
 

 

 – 1 – 

 

Visie op leren en opleiden 

Voor iedere opleider stellen we het volgen van de workshop Visie op leren verplicht. In deze 

tekst op hoofdlijnen de visie op leren en opleiden op papier. 

 

Inleiding 

De Nevobo gaat ervan uit dat leren iets is dat continue gebeurt. Datgene wat mensen al 

weten, kunnen, willen en zijn, vormt de context van nieuwe zaken/aspecten die men zich 

aanleert. In onze visie worden mensen m.n. competenter in hun vakgebied door te dóen. Dat 

doen vindt in de visie van de Nevobo met name plaats in de (beroeps)praktijk. 

 

Door te doen, een prestatie te leveren (= bijv. een opdracht met goed gevolg af te leggen) en 

daarop te reflecteren, kan een competentie worden ontwikkeld (geleerd). Overigens leidt een 

bepaalde prestatie ook vaak tot een betere beheersing van een competentie en kan een 

competentie alleen maar ontwikkeld worden door activiteiten te ontplooien. In onze visie heb 

je pas geleerd als je iets hebt gedaan. Dat doen vindt plaats in de praktijk waarbij de praktijk 

van de volleybaltrainer/scheidsrechter een aantal prestaties verwacht. Deze prestaties zijn 

gebaseerd op competenties. 

 

Leren en opleiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leren als individuele 

deelnemer is effectiever, doelmatiger en dus succesvoller als de bij het leerproces betrokken 

begeleiders de leerbehoeften zo goed mogelijk kennen en de deelnemer kunnen helpen door 

het leertraject naar deze leerbehoeften in te richten. 

 

Opleiden is in de Nevobo-visie een vak en de mensen die daarin een rol vervullen zijn 

vaklieden. Zij kennen, afhankelijk van hun specifieke rol, de praktijk en zijn experts als het 

gaat om het invullen van hun specifieke rol. Dat klinkt ambachtelijk en dat is het ook. Zelfs 

met behulp van alle nieuwe technologie blijft opleiden werk van en voor mensen. 

 

In die zin streven we binnen de Nevobo naar een congruent leer- en opleidingsmodel waarin 

de manier van opleiden uiteindelijk model wil staan voor de manier waarop we vinden dat er 

getraind moet worden. 

 

Als basis voor deze manier van werken hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

Die werken we hier globaal uit. 

 

Een visie moet naar onze mening een voortdurende dynamiek kennen, waarbij 

praktijkontwikkelingen, maar ook resultaten van wetenschappelijk onderzoek en 

maatschappelijke ontwikkelingen de visie verder doen ontwikkelen en verfijnen. We kiezen er 

dan ook voor de uitgangspunten voorlopig vast te stellen. Van daaruit willen we de visie verder 

ontwikkelen. 

 

We hopen en verwachten daarin van de Nevobo-opleiders een actieve en enthousiaste 

bijdrage. 
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VIJF UITGANGSPUNTEN VOOR LEREN EN OPLEIDEN BIJ DE NEVOBO 

 

De voor de functie benodigde competenties zijn vertrekpunt voor leeractiviteiten. 

De actuele functie-uitoefening is het vertrekpunt van de leeractiviteiten en het verwerven van 

beroep specifieke en algemene competenties en begrenst deze ook. M.a.w. datgene wat je in 

een functie moet doen, moet uiteindelijk ook worden beheerst. Onder een competentie 

verstaan we een integraal geheel van beroepskennis, -houding, -vaardigheden en  persoonlijke 

eigenschappen die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat 

te kunnen functioneren. 

 

Binnen de leertrajecten staat het leren in de praktijk van de functie zo veel mogelijk centraal in 

de vorm van onder andere praktijkopdrachten en stages. 

 

Competenties worden beoordeeld in zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PVB’s). 

De instrumenten voor toetsen en beoordelen zijn gericht op het waarderen van competenties. 

