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Leerdoelen

Na deze presentatie staan jullie extra open 
voor:

• Vereenvoudigd didactisch model

• Steeds zo goed mogelijk redeneren vanuit 
de doelgroep

• Doelbewust trainen, opleiden en 
communiceren

• Acties, maatregelen en middelen steeds 
bewust afstemmen op doelgroep en doel
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Bron: Het Model van Didactische Analyse (Van Gelder, 1971)

Vereenvoudigd didactisch model



Doelgroep-analyse
• Werktaken

• Werktijden

• Werkdruk

• Werkomgeving

• Werkplek

• Werkstijl, werkgedrag

• Werk-privé balans

• Praktisch opgeleid / theoretisch opgeleid

• Demografische factoren

• De context en de Etc.

• Beleving

• Bezieling

• Ambities

• Eigenaarschap

• Zelfmanagement

• Rolverdeling

• Betrokkenheid

• Verbinding

• Veranderhistorie



Twee vuistregels voor 
doeltreffend trainen, 
opleiden en communiceren

Twee vuistregels in bijlage 2

van de SER Handreiking:

• Train doelgericht 

• Bepaal leerdoelen

Doelbewuste educatieve aanpak



Interventies, acties, activiteiten, middelen
Face-to-face / interpersoonlijk Hard-copy / tastbaar Online / digitaal

• Gesprekken, werkoverleg
• Veiligheidsrondes
• Toolbox-meetings, whiteboard-overleg
• Workshops, trainingen
• Kick-off bijeenkomst
• Town-hall meeting
• Events, kantinebijeenkomsten
• Discussiebijeenkomsten
• Waardendialoog
• Vaardigheidstraining, drill&practice
• Ervaringsgericht leren
• Excursie
• Bedrijfsbezoek, gluren bij de buren
• Rollenspellen
• Training-on-the-job, praktijkbegeleiding
• Coaching, werkbuddies
• Etc. etc.

Campagne- en 
communicatiemiddelen, zoals:

• Posters
• Stickers
• Folders
• Boek 
• Stripboek
• ‘Job-aid’ (reminder op 

creditcard formaat)
• Gadgets (zoals mok, 

sleutelhanger e.d.)
• Hard copy nieuwsbrief
• Etc. etc.

• Intranet
• Online nieuwsbrief
• Video (youtube)
• Animaties
• E-learning
• Online leerplatform
• Online community
• Webinar
• Etc. etc.

Veel face-to-face leeractiviteiten 
worden ook online uitgevoerd

“Blended learning” (Cursus, Opleiding, Leergang, Onderwijsprogramma, Ludieke acties)



Houd je kaarten gereed



Stelling 1
Steeds meer veiligheidskundigen vullen aantoonbaar de wettelijk verplichte 

voorlichting en instructie in met doelbewust trainen, opleiden en 
communiceren 

Mee eens Mee oneens Geen mening



Stelling 2
Ik ken veiligheidskundigen die leerdoelen (laten) 

formuleren voor trainingen, opleidingen en 
communicatie

Mee eens Mee oneens Geen mening



Stelling 3
Bijna alle veiligheidskundigen kunnen zich
heel goed verplaatsen in de leefwereld en 

belevingswereld van hun de doelgroep

Mee eens Mee oneens Geen mening



Stelling 4
Doelbewust trainen, opleiden

en communiceren is een vak apart

Mee eens Mee oneens Geen mening



Waarom praten we veel over interventies, acties, activiteiten, 
en middelen? Waarom kost doelformulering ons moeite?

Verzamelnamen Kenmerken

Activiteiten Interesseren, uitleggen, vertellen, 
motiveren, stimuleren, verleiden, 
complimenteren, aanspreken etc.

Zender centraal (gaat over mij als zender)
Meer concreet en tastbaar
Gaat over wat ík doe

Doelen Openstaan, begrijpen, willen, 
kunnen, doen, volhouden (zie 
bijlage 2 van de handreiking)
Gaat over eindsituatie in toekomst

Ontvanger en doelgroep centraal 
Gaat over de ander
Meer abstract, ik moet mij verplaatsen in ander
Vereist inlevingsvermogen en doelgroep-analyse.



Leerdoelen 
gehaald?

Sta je jullie extra open voor:

• Vereenvoudigd didactisch model

• Steeds zo goed mogelijk redeneren vanuit 
de doelgroep

• Doelbewust trainen, opleiden en 
communiceren

• Acties, maatregelen en middelen steeds 
bewust afstemmen op doelgroep en doel



Achtergrondinformatie 
(deze dia laat ik niet zien)

• Van 1990 tot 2002 was ik docentenopleider en 
opleidingsadviseur in het Hbo

• Bevlogen beroepsbeoefenaren leidde ik op tot 
docent in hun eigen beroep → onderwijs voor 
gemotiveerde en leergierige volwassenen

• In 2002 mede-eigenaar van een arbo-ergonomie 
advies-trainingsbureau.

• Wettelijke verplichte voorlichting en instructie → in 
2002 was dat toen vooral het zenden van de 
boodschap

• Weinig aandacht voor de ontvangers

• Nadruk lag op vinkjes op de presentielijst 
(paraaf zetten)

• Door alle aandacht voor gedrags- en 
cultuurverandering is er inmiddels gelukkig veel 
veranderd 
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