
 
Verschuivende kijk op leren 
 
Metaforische vergelijkingen van mensen met machines leveren psychologische kennis op, 
die vaak verband houdt met de eigenschappen van het vergelijkingsobject (Piet Vroon en 
Douwe Draaisma 1985). Die vergelijking met machines is intrigerend en laat ook als het om 
leren gaat veel zien van de mens en diens denken over leren. De kijk op leren is enorm 
verschoven in de afgelopen decennia. In die periode heeft de computer een belangrijke 
functie vervuld als metafoor voor het menselijke brein, het denken en het leren. Hieronder 
lopen we in vogelvlucht die ontwikkeling langs.  
 
Behaviorisme 
 

In de eerste helft van de vorige eeuw was de psychologie en ook de 
leerpsychologie verdeeld in denkscholen. Psychologen behoorden tot 
bijvoorbeeld de behavioristische, de humanistische of de cognitieve 
denkschool. In de na-oorlogse jaren veranderde dat. Het behaviorisme 
won terrein en werd de belangrijkste stroming. Tot het begin van de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw was het behaviorisme de dominante 
stroming in de leerpsychologie. Achter de theorie ging een mechanistisch 
mensbeeld schuil. De mens werd in zekere zin beschouwd als een 
machine. De geprogrammeerde instructie en andere gesloten onderwijs- 
en opleidingsvormen dateren uit die tijd. De eerste computertoepassingen 
lagen in datzelfde vlak. In plaats van op het verwerken van leerstof lag het 
accent op het oproepen van bepaald gedrag en daarop reageren met 

beloning of onthouding daarvan, of zelfs met negatieve reinforcement. In een iets latere fase 
al als een opmaat naar de cognitieve wending raakten ook programma’s in zwang waarin het 
accent lag op feedback op de gevolgen van het handelen.  
 
Cognitivisme 

 
In de zeventiger jaren voltrekt zich de cognitieve wending en vanuit het 
metaforisch denken ligt het voor de hand om te wijzen op de coïncidentie 
van die wending met de invoering van de personal computer (PC). Vanaf 
die tijd werd leren beschouwd als een proces van informatieverwerking. 
De terminologie van leerpsychologen raakt doortrokken van metaforische 
woorden als werkgeheugen, korte termijn geheugen, lange termijn 
geheugen, storage en retrieval van informatie. In deze periode was de 

toepassing van de computermetafoor op zijn hoogtepunt. De mens werd gezien als 
informatieverwerkend systeem. De mens en de metafoor benaderden elkaar dicht. 
 
Constructivisme 
 

De computer bleek meer dan een verwerkend systeem te zijn. Er kwamen 
ontwerpprogramma’s, expertsystemen en kunstmatige intelligentie werd 
een onderwerp van onderzoek. In die tijd verschoof het denken over leren 



van een cognitieve informatieverwerkingsbenadering naar een meer constructivistische kijk. 
De samenhang tussen technologische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de 
psychologie is natuurlijk niet een causale. We zien het eerder als twee terreinen waarop een 
vergelijkbare stand van het menselijk denken en begrijpen tot uitdrukking komt. Natuurlijk 
bestond het constructivisme al veel langer, maar nu werd het breed omarmd.  
 
Sociaal constructivisme 
 

De computerontwikkeling stond niet stil en in toenemende mate 
gebruikten mensen de computer voor onderlinge communicatie. E-mail 
vertoonde een groeiende populariteit. Wetenschappers ontdekten de 
mogelijkheden van email ten behoeve van hun gezamenlijke 
kennisontwikkeling. Artikelen werden geschreven door auteurs die elkaar 
outlines en halffabricaten toezonden, die ze verrijkten, waardoor ze 

gezamenlijk tot een eindproduct kwamen. De snelle communicatie en de mogelijkheid tot 
directe toegang to elkaars denk- en schrijfprocessen leidde tot een verhoogde collectieve 
wetenschappelijke productiviteit. Geen wonder dat het sociaal constructivisme als 
denkrichting in die periode de overhand kreeg. 
 