De PvB geeft inzicht in de ontwikkeling van het individuele leerproces met betrekking tot het 

kwalificatieprofiel. De criteria waarop deelnemers in een PvB beoordeeld worden zijn eenduidig 

en inzichtelijk vastgelegd en vooraf bekend bij deelnemer. Op basis van de toets- en 

beoordelingsresultaten kan de deelnemer zelf doelen formuleren voor zijn verdere 

professionele ontwikkeling. 

 

De in de leertrajecten ontwikkelde leerlijnen zijn opdracht gestuurd. 

Uit het functieprofiel worden kenmerkende situaties geselecteerd die de deelnemer leert 

hanteren m.b.v. specifiek daarvoor ontwikkelde opdrachten. Het geheel van opdrachten kan 

door de deelnemer worden gebruikt als voorbereiding op het afleggen van een PvB. 

De som van de aangeboden opdrachten dekt namelijk de in de PvB te toetsen competenties. 

 

De deelnemer stuurt in toenemende mate het eigen leerproces. 

Deelnemers aan leertrajecten worden steeds meer geacht zelf sturing te geven aan hun leren. 

Dit betekent dat we onze leertrajecten zodanig vormgeven dat deelnemers (in toenemende 

mate) in staat zijn om het eigen leerproces te sturen en een eigen leertraject te kiezen. 

We gaan er daarbij vanuit dat diegenen die bij het leertraject betrokken zijn, deelnemers vanaf 

de start van een leertraject ondersteunen bij het zelf verantwoordelijk zijn voor het bereiken 

van de leerresultaten. In de wijze waarop het leren ondersteund wordt, is dit voortdurend 

zichtbaar. 

 

Algemene vaardigheden, dat wil zeggen vaardigheden om het leren te reguleren, zijn 

geïntegreerd in de opdrachten binnen de leertrajecten. Zelfreflectie en zelfregulatie komen in 

alle onderdelen van een opleiding aan de orde. De deelnemer krijgt/heeft inzicht in zijn leerstijl 

en zijn manier van werken als voorwaardelijke competentie voor het succesvol doorlopen van 

een leertraject. Op die manier geven we mee richting aan een leven lang leren. In de 

beroepssituatie is de deelnemer in staat om zelf te bepalen welke kennis en vaardigheden 

nodig zijn, of hij hierover beschikt en hoe hij deze zo nodig kan verwerven. 
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Het samenwerken met mede deelnemers binnen opdrachten biedt een realistische context voor 

het verwerven van (essentiële) vaardigheden zoals effectief communiceren, samenwerken, 

problemen oplossen. Het samenwerken ondersteunt individuele leerprocessen. 

 

De bij het leertraject betrokken personen faciliteren dit leerproces. 

In de opleidingen van de Volleybalacademie heeft een deelnemer te maken met een drietal 

typen ondersteuners: de praktijkbegeleider, de leercoach en de expert. En uiteindelijk de PVB 

beoordelaar die de PVB afneemt.  

 

De praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor het optimaal arrangeren van de praktijksituatie 

van de deelnemer. De praktijk is de meest rijke en betekenisvolle leeromgeving. 

In het leertraject heeft de deelnemer te maken met één praktijkbegeleider. 

 

Om kennis en vaardigheden op te doen in het leerproces kan de deelnemer workshops volgen. 

Die bijeenkomsten worden verzorgd door een deskundige, de ‘Expert’. In het totale leertraject 

kan de deelnemer te maken krijgen met meerdere experts, ieder met zijn eigen (specifieke) 

expertise. 

 

Om het leerproces van de deelnemer doelmatig te laten verlopen is het zaak dat de deelnemer 

leert te reflecteren op het eigen handelen. Hierbij wordt de deelnemer ondersteund door de 

‘Leercoach’. Gedurende het leertraject heeft de deelnemer te maken met één leercoach. 

Individugerichte vormgeving, procesgerichte instructie, het monitoren van het leerproces en 

bijsturing zijn daarin van belang. De bij het leertraject betrokken personen zijn verder 

rolmodel voor het professionele gedrag dat van deelnemers wordt verwacht. 

