
Een leven lang leren en 

ontwikkelen, ja maar HOE?







Informeel leren



Informeel leren, wat is dat?

 Informeel leren is het leren dat plaatsvindt op een moment dat niet 

bewust is opgezocht of gecreëerd.

 Het vindt voornamelijk plaats binnen de dagelijkse werkcontext. 

Samenwerken, collegiaal overleg/contact, contact met bewoners. 





Waarom informeel leren?

 Bestaande kennis en kunde veroudert steeds sneller en de wensen 

en behoeftes van de zorgvrager veranderen mee. Formele 

leertrajecten zijn vaak niet snel genoeg of just-in-time om aan te 
sluiten bij de leerbehoefte van de medewerker of organisatie.

 Uit onderzoek blijkt dat het leren van ‘peers’ in de praktijk een van 

de sterkste dimensies van leren is. 



Informeel leren, hoe dan?

 Feedback

 Zelfreflectie

 Omgeving



Onderzoek informeel leren ZINN

 Onderzoeksvraag: Hoe kan informeel leren onderdeel van de 

identiteit van de organisatie worden?

 Deelvragen:

 Hoe kan informeel leren herkend worden (in b.v. gedrag, uitingen, beeld)?

 Welke interventies kunnen ingezet worden om meer bewustwording van 

informeel leren in de organisatie te creëren?

 Op welke manier draagt de ontwikkelidentiteit bij aan het informeel leren en 

vice versa?



Onderzoek informeel leren ZINN



Opbrengst eigen experimenten



Individuele identiteit

Visie op leren

➢ Goede zorg leveren vraagt om te blijven ontwikkelen. 

Omstandigheden

➢ Context op het werk heeft invloed (bv tijd en ruimte) en de persoonlijke 
omstandigheden hebben invloed (de levensfase)

Betrokkenheid team

➢ Openheid/ betrokkenheid zorgt voor verbinding en inspiratie

Bevlogenheid

➢ Manier waarop men in het leven staat neem je mee naar je werk

Reflecteren

➢ Leren kan lastig zijn (confronterend, frustrerend). Men voelt de noodzaak tot het 
geven van feedback, hier is nog ruimte voor verbetering.



Organisatie identiteit

Leercultuur

➢ Je mag leren, leren wordt gestimuleerd. Er wordt veel scholing 
aangeboden. 

Beïnvloedende factoren: 

• Stimulerend:

o Leidinggevende: goed voorbeeld doet goed volgen. 

o Kennisdeling : expertise delen is van waarde (aandachtsvelders, 
kwaliteitsverpleegkundige, terugkoppeling formele scholingen)

o Facilitering leermiddelen: er is veel keuze in formele aanbod

o Inzet stagiaires: leerzaam

• Belemmerende factoren

o Werkdruk

o Men voelt druk om scholingen te volgen

o Waardering



Beroepsidentiteit

Eigen professionaliteit

➢ Bewustwording van de eigen invloed op kwaliteit van zorg

Competentie

➢ Bekwaam blijven

Samenwerken in team

➢ Je moet van elkaar op aan kunnen. Er is ruimte om zaken te bespreken en te 
delen. Het werken in een team wordt beschouwd als waardevol.

Drijfveer

➢ Men identificeert zich tot de beroepsgroep. Men is trots om in de zorg te 
werken.

Factoren van verandering

➢ Complexiteit van zorg vraagt andere aanpak en competenties 
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Beter benutten van informeel leren
Van ‘analytisch kijken naar’ naar ‘samen betekenis geven aan’



Mijn verhaal

Onderzoek 
samen met 
lectoraat 

2016 - 2019

Participatief 

Actieonderzoe
k

2020



Aanleiding

• Steeds veranderende zorgcontext

• Noodzaak tot continue professionele ontwikkeling

• Met alleen formeel leren niet meer realiseerbaar



Doelstelling

• Bijdragen aan continue professionele ontwikkeling van zorgprofessionals 

binnen Treant ten behoeve van goede en bereikbare zorg in de regio.



Onderzoek 1
Analytisch kijken naar informeel leren

• Diagnostisch onderzoek

• Vraagstelling:

In welke mate beïnvloeden formeel en informeel leren de 

ontwikkeling van de afdeling? 



Onderzoeksopzet



Selectie van afdelingen

• Enthousiasme voor leren

• Verdeling Care en Cure

• Verdeling over meerdere 

locaties



Belangrijkste uitkomsten en vervolgstap
• Waarde:

- Driekwart van verhalen gingen over informeel leren 
- Taakbewust en accidentele informeel leren sprongen eruit
- Effect leren gaat lerende zelf aan (nieuwe kennis, zelfinzicht) 

• Condities:
- Leerrelaties binnen afdelingen 
- Laag opgeleiden meer leerrelaties met hoger opgeleiden dan omgekeerd
- Leren vindt vaak plaats via hiërarchie

• Rol leidinggevende:
- Zeer beperkt en voornamelijk coachende rol 
- Opleidingsagenda speelt daarin een rol

• Opleidingsplan:
- Vrijwel niet aanwezig
- Informeel leren komt daarin niet voor

• Vervolgstap:
- Lerend netwerk van leidinggevenden



Onderzoek 2: 
Samen betekenis geven aan informeel leren

• Participatief actieonderzoek

• Vraagstelling:

Hoe kan informeel leren beter worden benut voor de 

professionele ontwikkeling van zorgprofessionals binnen 

zelforganiserende teams van Treant Wonen en Zorg? 



Onderzoeksopzet



Participanten

• Locatiehoofden

• Teamcoaches

• Projectleider

• Opleidingsfunctionarissen



Impressie dialoogsessie



Praatplaat



Praatplaat



Conclusie

• Veilig leerklimaat is absolute voorwaarde

• Daarin worden zorgprofessionals aangezet tot informeel 

leren door:

- bewustwording voor informeel leren

- creëren van condities voor informeel leren

• Sleutelfiguren spelen daarbij een belangrijke rol

• Pas dan kan informeel leren beter worden benut



Volgende stap

• Proeftuin: enthousiaste teams

• Samen ideeën verder vorm geven en uitproberen

• Succesvolle aanpak continueren 


