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1.1

Aanleiding Vakman Nieuwe Stijl?
Trouw, 25-3-2011

Gezondheidskrant.nl, 4-10-2010
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1.2

Waarom Vakman Nieuwe Stijl? (1)

Kennis en kunde van vakmensen is cruciaal voor het succes van bedrijven. Niet alleen nu maar ook voor de

toekomst. De kunst is om medewerkers in beweging te krijgen om zelf te blijven investeren in hun kennis
en kunde. Hoe brengen we dat met elkaar tot stand? TNO gelooft in de verbinding tussen
ontwikkelbehoeften van medewerkers, behoeften van bedrijven aan gekwalificeerd personeel en het aanbod
van echt passende leeroplossingen.

De digitale leeromgeving “Vakman Nieuwe Stijl” (VNS) biedt de mogelijkheid om deze verbinding tot stand te
brengen. Namelijk door medewerkers leeroplossingen te laten kiezen in hun eigen leeromgeving: het bedrijf.
Uiteraard in overleg met HRM, leidinggevende, collega’s en klanten. Dat maakt leren leuk en stimuleert de
eigen regie en verantwoordelijkheid.

De digitale leeromgeving VNS is ontwikkeld voor branches, bedrijven, werknemers, opleiders en kan de
nieuw op te richten Centra voor Innovatief Vakmanschap praktische handreikingen bieden om hun ambities
waar te maken. Het platform VNS is in een samenwerkingsverband tussen TNO, P3Transfer en FNV
Formaat tot stand gekomen.
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1.2

Waarom Vakman Nieuwe Stijl? (2)

Omdat de vakman nieuwe stijl:
ervan overtuigt raakt dat het leuk maar ook nuttig is om nieuwe dingen te leren;
aantrekkelijk blijft voor huidige én toekomstige werk- en opdrachtgevers;
duurzaam inzetbaar blijft (langer kan doorwerken);
zijn/haar talenten en competenties meer benut, en dat leidt tot
meer werkplezier en betere prestaties.

Dit vraagt om:
een ander soort werknemer: flexibel, zelfsturend, proactief;
een ander soort werkomgeving: Betekenisvolle leermomenten, juiste voorwaarden creëren;
een ander soort opleider: Flexibel, veelzijdig, werken-leren combineren;

ander soort leeroplossingen.
Een leeroplossing is het totaal aan middelen dat in een leeraanbod gebruikt wordt: boek,
docent, digitale omgeving, opdrachten, praktijkbegeleider, etc.
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1.3

Doelen Vakman Nieuwe Stijl (1)

Doel Vakman Nieuwe Stijl:
Middelbaar opgeleide werknemers ondersteunen bij het zelfstandig, op een bij henzelf
passende wijze, blijven ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden (vakmanschap).

Middel:
Ontwikkeling van een portal dat werknemers ondersteunt bij hun ontwikkeling, maar
waarin werkgever en opleider ook een duidelijke rol hebben.
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1.3

Doelen Vakman Nieuwe Stijl (2)

Het project is in twee fasen uitgevoerd:
Eli-co fase 2 (sept . 2010- nov. 2011): ontwikkeling van een proof of concept. Doel was
eenduidige definiëring van de competenties van de vakman nieuwe stijl.

Ofwel de vraag is beantwoord welke competenties vakmensen nodig hebben om
zelfstandig aan hun ontwikkeling te werken. Zie rapportage Sanders et al. 2011.
Eli-co fase 3 (jan – dec 2012): ontwikkeling van een demonstrator van het leerplatform
VNS waarin:
Zowel werknemers, werkgevers als opleiders Quickscans kunnen gebruiken.
De resultaten van de QuickScans meteen zichtbaar worden.
Werknemers direct concrete feedback en adviezen krijgen over wat zij kunnen doen om
hun vakman nieuwe stijl-competenties te versterken.
Voor nadere informatie over co-financieringsmogelijkheden door Economische Zaken: zie
www.tno.nl
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1.4

Wat is een Vakman Nieuwe Stijl?

De Vakman Nieuwe Stijl: een vakman of vakvrouw (MBO 3-4 niveau) die zich zelfstandig
blijft ontwikkelen in zijn/haar vakgebied.

De volgende competenties zijn daarvoor van belang (uitkomst fase 1 van het project):
Zelfsturend leren
Netwerkvaardigheden
E-skills

De vakman werkt zelfsturend aan zijn/haar ontwikkeling, maar kan dit niet zonder de
juiste voorwaarden:
De werkgever ondersteunt het leerproces door voldoende richting, ruimte en
ruggensteun te bieden.

