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DUURZAME INZETBAARHEID (LLO)

Doorlopend over realiseerbare mogelijkheden en 
voorwaarden beschikken om in huidig én toekomstig 
werk met behoud van gezondheid te functioneren. 

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat 
stelt, evenals de attitude en motivatie om mogelijkheden 

te benutten.

Bron: Van der Klink e.a. Werk als waarde, 2011
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WERKPLEKLEREN EN DI
•Leren: duurzaam opbouwen en veranderen van mentale 
schema’s (patronen of routines). 
• Doorlopend.
• In relatie tot huidig én toekomstig werk.

•Opleiden: zorgen voor omstandigheden waardoor lerenden
leren. 
• Passende werkplek/-context.
• Realiseerbare mogelijkheden.
• Behoud gezondheid.
• Attitude en motivatie.

•Hoe zorg ik voor die ‘Krachtige LeerWerkOmgeving (KLWO)?’



PROJECT KLWO
Startpunt: Pedagogisch didactische ontwerpprincipes voor 
werkplekleren in de beroepsopleiding (Nieuwenhuis et al., 2018)

- Onderzoek naar ontwerp/kwaliteit werkplekleren erg beperkt
-Werkplekleren v ‘chaotisch’
- Leerproces zelf en benodigde begeleiding zijn onderbelicht
-Weinig tijd en aandacht voor reflectie (op leerprocessen)

Resultaat: 11 ontwerpprincipes werkplekleren in beroepsopleiding

Maar hoe ontwerp je werkplekleren zodat óók zittend personeel 
doorleert? In het kader van LLO en DI dus?



PROJECT KLWO

• Vervolg:
- Toets 11 principes naar werkplekleren professionals
- Aanvullende literatuurstudie
- Praktijkverkenning (pilot) projecten

Resultaat 18 ontwerpprincipes

- Toets 18 principes bij HR(D)-verantwoordelijken/opleiders: 
•Besproken, gebundeld, gewijzigd. 

Resultaat 13 ontwerpprincipes KLWO







ONTWERPSPEL: STOELEN AAN DE KANT  EVEN AAN DE SLAG! 

Kies één of twee ontwerpprincipes

A. Ontwerp in co-makership een visie op LLO
B. Organiseer mogelijkheden in werk om samen te leren
C. Faciliteer reflectie en feedback op individueel, team en organisatie
D. Vertrekken vanuit kracht/persoonlijke interesse medewerkers/cliënt/leerling?

Stel drie vragen
1) In hoeverre zijn de volgende principes binnen je eigen praktijk al geborgd? Waar 
sta je nu?

2) Welke ontwikkeling zou prioriteit moeten hebben voor doorontwikkeling van leren 
in je organisatie, en waarom? Waar wil/moet je staan?

3) Wat ga je doen? Morgen? Overmorgen? Wie heb je nodig?
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