 stappen. 

1. Questioning: bekritiseer eerder geaccepteerde kennis 
2. Analysis: analyseer de historie van het activity system 
3. Modelling a new solution: maak een nieuwe oplossing voor de contradicties in 

het activity systeem.  
4. Examining and testing the new World: kijk of in nieuwe situaties het nieuwe 

model werkt, waar nodig kunnen nog verbeteringen aangebracht worden. 
5. Implementing the new model: het model wordt uitgevoerd, het kost veel tijd 

voordat dit nieuwe model ook helemaal is opgenomen onder de nieuwe 
community. 

6. Reflecting on the process: is het nieuwe model daadwerkelijk een oplossing 
gebleken voor eerdere problemen? Is het model zo geïmplementeerd als 
bedoeld? 

7. Consolidating and generalising the new practice: stabilisatie van de nieuwe 
vorm 

 
Conclusie 
Activity theorieën en theorieën over expansive learning zijn complex. Leren en 
ontwikkeling wordt gezien als een langzaam proces, maar wel degelijk als iets wat 
mensen kunnen laten gebeuren. Je kunt niet starten met deze theorieën vanuit het 
niets. Het ontstaat vanuit een eerdere activiteit.  
 
 