Opleiders bieden opleidingen aan die aansluiten bij de vakman nieuwe stijl
competenties.
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1.5

Aanpak project

Co-creatie: Samen met doelgroep (werknemers, werkgevers en opleiders)

Iteratief: Drie ontwikkelrondes, feedback en voortschrijdend inzicht gebruiken in de
volgende stap

Go – No go: Minimaal vijf bedrijven tonen belangstelling (workshops)
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Integrale benadering (1)

Om daadwerkelijk iets veranderen is een integrale benadering nodig: gericht op de
werknemer, de werkgever én de opleider.
Interventies bij één partner, stranden anders op knelpunten bij een andere partner.

De werknemer: wordt ondersteund zelfstandig zijn/haar eigen ontwikkeling vorm te geven
en daar regie over te nemen (metacognitieve competenties).

De werkgever creëert de juiste voorwaarden in de
organisatie, zodat de werknemer eigen regie kan nemen

Werknemer

over zijn of haar ontwikkeling.

!
Werkgever

De opleider biedt de juiste leeroplossingen aan, die
passen bij de situatie en leerbehoeften van de werknemer
en werkgever.

Opleider
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Integrale benadering (2)

Integrale aanpak met drie perspectieven: VNS verbindt drie actoren; werknemer,
werkgever en opleider. Zij hebben elk hun eigen plaats in het leerplatform VNS.
De volgende dia laat zien wat het leerplatform VNS de drie actoren te bieden heeft.
Werknemer  zelfevaluatie van VNS competenties, ‘VNS profiel’ met sterke- en
verbeterpunten en een hieraan gekoppeld feedback en adviezen.
Werkgever  antwoord op vragen: wat levert een investering in een leeroplossing op
(Return on Investement)? Hoe ervaren de werknemers de leercultuur? En een hieraan
gekoppeld advies voor verbetering (lees: effectief stimuleren vakman nieuwe
stijlcompetenties (3 R-en).

Opleider  antwoord op vragen: hoe kan ik mijn leeroplossingen beter aansluiten op
de behoeften? Hoe kan ik mijn leeroplossingen innoveren? En een hieraan gekoppeld
advies over mogelijke innovaties in de leeroplossingen.
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Het leerplatform VNS

Quickscan VNScompetenties

Quickscan 3R
Rapport VNS
competenties

Rapport 3 R-en

Werknemer

Rapport VNS
competenties

ROI-tool

Advies over investering
leeroplossing en
verbetering 3Ren + VNS
competenties

Quickscan
Evaluatie
leeroplossing

Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS

Advies
leeroplossing,
concrete
feedback en tips

Rapport 3 R-en

!
Werkgever

Opleider

Advies over
leeroplossing
Quickscan
Evaluatie
leeroplossing
Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS
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2.1

Quickscan VNScompetenties

Het leerplatform VNS:
de werknemer

Quickscan 3R
Rapport VNS

competenties

Rapport 3 R-en

Werknemer

Rapport VNS
competenties

ROI-tool

!
Advies over investering
leeroplossing en
verbetering 3 R-en +
VNS competenties

Advies
leeroplossing,
concrete
feedback en tips

Werkgever
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leeroplossing

Quickscan
Aansluiting
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Aansluiting
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2.2

Screenshot startpagina Leerplatform VNS
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2.3

De werknemer in Vakman Nieuwe Stijl

Kan vijf quickscans invullen die volgende inzichtelijk maken:
De Vakman Nieuwe Stijl competenties:
Zelfsturend leren
E-Skills
Netwerkvaardigheden
Motivatie & Geloof in eigen kunnen.
De ervaren richting, ruimte en ruggensteun vanuit de organisatie.
Krijgt zijn of haar resultaten van de QuickScans direct teruggekoppeld in:
Radar of bar grafiek.
Toelichtende tekst op de resultaten.
Grafiek dat geboekte progressie inzichtelijk maakt (indien Quickscans meer dan een
keer zijn ingevuld).
Krijgt laagdrempelige (op wetenschappelijke inzichten gebaseerde) adviezen over hoe
hij/zij/zij zelf, morgen in actie kan komen om competenties te ontwikkelen.
Krijgt advies over welke leeroplossing het best aansluit bij niveau van VNS competenties.