 

Naast een optimale communicatie tussen deelnemers en betrokken functionarissen wordt 

gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologie om een zo rijk 

mogelijke leeromgeving te creëren. In de opleidingsstructuur is voortdurend aandacht voor 

kwaliteitsontwikkeling/borging van de leertrajecten, de betrokken ondersteuners en het 

opleidingsmateriaal. 

 

De bij de leertrajecten betrokken ondersteuners vervullen daarin een centrale rol. 
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Wat is leren? 

Inleiding 

Er zijn verschillende opvattingen over leren. De meest gangbare zijn de behavioristische, de 

cognitieve, de meta-cognitieve en de constructivistische theorieën. Centrale vraagstellingen in 

deze theorieën zijn: 

 

Behavioristisch: Hoe kan waarneembaar gedrag beïnvloed worden door manipulatie van de 

omgeving (zoals bijv. feedback)? 

 

Cognitief: Hoe verwerken deelnemers informatie? 

 

Meta-cognitief: Hoe sturen mensen hun leeractiviteiten en hoe kan via onderwijs deze sturing 

verbeterd worden? 

 

Constructivistisch: Leren mensen door een actief construerende aanpak of door louter 

aangeboden kennis te consumeren? 

 

In de opleiding laten wij ons leiden door een mengsel van al deze opvattingen: 

Leren wordt in onze visie beschreven als een actief, constructief, cumulatief en doelgericht 

proces. Leren is actief: deelnemers moeten iets doen met de leerstof om vaardiger te worden. 

Het is constructief, omdat de deelnemer zelf de leerstof tot 'eigen' kennis dient te 

transformeren. Hierbij maakt deze gebruik van zijn voorkennis. Deze voorkennis bepaalt niet 

alleen 'wat' maar ook 'hoe' zal worden geleerd. Leren is ook cumulatief (opstapelend), mits de 

deelnemer telkens gestimuleerd wordt om z'n oude kennis te activeren en hier nieuwe 

informatie aan te koppelen. Tenslotte wordt een effectief leerproces door doelgerichtheid 

gekenmerkt. Het verwerven van kennis dient door de deelnemer te worden nagestreefd. 

 

Onze visie op leren beklemtoont dat de lerende zelf verantwoordelijk is voor het leerresultaat. 

Het opleidingsmateriaal dient ter ondersteuning. Daarnaast dient er precieze afstemming van 

het onderwijs te zijn op leerbehoeften en wijze van leren van de individuele deelnemer. 

 

De mate waarin deelnemers actief, constructief en doelgericht kunnen en/of zullen leren is 

afhankelijk van hun voorkennis, hun verwerkingsvaardigheden en van hun leeropvatting en 

motieven. 

 

Praktijkgericht leren 

Effectief training geven en coachen leer je niet in de schoolbanken. Een praktijkgerichte aanpak 

betekent tenminste 75 % van de lestijd in de zaal bezig zijn. Het is goed mogelijk om (delen van) 

de theorie in de praktijksituatie aan te bieden. We gaan er vanuit dat deelnemers om te leren 

veel zelf moeten oefenen (= doen). 'Leren door te doen' is dan ook een voor ons belangrijke 

onderwijsvisie. Het gaat erom ervoor te zorgen dat actief leren van deelnemers centraal staat. 

Vaardiger als trainer word je alleen, als je de verworven kennis toepast in de (gesimuleerde) 

trainerspraktijk. 
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Om dit te bereiken is het voor de opleider  van belang bij de uitvoering van de lessen 

onderstaande drie delen en negen stappen zoveel mogelijk te volgen: 

 

I Inleiding: Stap 1 t/m 3 

1 Aandacht van de deelnemer richten 

2 Voorkennis activeren 

3 Leerdoelen formuleren 

 

 

II. Leskern: Stap 4 t/m 7 

4 De leerstof aanbieden; 

5 Het leerproces begeleiden; 

6 De deelnemer laten oefenen; 

7 Feeback (laten) geven op activiteiten van de deelnemer. 

 

III. Evaluatie: Stap 8 en 9 

8 Toetsen / evalueren / reflecteren. 

9 Bevorderen van transfer van aangeleerde vaardigheden. 

 