Connectionisme 

 
De computer metafoor betrof zowel de binnenkant van de computer als 
de buitenkant. De aandacht voor de binnenkant vertaalde zich in verdere 
bestudering van de centra en connecties in de hersenen. De hernieuwde 
aandacht voor de neuronale processen en structuren vormt daarvan een 
uiting. 
De tot hiertoe geschetste opeenvolging van opvattingen is hier minder 

lineair. Het connectionisme zoals hier bedoeld staat momenteel nog steeds sterk in de 
belangstelling. Psychologen zijn door andere technologische mogelijkheden zoals MRI scans 
steeds meer geïnteresseerd geraakt in het fysiek functioneren van het brein. 
 
Connectivisme 

 
In het snelle Internet tijdperk en met alle nieuwe beschikbare 
communicatiemiddelen werd leren in hoge mate een kwestie van het 
vinden van de juiste links met anderen. Kennis bouwen gebeurt in 
interactie met anderen en succesvol leren is afhankelijk van de rijkdom 
aan contacten die men heeft. Nog steeds ligt dan het accent op de 

mogelijkheden die zulke contacten bieden om kennis te downloaden en te delen. Google en 
andere zoekmachines zijn uitingen van de bedoelde opvattingen. Kennis wordt 
bijeengebracht en toegankelijk gemaakt. Op die manier krijgt iedereen die verbinding met 
Internet heeft toegang tot die kennis en wordt in staat gesteld die kennis te delen. Theorieën 
die een accent leggen op die kennisdeling en de daaraan gekoppelde noodzaak om met de 
juiste bronnen en personen een verbinding te zoeken worden aangeduid als connectivisme. 
 
 



 
Synthese 

 
In de wereld van de ICT kwam na de millenniumwisseling het uploaden 
meer en meer in zwang. Kennis delen is niet langer alleen het aftappen 
van wat anderen al weten, maar ook een kwestie van uploaden van 
eigen kennis, om bij te dragen aan een body of knowledge los van 
individuen en/of groepen. Wikipedia is een voorbeeld van zo’n aanpak, 
maar tegenwoordig zijn er tal van andere voorbeelden van hoe mensen 

via, blogs, twitter, linked In, hyves, face book etc. kennis construeren en vermenigvuldigen. 
Het denken over leren vertoont wederom een parallelle trend. In de huidige opvattingen over 
leren groeit kennis en leren individuen door kennis te construeren, te delen, te verrijken, toe 
te passen, te ijken en te verspreiden. Leren is een proces van individuele en collectieve 
kennisontwikkeling, betekenisgeving en competentieontwikkeling. Die kennisontwikkeling 
speelt zich af op allerlei niveaus en in velerlei vormen.  
Computers die veel mogelijk maken en die communicatie over uiteenlopende kwesties 
bevorderen roepen ook vragen op. Vragen over privacy, veiligheid, over internationale 
verhoudingen, over auteursrecht en commerciële belangen, over waarden en normen. In het 
denken over leren zien we die ontwikkeling ook. De computer is inmiddels een multimediaal 
middel dat in staat is informatie te verwerken, te verrijken, in ontwerp activiteiten te vertalen 
en op tal van verschillende wijzen vorm te geven. De computer is in toenemende mate 
creatief. Die creativiteit wordt benut om de wereld problemen het hoofd te bieden. In het 
denken over leren zien we een synthese ontstaan van alle voorafgaande richtingen. De kijk 
op leren vertoont dezelfde diversiteit en creativiteit als we terug zien in de computer. Leren 
kan naast elkaar bestaan uit gedragsontwikkeling, informatieverwerking, kennisconstructie, 
kennisdeling, expressie etc. Het denken in termen van denkscholen heeft plaatsgemaakt 
voor een veel meer eclectische benadering, waarin verschillende vormen van leren en 
kennisontwikkeling naast elkaar worden onderscheiden en met verschillende theorieën 
worden beschreven en geduid 
 
 
Leren in organisaties  
 
Te midden van de hierboven geschetste ontwikkeling in denken over leren, zijn ook de 
opvattingen over leerprocessen in bedrijven en andere arbeidsorganisaties opgeschoven. In 
een terugblik bestaat de neiging het verleden voor te stellen als onderontwikkeld en het 
heden als een resultaat van inmiddels verworven ervaring en wijsheid. Dat risico bestaat hier 
ook. Op het gevaar af in die valkuil te vallen geef ik toch een beknopt overzicht van hoe de 
opvattingen over leren zich in organisaties vertaald hebben in opleidings- en leerpraktijken.  
In de behavioristische tijd lag het accent op instructie en training. De medewerkers kregen 
nieuwe instructies om nieuwe taken goed te leren uitvoeren.    
 