Op de volgende pagina’s lichten we bovenstaande nader toe
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2.4

Quickscan Zelfsturend leren

De werknemer beoordeelt zichzelf op onderstaande competenties van zelfsturend leren.
De competenties worden in kaart gebracht aan de hand van een aantal stellingen. Per
stelling geeft de werknemer aan in hoeverre deze op hemzelf van toepassing is (7puntsschaal van helemaal niet van toepassing tot helemaal wel van toepassing).

Zelfsturend leren
Leerstrategieën:

Persoonlijke leerdoelen stellen en acties plannen om die
doelen te bereiken.

Eigen regie:

Zelf bepalen wat je beter wil doen in je werk en zelf bepalen
hoe, waar, wanneer en met wie je daaraan wilt werken.

Samenwerkend leren:

Anderen helpen beter te worden in hun werk. Hulp vragen aan
anderen om beter te worden in jouw werk.

Werkreflectie:

nadenken over hoe goed je bent in je werk, hoe je je werk
aanpakt en wat je daarvan kunt leren.

Zelfreflectie:

nadenken over de manier waarop jij beter kunt worden in je
werk.
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Quickscan Motivatie & Geloof in eigen
kunnen

De werknemer beoordeelt zichzelf op de ondersteunende vaardigheden Motivatie & Geloof

in eigen kunnen. De vaardigheden worden in kaart gebracht aan de hand van een aantal
stellingen. Per stelling geeft de werknemer aan in hoeverre deze op hemzelf van
toepassing is (7-puntsschaal, van helemaal niet van toepassing tot helemaal wel van
toepassing)
Ondersteunende
vaardigheden
Geloof in eigen
kunnen:

Het vertrouwen dat je je werk goed doet en dat je nog beter
kunt worden in je werk.

Motivatie:

Tijd en moeite willen besteden om beter te worden in je werk.
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Quickscan Netwerkvaardigheden

De werknemer beoordeelt zichzelf op onderstaande netwerkvaardigheden. De
vaardigheden worden in kaart gebracht aan de hand van een aantal stellingen. Per stelling
geeft de werknemer aan in hoeverre deze op hemzelf van toepassing is (7-puntsschaal,
van helemaal niet van toepassing tot helemaal wel van toepassing).

Netwerkvaardigheden
Eigen netwerk
opbouwen:

Contact leggen met anderen (binnen en buiten je organisatie)
om beter te worden in je werk.

Netwerk onderhouden:

Contact houden met mensen uit je netwerk, ook als je ze nu
niet nodig hebt.

Bijdragen aan netwerk:

Jouw kennis met anderen uit je netwerk delen, ook op eigen
initiatief.

Gebruiken netwerk:

Goed kunnen inschatten wat je aan anderen uit je netwerk
hebt en gebruik maken van hun kennis en kunde om beter te
worden in je werk.
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2.7

Quickscan E-skills

De werknemer beoordeelt zichzelf op onderstaande E-skills. De vaardigheden worden in
kaart gebracht aan de hand van een aantal stellingen. Per stelling geeft de werknemer aan
in hoeverre deze op hemzelf van toepassing is (7-puntsschaal, van helemaal niet van
toepassing tot helemaal wel van toepassing).

E-skills
E-skills algemeen:

Computervaardigheden zoals e-mailen en informatie van
internet opslaan en bewaren.

E-skills informatie:

Informatie op internet kunnen opzoeken, weten of deze
informatie nuttig en betrouwbaar is en de informatie kunnen
delen met anderen.

E-skills mensen:

Mensen op internet kunnen vinden, weten of deze mensen
nuttig en betrouwbaar zijn en contact kunnen leggen met
anderen via internet.
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Quickscan Richting, Ruimte, Ruggensteun

De werknemer geeft aan hoe hij/zij/zij de richting, ruimte en ruggensteun om zich te
ontwikkelen ervaart vanuit de organisatie. Elk element wordt in kaart gebracht aan de hand
van een aantal stellingen. Per stelling geeft de werknemer aan in hoeverre hij/zij het er
mee eens is (7-puntsschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal wel mee eens).

3 R-en
Richting

Beleving van de duidelijkheid over de toekomstvisie van het
bedrijf en wat dat voor het werk betekent.

Ruimte

Beleving van de hoeveelheid tijd en middelen die beschikbaar
zijn om beter te worden in het werk, op een manier die bij de
werknemer past.