Een uitwerking van de negen stappen: 

 

1 Aandacht van de deelnemers verwerven 

Om tot leren te komen moet de deelnemer zijn aandacht richten op de trainings- of 

wedstrijdsituatie waar het dit lesonderdeel om draait. Bijvoorbeeld de teamcohesie. Maar dat is 

niet genoeg: de deelnemer moet zichzelf vragen stellen over de cohesie van een 

volleybalteam, bij voorkeur zijn eigen team. Pas als de deelnemer een antwoord zoekt, zal hij 

tot leren komen. Leren in de zin van: competenties verwerven die hem in staat stellen 

adequaat te handelen in zijn eigen praktijk, toepassingsgericht dus. Daartoe problematiseert 

de opleider de situatie: hij formuleert (of laat de deelnemer dit doen!) een situatie waarin 

teamcohesie een probleem is. Deze formulering is zodanig dat deze voor alle deelnemers 

levensecht is. Dus niet een situatie met het nationale team, maar een team op het niveau van 

de deelnemers. 

 

2 Voorkennis activeren 

Het uiteindelijke leerresultaat hangt voor een zeer groot deel af van het activeren van 

voorkennis. Een achttal theorieën verklaren dit effect, uiteenlopend van ‘selectieve aandacht 

maakt sneller onderscheid van hoofd- en bijzaken mogelijk’ tot ‘geactiveerde voorkennis levert 

meer aanknopingspunten voor nieuwe kennis’. 

 

3 Leerdoelen formuleren 

Leren heeft een richting nodig. Daartoe laat de opleider de deelnemer eerst zijn voorkennis 

activeren en dan bedenken wat deze nog niet kan en dus wil leren. Deze leerdoelen worden zo 

concreet mogelijk geformuleerd: ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden). 
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4 De leerstof aanbieden 

Vroeger gedroegen veel opleiders zich alsof hun deelnemers lege vaten waren: ze goten kennis 

zonder zich af te vragen of deze kennis op dit moment voor alle deelnemers relevant en 

toepasbaar was. Van maatwerk en differentiatie was zelden sprake. Nu mag je als opleider best 

eens een inleiding houden, maar laat deze dan in ieder geval voorafgaan door de eerste drie 

stappen (aandacht van de deelnemer richten, voorkennis activeren en leerdoelen formuleren) en 

gevolgd worden door een integratie- en toepassingsopdracht. Een belangrijke stap in het 

leerproces is het integreren van nieuw verworven kennis. Op zichzelf staande kennis levert 

deelnemers veelal weinig op, omdat hen niet duidelijk is in welke verbanden die kennis een rol 

speelt. In voorkomende gevallen kunnen ze daardoor die nieuwe kennis niet toepassen. 

Alleen kennis die is aangehaakt bij reeds aanwezige kennis, kan worden toegepast in 

praktische situaties. 

 

Doceren is een weinig geschikte werkvorm om kennis te integreren, omdat bij de gebruikelijke 

doceervorm weinig activiteit van de deelnemer wordt gevraagd. Vormen van interactie doen 

een veel groter beroep op de activiteit van deelnemers, omdat ze op die manier gedwongen 

worden te formuleren. Een bespreking met een mededeelnemer leidt tot bewustwording van 

verbanden tussen reeds aanwezige kennis en nieuwe kennis. 

 

 

Een voorbeeld van interactief onderwijs: tweetallen. Hierbij zijn zoveel mogelijk deelnemers 

actief. Een zeer geschikte werkvorm is 'denken-delen-uitwisselen': De deelnemers krijgen een 

vraag/opdracht en een vooraf vastgestelde tijd om hierover na te denken en het antwoord te 

noteren. Daarna bespreken ze hun ideeën met buurman of buurvrouw. Vooral open 

opdrachten, waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn, lenen zich voor deze werkvorm. 

Na de tweegesprekken kan een onderwijsleergesprek plaatsvinden over de opdracht 

(uitwisselen). 