In de tijd van het cognitivisme, lag de nadruk meer op de eigen rol van de lerende als 
informatieverwerker. Opleiden en scholen kreeg een meer inhoudelijk karakter. Opleidingen 
bevatten inhoudelijk presentaties en gelegenheid om door middel van verwerkingopdrachten 
met de leerstof te oefenen en de inhoud te verwerken.  



 
Het constructivisme ging samen met leren in realistische settings, met zelfverantwoordelijk 
leren, met probleem en praktijkgericht leren in workshops en in de praktijk. Competenties 
werd een nieuw toverwoord. De essentie daarvan was dat medewerkers geacht werden 
bekwaamheid te ontwikkelen bestaande uit een mix van kennis, vaardigheden en attitudes, 
die hen in staat stellen om te handelen in een bepaalde context met een bepaalde kwaliteit. 
In plaats van een accent op instructie en informatie, kwam het accent te liggen op 
ervaringsleren, feedback en reflectie.   
 
Het sociaal constructivisme legde een relatief groot accent op ontmoetingen en dialoog. Het 
studiehuis in het voortgezet onderwijs was een voorbeeld van die benadering. Er werden in 
die tijd veel teamgerichte leeractiviteiten georganiseerd en het leren en implementeren van 
de implicaties van wat er was geleerd gingen steeds meer hand in hand. Leren gebeurde 
niet slechts in cursussen, of in georganiseerde bijeenkomsten; professioneel leren kreeg 
veeleer gestalte in trajecten met een intake en een aanbod met tussen de bijeenkomsten 
door activiteiten waarop opleiders in vervolgbijeenkomsten terugkwamen.  
 
In de connectionistische en connectivistische periode ontstonden netwerken en communities 
of practice. Leren werd naast een activiteit van individuen in toenemende mate ook een zaak 
van collectieven die overigens niet noodzakelijk samenvielen met werkeenheden of 
organisaties. Uiteindelijk, Kessels en Keursten beschrijven dat in hun hoofdstuk in dit boek, 
begonnen leren en werken te versmelten. 
  
Opleiden is één van de mogelijkheden om leren te stimuleren. Ook overlegvormen, 
evaluaties, documentatie, externe en interne contacten kunnen leerprocessen opgang 
brengen en inhoud geven. Tegenwoordig wordt allerwegen de opvatting gedeeld dat leren 
niet alleen een individuele uitdaging en noodzaak is, maar ook een collectieve. Welke 
organisatie streeft er niet naar om een 'lerende' organisatie ofwel een 'kennisproductieve' 
organisatie te zijn? Zowel voor individuen als voor de organisatie, is het van belang het 
vermogen te vergroten om nieuwe ontwikkelingen te signaleren, te absorberen, nieuwe 
inzichten te ontwikkelen en in handelen te vertalen en zodoende het werk, de dienstverlening 
en de producten te verbeteren. Om de mensen in de organisaties individueel en gezamenlijk 
in staat te stellen dat vermogen te versterken, moet de organisatie als werkomgeving de 
kenmerken in zich bergen van een rijke leeromgeving.  
 
Het is aan de organisatie om de bedoelde rijke leeromgeving te bieden c.q. te scheppen. Er 
is behoefte aan een organisatieleerplan of een 'corporate curriculum'. Een dergelijk plan 
draagt bij aan het scheppen van de voorwaarden om tijdens het werk te leren. Daarbij wordt 
gedacht aan het leren van vakvaardigheden, problemen leren oplossen, leren reflecteren op 
eigen handelen, leren communiceren en samenwerken en leren om zichzelf te motiveren en 
met emoties om te gaan. Die domeinen worden door Kessels aangeduid als leerfuncties ().  
In het onderzoek van Van Lakerveld 2005 is de volgende samenhang geanalyseerd. Welke 
elementen in een werkomgeving dragen bij aan de onderscheiden leerfuncties, ofwel dragen 
bij aan leerresultaten in de genoemde domeinen. Tevens is bekeken of leereffecten op 
genoemde terreinen invloed hebben op de kwaliteit en op het innovatief vermogen van 
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organisatie-eenheden. Binnen het bestek van het onderzoek is de impact van een en ander 
op het organisatieresultaat vooralsnog buiten beschouwing gebleven.  
 