Ruggensteun

Beleving van de steun en waardering die werknemer van het
bedrijf krijgt om beter te worden in het werk.
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Methode quickscans werknemer

Maakt gebruik van i-Self (Theunissen et al, 2011, in print):
ondersteunt de ontwikkeling d.m.v. zelf-evaluatie, feedback daarop en een advies voor
verdere ontwikkeling (web-based tool);

quickscans i.p.v. lange vragenlijsten;
stellingen i.p.v. vragen;
werknemer sleept stelling naar de
voor hem of haar juiste categorie ;
intuïtief i.p.v. cognitief;
voordelen:
kost minder tijd
wordt als leuk ervaren
Meer vragenlijsten en compleet.
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Terugkoppeling resultaten

In grafiekvorm ziet de werknemer hoe hij/zij of zij zichzelf beoordeeld heeft op de VNS
competenties en hoe hij/zij of zij de 3 R-en ervaart.
De werknemer kan kiezen uit een radar-grafiek of een bar-grafiek.
Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren, daaraan tegemoet gekomen.
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Ontwikkeling door de tijd (‘geschiedenis’)

De werknemer kan zo vaak als hij/zij of zij wil gebruik maken van het digitale platform.

Indien de werknemer de quickscans opnieuw invult, wordt zijn of haar ontwikkeling door
de tijd zichtbaar 

Afname 1

Afname 2

Afname 3

Afname 4

Afname 5
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Adviezen voor werknemer

Adviezen zijn gericht op hoe hij/zij/zij zelf zijn/haar VNS-competenties kan verbeteren:
Laagdrempelig: “welke actie kan ik zelf morgen nemen?”
Ook wanneer VNS-competenties voldoende aanwezig is, toch advies: prikkelen om
verder te verbeteren.
Daarnaast krijgt de
werknemer advies voor 1-2
verschillende
leeroplossingen die passen
bij mate van VNS
competenties.
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Effecten VNS voor werknemer

Inzicht in eigen inschatting van niveau van competenties.
Eigen inschatting kunnen relateren aan norm van bedrijf/organisatie.
Nadenken over hoe deze competenties verder te ontwikkelen.

Regisseur van eigen ontwikkeling (jij bepaalt wat je met de resultaten doet).
Ontwikkelen op een manier die bij je past.
Behoudt/vergroot waarde voor huidige werkgever en arbeidsmarkt en daarmee kans op
werk.

Meer motivatie voor werken en ontwikkelen.
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3.1 Het leerplatform VNS: de werkgever

Quickscan VNScompetenties

Quickscan 3R

Rapport VNS
competenties

Werknemer

Advies
leeroplossing,
concrete
feedback en tips

Rapport 3 R-en
Rapport VNS
competenties

ROI-tool
Advies over investering
leeroplossing en
verbetering 3 R-en +
VNS competenties

Quickscan
Evaluatie
leeroplossing
Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS

Rapport 3 R-en

!
Werkgever

Opleider

Advies over
leeroplossing

Quickscan
Evaluatie
leeroplossing
Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS
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3.2

De werkgever in Vakman Nieuwe Stijl

Werkgever krijgt:
Managementrapportage met de resultaten van de quickscans VNS werknemers (anoniem).
Advies om leercultuur in bedrijf/organisatie te versterken.
Advies om bepaalde leeroplossingen in te zetten (relatie VNS competenties en 3 R-en).
M.b.v. ROI-tool inzicht in mogelijke effecten van een leeroplossing op:
Productiviteit
Kwaliteit
Ongewenst verloop
Ziekteverzuim a.g.v. mismatch eisen werk – competenties werknemer.

Werkgever kan effectiever opleiden:
Leeroplossingen (reeds ingezet) evalueren met de quickscan Evaluatie leeroplossingen: reactie, leren,
gedrag en resultaten.
Leeroplossingen met de quickscan aansluiting VNS-Leeroplossing toetsen op de mate waarin zij aanhaken
op de VNS competenties.

Op de volgende pagina’s lichten we bovenstaande nader toe
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3.3

Managementrapport en adviezen

Werkgever ontvangt periodiek een managementrapportage met daarin:

De resultaten van de quickscans (VNS competenties, 3 R-en, Geloof in eigen kunnen &
Motivatie) op groepsniveau.
Daarop gebaseerde adviezen over maatregelen die binnen het bedrijf genomen kunnen
worden om verbeteringen te realiseren (die kunnen ook zijn leeroplossingen).

