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Wist je dat: 

 In april een E- zine uit-

komt over de leerbedrij-

ven. 

 4 april 12.00 uur ieder-

een is uitgenodigd voor 

het “sirenesoepje” aan 

de Kei 404. 

 Ankie de Haas met een 

glimlach naar bed ging 

na deze visiebijeen-

komst. 

 Samira Zoundri heel 

hard door ons filmmate-

riaal heen lacht. 

 Onderstaand recept 

echt het proberen waard 

is: 

Nieuwe kansen recept: 

-2 kg doorzettingsvermogen 

-Grote lepel out of the box denken 

-2 kg risico 

-1 theelepel communiceren 

-Handvol oplossingsgerichtheid 

-Snufje 9 generieke vaardigheden 

-2 vleugjes Gerda Minke 

-1 ons vertrouwen 

Doe alle ingrediënten in een grote pan 

en roer flink . Laat de 

ingrediënten een half 

uur sudderen. Laten 

afkoelen en bestrooi 

met reflectie. 
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In dit nummer: 

We zijn inmiddels een 

aantal jaren “op reis” om 

met elkaar de leerbedrij-

ven vorm te geven. Vanuit 

een idee, een wens, een 

droom en een globaal 

beeld zijn we gestart. 

Werkende weg zijn we er 

achter gekomen dat dit zo 

nu dan moet worden bij-

gesteld door nieuwe erva-

ringen en ideeën. Deze  

visiebijeenkomst is geor-

ganiseerd om terug te 

blikken op wat nemen we 

mee en vooruitkijkend op 

hoe we de komende jaren 

het praktijkonderwijs in de 

leerbedrijven verder willen 

ontwikkelen. Het verloop 

van de leerbedrijven was 

allesbehalve recht en saai 

en er zijn inmiddels heel 

wat heuvels en bochten 

genomen maar er is ook 

genoten van een 

“zonnetje”.   

De leerbedrijven zijn 

volop in ontwikkeling.  

Inleiding 

10 maart 2016 

Visie op leren  
Ankie de Haas is de bij-
eenkomst gestart met een 
presentatie over “Visie op 
leren”. Centraal in deze 
visie staan de drie dimen-
sies van leren (Knud Iller-
is in How we learn ). Dit 
zijn: Content(inhoud), In-
centive (drijfveren) en 
Interaction (interactie met 

omgeving). Deze dimensies 
spelen voortdurend een rol 
in het leren. Een ieder heeft 
zijn voorkeur op welke wijze 
hij/zij leert. Illeris geeft aan 
dat je zonder interactie niet 
tot leren komt. De een leert 
bv. meer vanuit content de 
ander meer uit incentive, 
maar alle drie zijn nodig.  

Vervolg pagina 2.  



 

 

 

Design Thinking 
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Samenwerking: 

studentenwerkveld en 

docenten werken samen aan 

onderwijsontwikkeling, niet 

meer los van elkaar! 

Onder leiding van Jaap Ikink zijn de drie dimensies in groepen uitgewerkt aan de hand van design thinking. 

De drie dimensies van leren  Uitkomsten visie deelnemers   

Kenmerken van een leerbedrijf (volgens Engeström) 
Een leerbedrijf is een activiteitssysteem, gevormd vanuit  
historiciteit, met daarbinnen een veelstemmige gemeenschap, 
waarbij spanningen en tegenstellingen de mogelijkheid bieden 
om te leren en te transformeren. 



 

Fase 1 Wat hebben we al in huis? (Bird in Hand)  

 

 

 

Fase 2 welke 3 grootste uitdagingen leverde fase 1 op? 

 

Geen geld, geen tot weinig 

draagvlak, geen lef, geslo-

ten cultuur, tijd, oogklep-

pen, te weinig ontmoeting! 
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Wat is er aan de 

hand/ waar doet 

het pijn? 

Groep 1 richtte zich op (motivatie, emotie en wilskracht) 
Verantwoordelijkheid, vrijheid, flexibiliteit, Clientcontact, intervisie, talenten,  bewust 
kiezen voor manier van leven, Out of the box, mogelijkheid, begeleiding, toekomst, 
goede voorbereiding op 3e jaar, alle leerjaren, commitment, kansen, veiligheid, goe-
de relatie, sfeer, humor, eten, eigen inbreng, eigen waarden, fouten mogen maken, 
Uitdaging, eigen weg, eigen identiteit ontwikkelen. 

 

Groep 2 richtte zich op content (kennis, inzicht en vaardigheden) 

Collectieve activiteiten, netwerk, eigen kracht, ervaringen, oplossingsgericht, 

laagdrempelig, provocatief, frisse blik van studenten, naast expertise van het 

bedrijf/organisatie, verantwoordelijkheid, balans, te weinig uitwisseling tussen 

verschillende leerbedrijven/docenten, beschikbaarheid, ruimte om te leren, 

didactische expertise docent, methodisch. 

Groep 3 richtte zich op Interactie met de omgeving (actie, handeling, commu-
nicatie en samenwerking) 
LOL, kennis, internationaal, elkaar motiveren en stimuleren, ontmoetingen, netwerk, 
meebuigend, actieve houding, diversiteit, cultuur, leerjaren, belangen, passie. 

 

-Samenwerken 

-Kennisdelen 

-LEF! 

 

Studenten, docenten en profes-
sionals uit het werkveld winnen 
aan kracht als ze samenwerken .  



Fase 3  

 

In fase 3 (Ideation) gingen de drie groepen aan de slag om idee-

ën en oplossingen te bedenken voor het knelpunt/uitdaging. Dit 

leverde tientallen ideeën op. Vervolgens werden de groepen 

uitgedaagd om de meest originele en realiseerbare ideeën uit te 

kiezen.  

 

Fase 4  

De groepen werden uitgedaagd om deze ideeën te verbeelden 

in een prototype met behulp van het aanwezige knutsel en 

bouwmateriaal.  
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Fase 5 Presentaties 

prototypes   

Prototype 1: Een kijk/verhalendoos met bestanddelen die 

de samenwerking rondom een leerbedrijf kunnen versterken.  

Prototype 2: Receptenboek om tot meer kennisdeling te 

komen.  (Zie ook wist u dat) 

Prototype 3: “Lefvogel” voorwaarden om studenten een 

podium te bieden waar ze hun lef mogen/kunnen tonen. 

 

 Resultaat/vervolg: 
De visiebijeenkomst heeft ons een mooie basis gegeven voor 
verdere visieontwikkeling op het leren in de leerbedrijven. 
Ankie de Haas, Linda Wormsbecher en Frits Sieswerda gaan 
een visiestuk schrijven en nemen de resultaten mee vanuit 
deze bijeenkomst. Er zijn inmiddels na de bijeenkomst al 2 
initiatieven waarvan 1 vanuit een student (zie ook Wist je dat!) 

Email: f.sieswerda@nhl.nl 