De resultaten van het onderzoek ondersteunen de veronderstelling dat bepaalde elementen in 
de werkomgeving die werkomgeving tot een leeromgeving maken. Er bestaat een sterke 
correlatie tussen de onderscheiden elementen in de werkomgeving en de realisatie van de 
leerfuncties. Op welke elementen en leerfuncties het onderzoek betrekking had staat 
weergegeven in onderstaand schema.  
  
 Elementen        Leerfuncties            Kwaliteit&         Resultaat 
 in de werkomgeving               Innovatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaand schema laat zien dat er op de kern punten van de theorie zeer sterke correlaties 
zijn gevonden tussen kenmerken van de werkomgeving en de onderscheiden leerprocessen. 
Tevens is een overtuigende correlatie aangetroffen met de in kaart gebrachte kwaliteit en 
innovativiteit van de onderzochte organisatie-eenheden. De dikte van de pijlen in het schema 
geeft de sterkte van de relatie aan. Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat 
de relatie van creatieve onrust met leren sterker is dan die van rust en stabiliteit.  
Het onderzoek heeft geresulteerd in een diagnose instrument, waarmee instellingen op het 
niveau van werkeenheden kunnen bepalen in hoeverre de werkomgeving in de organisatie 
de kenmerken vertoont van een 'leeromgeving' en wat de invloed is van die leeromgeving op 
de leerprocessen van de medewerkers. Op basis van dit beeld kan de instelling mogelijke 
aangrijpingspunten voor verbetering bepalen. Tevens is het mogelijk om de uitkomsten van 



de eigen werkeenheden af te zetten tegen de uitkomsten van de onderzochte instellingen als 
referentiegroep.  
 
 
Het corporate curriculum in ontwikkeling 
 
Terugblikkend op het onderzoek en op de nadien opgedane ervaringen onder meer met het 
onderzoeksinstrument blijkt dat het instrument enerzijds nog steeds zijn waarde bewijst, 
maar dat anderzijds het denken over leren en over professionele ontwikkeling in 
werkcontexten een ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
 
Leren op verschillende niveaus 
Het leren is steeds gevarieerder geworden en speelt zich op een steeds grotere 
verscheidenheid van niveaus af. Naast elkaar zien we mensen actief in individueel leren, 
team leren, organisatieleren, leren in vakgemeenschappen en meer in het algemeen in 
vormen van kennis delen en vermenigvuldigen. 
Het corporate curriculum richt de aandacht nogal op het niveau van de organisatie, terwijl de 
praktijk steeds meer elementen laat zien die zich boven dat niveau ontwikkelen en ook 
relatief los van de invloed van organisaties. Uiteraard laat dit onverlet dat een keuze voor het 
organisatieniveau andere niveaus niet uitsluit. Het corporate curriculum blijft een zinvol 
niveau van analyse en ontwikkeling, maar toepassing van dezelfde concepten op andere 
aggregatieniveaus, bij voorbeeld het niveau van een beroepsgroep, een sector, een 
belangenvereniging of een ander professioneel maatschappelijk verband is ook zeer de 
moeite waard. 
 