Omwille van de anonimiteit van werknemers wordt een managementrapportage alleen
gegenereerd indien minimaal 10 werknemers de scans hebben ingevuld.

Aan de hand van het managementrapport kan de werkgever een optimale omgeving
creëren waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen.
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3.4

ROI-tool

De integrale VNS aanpak vraagt om een investering van de werkgever in leeroplossingen.
De ROI-tool (Return on Investment) geeft de werkgever een indicatie van de investering

en wat het hem op jaarbasis kan opleveren.
De ROI-tool rekent het effect van de leeroplossing door op de volgende vier
prestatiegebieden :
Productiviteit (voorkomen fouten)

Kwaliteit (bijvoorbeeld Klanttevredenheid)
Ongewenst verloop
Ziekteverzuim
De tool wordt samen door bijvoorbeeld de opleider/adviseur en de werkgever ingevuld,
tijdens een gesprek over de mogelijke leeroplossingen die de VNS competenties kunnen
verbeteren.
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3

Screenshot ROI-tool VNS
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3.6

Quickscan Evaluatie leeroplossing (1)

Om bedrijven te helpen bij het
evalueren van leeroplossingen
hebben we een quickscan voor
hen ontwikkeld.

De quickscan is gebaseerd op het
Revised Evaluation Model van
Kirkpatrick.
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3.6

Quickscan Evaluatie leeroplossing (2)

Onderwerp:
1. Reactie
(motivation)





Wat vond de medewerker van de leeroplossing?
Direct na afloop vragen 
d.m.v. vragenlijst

2. Leren
(learning)





Wat heeft de medewerker geleerd (verschil voor-na)?
Direct tot 1 maand na afloop uitvragen 
d.m.v. test / proeve van bekwaamheid / zelfrapportage

(performance)





Welke verandering in gedrag zie je op de werkvloer?
1 en 3 maanden na afloop uitvragen 
d.m.v. observaties op werkvloer / zelfrapportage / 360° feedback / toets
/ proeve van bekwaamheid

4. Resultaten



Welke meetbare verandering zie je op de werkvloer? (invloed op
omgeving)
3 maanden tot een jaar na afloop uitvragen 
d.m.v. management systemen (wat komt door verbetering werknemer?)

3. Gedrag

(results)
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3.7

Quickscan Aansluiting leeroplossing - VNS

Indien de werkgever zelf opleidingen ontwikkelt en toepast, kan de werkgever gebruik
maken van de quickscan Aansluiting leeroplossing-VNS.

De werkgever legt zijn leeroplossing langs de ‘Vakman Nieuwe Stijl meetlat’ om te toetsen
in welke mate de leeroplossing appelleert aan ontwikkeling van de VNS competenties.

De werkgever kan de quickscan ook gebruiken om de leeroplossing van een externe
aanbieder te beoordelen.

37

Vakman Nieuwe Stijl

3

3.8

Effecten VNS voor werkgever

Beter gekwalificeerd personeel.

Zelfsturende, flexibele werknemers.

Gemotiveerde werknemers, hogere productiviteit, hogere kwaliteit, minder ziekteverzuim
en minder ongewenst verloop.

Slagvaardig naar de toekomst.

Aantoonbaar rendement op opleiden.

Versterkt imago.
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Hoofdstuk 4: Wat betekent Vakman Nieuwe
Stijl voor de opleider?
4.1

Het leerplatform VNS: de opleider

4.2

De opleider in Vakman Nieuwe Stijl

4.3

Quickscan Aansluiting leeroplossing-VNS

4.4

VNS competenties en 3 R-en

4.5

Quickscan evaluatie leeroplossing

4.6

Effecten VNS voor opleider
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4.1

Rapport VNS
competenties

Quickscan VNScompetenties

Het leerplatform VNS:
de opleider

Quickscan 3R

Werknemer

Advies
leeroplossing,
concrete
feedback en tips

Rapport 3 R-en
Rapport VNS
competenties

ROI-tool

Advies over investering
leeroplossing en
verbetering 3 R-en +
VNS competenties

!
Werkgever

Rapport 3 R-en

Opleider

Advies over
leeroplossing

Quickscan
Evaluatie
leeroplossing

Quickscan
Evaluatie
leeroplossing

Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS

Quickscan
Aansluiting
leeroplossing-VNS
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4.2

De opleider in Vakman Nieuwe Stijl

Opleider krijgt de mogelijkheid zijn leeroplossingen:
Aan te bieden in het platform VNS.
Te vernieuwen of te verbeteren (vorm en inhoud) zodat zij (beter) aansluiten op de VNS-

competenties en leeromgeving.
Effectiever te maken (want als context aansluit is leeroplossing effectiever dan wanneer dit
niet het geval is.