 

5 Het leerproces begeleiden 

Opleiders gedragen zich wel eens alsof hun deelnemers blinddoeken voor hebben: ze leggen 

uit en geven advies, ook zonder dat de deelnemer hierom gevraagd heeft. Doel van begeleiden 

is in onze optiek echter niet ‘de weg wijzen’, maar ‘zelf de eigen weg ontdekken’: ervoor 

zorgen dat de deelnemer de opleider in het vervolg bij soortgelijke praktijkproblemen niet 

meer nodig heeft. ‘Leren leren’ dus. Het belangrijkste opleidersgedrag is dan dus ‘spiegelen’: 

de ideeën van de deelnemer weergeven en allerlei vragen hierover stellen, zodat de deelnemer 

zelf tot een groter inzicht komt. Jij kan ook gebruik maken van ondersteunend materiaal: Als 

je je afvraagt hoe je het leren van jouw deelnemers kan bespoedigen, gebruik je wellicht een 

flip-over, het schoolbord, de video, een sheet, een uitreik, een instructieformulier of een 

werkblad. Veel van je deelnemers leren immers het beste visueel. 

 

6 De deelnemer laten oefenen 

Deze stap ligt voor de hand: het actief integreren en toepassen van nieuwe leerstof is het 

meest effectief. Als je deelnemers aan het werk laat met een uitdagende, toepassingsgerichte 

opdracht, onthouden ze na een maand nog 83% van het geleerde. Bij het luisteren naar een 
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college is dit 14 %. Vraag is bij zo’n opdracht steeds: Hoe laat ik zoveel mogelijk deelnemers 

actief meedoen? Consumerende bankzitters zijn uit den boze! 

 

7 Feedback (laten) geven op activiteiten van de deelnemer 

Het geven van systematische feedback is zeker bij volwassenen erg belangrijk. 

Als volwassenen vanuit ingesleten beelden (opgebouwd door ervaringen) kijken naar nieuwe 

leerervaringen kunnen misverstanden ontstaan. Door concrete en regelmatige feedback kan iets 

dat slecht of verkeerd begrepen is, meteen worden bijgestuurd, zodat de deelnemer het spoor 

niet bijster raakt. Hierin kan naast de feedback binnen de opleiding bijeenkomsten ook feedback 

op het logboek een belangrijk middel zijn. 

 

8 Toetsen / evalueren / reflecteren 

Bij toetsen en evalueren kijken de opleider en de deelnemer in hoeverre de leerdoelen zijn 

behaald. Voorbeelden kunnen zijn: het beoordelen van opdrachtuitwerkingen voor het logboek, 

het observeren van gedrag van deelnemers tijdens een mini-les. Ook het activeren van 

voorkennis (zie stap 2) is een vorm van evaluatie. Reflectie betreft voornamelijk het proces: 

Hoe beoordeel ik mijn leerweg? Zijn er alternatieven? Wat vind ik van mijn rol in de 

opleidingsgroep? Draagt de opleider adequaat bij aan mijn leren? Door als opleider je 

deelnemer regelmatig te laten reflecteren draag je niet alleen bij aan zijn ‘leren leren’; ook 

jijzelf wordt er beter van: je krijgt nog meer zicht op de effecten van je gedrag! 

 

9 Bevorderen van transfer van aangeleerde vaardigheden 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat jouw deelnemers de aangeleerde vaardigheden in hun 

eigen trainingspraktijk steeds goed kunnen uitvoeren. Daarom moet de deelnemer leren de 

aangeleerde vaardigheden te gebruiken in andere situaties dan waarin de vaardigheid is 

geleerd (transfer). Transfer wordt bevorderd door het aangeven van verbanden binnen de 

leerstof, herhaling van de aangeleerde vaardigheid (in andere situaties) en door het geven van 

veel verschillende en realistische oefentaken. Al tijdens de opleiding bijeenkomst kunnen 

transfer bevorderende middelen worden gebruikt, zoals het geven van een samenvatting door 

de opleider of een deelnemer aan het eind van een bijeenkomst (logboek!) of het laten 

oefenen met een uitgenodigde trainingsgroep van één van de deelnemers. 

 