Opleider wordt tot bovenstaande in staat gesteld door:
Quick scan aansluiting Leeroplossingen – VNS  Opleider krijgt advies om
leeroplossingen te vernieuwen/verbeteren (vorm en inhoud).
Informatie uit quickscans VNS en 3 R-en  leeroplossing aan laten sluiten op omgeving.
Quickscan Evaluatie Leeroplossingen  vaststellen effectiviteit leeroplossingen.
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4.3

Quickscan Aansluiting leeroplossing-VNS

De opleider legt zijn leeroplossing langs de ‘Vakman Nieuwe Stijl meetlat’ om te toetsen in

welke mate de leeroplossing tegemoet komt aan en bijdraagt aan ontwikkeling van de
VNS competenties.
Dit is een onafhankelijke toetsing.
Maakt een kwaliteitscheck mogelijk, nog voordat leeroplossing opgenomen wordt in
platform.
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4.4

VNS competenties en 3 R-en

De opleider krijgt een groepsrapportage over de VNS competenties en de 3 R-en, zodat

de leeroplossing optimaal aan kan sluiten bij het niveau van de werknemer en de werkleeromgeving waar de werknemer zich in bevindt:
Leeroplossingen zijn nooit op zichzelf ‘de beste’.
Als context niet aansluit, is leeroplossing minder effectief.
Vgl. ‘Eerste keus’ en ‘Beste keus’ van Consumentenbond.
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4.5

Quickscan Evaluatie leeroplossing (1)

Niet alleen bedrijven, maar ook de
opleiders kunnen gebruik maken
van de quickscan Evaluatie
leeroplossing.

De quickscan is gebaseerd op het
Revised Evaluation Model van

Kirkpatrick.
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4.5

Quickscan Evaluatie leeroplossing (2)

Onderwerp:
1. Reactie
(motivation)





Wat vond de medewerker van de leeroplossing?
Direct na afloop vragen 
d.m.v. vragenlijst

2. Leren
(learning)





Wat heeft de medewerker geleerd (verschil voor-na)?
Direct tot 1 maand na afloop uitvragen 
d.m.v. test / proeve van bekwaamheid / zelfrapportage

(performance)





Welke verandering in gedrag zie je op de werkvloer?
1 en 3 maanden na afloop uitvragen 
d.m.v. observaties op werkvloer / zelfrapportage / 360° feedback /
toets / proeve van bekwaamheid

4. Resultaten



Welke meetbare verandering zie je op de werkvloer? (invloed op
omgeving)
3 maanden tot een jaar na afloop uitvragen 
d.m.v. management systemen (wat komt door verbetering
werknemer?)

3. Gedrag

(results)
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4.6

Effecten VNS voor opleider

Gemotiveerde leerlingen/cursisten.

Onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrentie:

Vraaggestuurde benadering i.p.v. aanbodgericht: nauwe samenwerking met werknemers
en werkgevers.

Dus: kunnen inspelen op behoeften werkgevers in combinatie met kwaliteitsverbetering
leeroplossingen in stage en werkplekken.

Platform om leeroplossingen aan te bieden.

Stimuleert modernisering en innovatie van hun leeroplossingen (vorm en inhoud).
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Hoofdstuk 5: Mogelijkheden voor doorontwikkelen
5.1

Mogelijkheden voor door ontwikkelen

5.2

Effect en kwaliteit
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5.1

Mogelijkheden voor doorontwikkelen (1)

Leerplatform VNS:
Uitbreiden functionaliteiten (kalender, E-coach).
Kwalitatief goede leeroplossingen toevoegen aan de webportal en koppelen aan
profielen.

Continu feedback van gebruikers genereren.

Verfijnen bestaande & ontwikkelen nieuwe Quick scans:
Analyse psychometrische kwaliteiten.

Uitbreiding met andere quickscans (bijvoorbeeld vakinhoudelijk).

Adviezen:
Tekstueel verbeteren.
Uitbreiden met verwijzingen naar leeroplossingen.
Koppelingen tussen resultaten van verschillende quickscans.
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5.1

Mogelijkheden voor doorontwikkelen (2)

ROI-tool:
Aanpassen op basis van feedback gebruikers.
Zijn de gevraagde gegevens te verzamelen door werkgever?
Opbouwen databestand t.b.v. onderzoek naar effecten leeroplossingen.

Implementatie:
Aanvullende interventies uitwerken: web-based tool is nooit voldoende om gewenste
gedragsverandering teweeg te brengen. Wat dan nog meer?

Nadenken over betrekken van intermediaire partijen bij implementatie.
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5.2

Effect en kwaliteit

Opzetten monitoringstudie:

Wat zijn de ervaringen met VNS?
Wat zijn de effecten van VNS?
Wat betekenen deze uitkomsten voor de doorontwikkeling? Wat kunnen we verbeteren?

Kwaliteitsborging leeroplossingen die deel uitmaken van het leerplatform:
Bevorderen dat er een rijk aanbod ontstaat van kwalitatief goede leeroplossingen waar
werknemers en werkgevers hun voordeel mee kunnen doen.
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Hoofdstuk 6:

Vakman Nieuwe Stijl in 2013

6.1

Shared Research Program (SRP)

6.2

Partners voor een SRP

6.3

Ambities TNO
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6.1

Shared Research Program (SRP)

Om VNS een oplossing te laten zijn voor problematiek op arbeidsmarkt is het volgende van
belang:
grote gedragsveranderingen van alle betrokken partijen;
innovatieve onderlinge arrangementen.

Voor deze doorontwikkeling en brede toepassing van VNS is een Shared Research Program
(VNS) een geschikt middel. Een SRP is publiek-private samenwerking die implementatie van
innovaties beoogt te versnellen wanneer:
Er vele toepassingen door verschillende partijen zijn op basis van dezelfde kennisbasis.

Gelijktijdige implementatie van deze toepassingen de succeskans van de afzonderlijke
toepassingen vergroot en het gezamenlijke effect meer is dan de som der delen waardoor
maatschappelijke impact en rendement versterkt worden.
De verschillende partijen ieder voor zich duidelijke korte en lange termijn opbrengsten van
deze kennisbasis (value cases) kunnen realiseren.

52

Vakman Nieuwe Stijl

6

6.2

Partners voor een SRP

Organisatie/partij

Beoogde opbrengsten

Werknemers (individueel en als groep)

•
•

Meer plezier en toekomstmogelijkheden in het werk
Versterking leervermogen en eigen regie over loopbaan

Werkgevers

•

Beter gekwalificeerd personeel en gelijktijdige optimalisering
van bedrijfsprocessen
Aantoonbaar rendement op opleiden
Versterkt imago

•
•
Centra voor Innovatief Vakmanschap

•

Model voor inhoudelijke ontwikkeling en nieuwe
producten/diensten, versterkt imago en netwerk

ROC

•
•
•

Gemotiveerde leerlingen
Samenwerking met werkgevers
Kunnen inspelen op behoeften werkgevers in combinatie
met kwaliteitsverbetering leeroplossingen in stage en
werkplekken

Branches/sectoren

•
•
•

Verbetering mobiliteit en allocatie arbeidskracht
Lagere opleidingskosten bedrijven en meer kwaliteit
Versterking imago branche/sector

Regionale/lokale overheden

•
•

Versterking regionale arbeidsmarkt en innovatie
Versterking werkgeversloketten
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6.3

Ambities TNO

Binnen 1-2 jaar:
Structurele samenwerking tot stand brengen met tenminste twee Centra voor Innovatief
Vakmanschap / Regionale Opleidingscentra / Vakcolleges en hun regionale partnerbedrijven.

Een gezonde business case realiseren voor publiek-private financiering van de
kennisontwikkeling en -toepassing waaraan TNO deelneemt.
Over drie jaar:
Gebruiken 100.000 vakmensen VNS bij de ontwikkeling van hun eigen vakmanschap.

Is het positieve effect van VNS op de duurzame inzetbaarheid van werknemers op
MBO-niveau aangetoond.
Zijn er structureel nieuwe arrangementen en organisatieconcepten in het onderwijs en
in de relatie scholen-bedrijven gerealiseerd.
Participeert TNO in een internationaal consortium dat zich bezighoudt met VNS met als
doel kennisdeling en ontwikkeling van Europese voorstellen.
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