 
Meer dan de som van de elementen (in het leerlandschap) 
 
Maatregelen en structuren 
In de periode na het onderzoek is het instrument nog herhaaldelijk toegepast en ook 
momenteel loopt er een Europees onderzoek waarin het ontwikkelde instrument toegepast 
en gevalideerd wordt in een Europese context van scholen en lerarenopleidingen. Ook zijn er 
naar aanleiding van het onderzoek ideeën ontwikkeld en beproefd. Hieronder volgt een 
overzicht 
 
Leiderschap 
In het onderzoek naar het corporate curriculum is vooral gezocht naar elementen in de 
werkomgeving die van die omgeving een leeromgeving maken. Te weinig aandacht is 
gegeven aan de minder tastbare maar ook belangrijke aspecten van een werk-leeromgeving, 
zoals bijvoorbeeld leiderschap. Het leerklimaat en de perceptie van een werkomgeving als 
leeromgeving worden beïnvloed door de wijze van leiding geven binnen een organisatie of 
organisatieeenheid.  (Daan Stam) 
 
 
 



Teamsamenstelling en teamspirit 
De groepsdynamiek is in hoge mate bepalend voor de ervaren rijkdom van de leeromgeving. 
In het onderzoek naar rust en stabiliteit en creatieve onrust is dat naar voren gekomen, maar 
de vertaling daarvan naar een corporate curriculum behoeft nadere uitwerking.  
 
De virtuele leeromgeving 
In het onderzoek naar het corporate curriculum in instellingen voor Zorg en Welzijn zijn veel 
verschillende mensen in verschillende functies ondervraagd over de vraag welke factoren 
hen inspireerden en aanzetten tot leren. Opvallend was dat er in die nog zo recente periode 
nog niemand was die Internet noemden als onderdeel van hun werk-leeromgeving. 
Inmiddels is het ondenkbaar dat kenniswerkers de virtuele gemeenschap waarvan zij deel 
uitmaken niet zouden noemen. Internet biedt tal van mogelijkheden om aspecten van het 
corporate curriculum te versterken. Externe gerichtheid is een goed voorbeeld van een 
element dat versterkt kan worden met behulp van Internet. Hetzelfde geldt voor allerlei 
vormen van zelfgestuurd leren en kennis van beleidsontwikkelingen 
 
Identiteit 
In het corporate curriculum zoals geoperationaliseerd in het onderzoek. Is te weinig aandacht 
voor het belang van een gemeenschappelijke identiteit, een organisatiegevoel. Toch geldt 
ook daarvoor dat het de specie (het bindmiddel) kan vormen tussen de elementen van het 
corporate curriculum.  
 
 
Het gaat om de inhoud 
 
In de beginperiode van de kennisproductiviteitsgedachte en ideeën over lerende organisaties 
leek leren verheven te zijn tot iets met een intrinsieke waarde. In de loop ter tijd echter werd 
steeds meer geconstateerd dat het bevorderen van leren en van kennisproductiviteit beter in 
verband gebracht kon worden met een inhoudelijke thematiek, bijvoorbeeld gerelateerd aan 
een organisatiedoel of prioriteit. 
Om daarmee de brede benutting van vergrote kennisproductiviteit niet in de weg te staan, 
wordt er steeds vaker gekozen voor brede thema’s die door hun aard aansluiten op 
behoeften van mensen en hun wens om in de organisatie en breder maatschappelijk van 
betekenis te zijn. Voorbeelden van zulke brede thema’s zijn onder meer duurzaamheid en 
omgaan met diversiteit, In het eerder genoemde Europese project (CLIMATE, Contextual 
Learning In Management And Teaching in Europe) staat bijvoorbeeld de vraag centraal of 
scholen die een rijkere werk-leeromgeving bieden aan hun personeel ook in staat zijn om 
beter met de diversiteit van hun leerlingenpopulatie om te gaan. Leren ze in hun rijke werk 
leeromgeving beter om ieder, maar vooral ook samen een aanbod te realiseren waarin meer 
kinderen passend onderwijs krijgen?  
Andere voorbeelden bij bedrijven en organisaties liggen op het vlak van duurzaamheid. Er 
zijn steeds meer ondernemingen die duurzaamheid zien als een nieuwe prioriteit en als een 
terrein waarop ze zich kunnen profileren. De relatie met kennisproductiviteit is een tamelijk 
natuurlijke, omdat kennisproductief werken in hoge mate de efficiency, de effectiviteit en de 
groei van kennis dienen en daarmee vanzelfsprekend aan duurzaamheid bijdragen. 



Een toenemend aantal organisatie neemt ook steeds meer maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dat kan door het sponsoren van maatschappelijke initiatieven, zoals 
sport of cultuur, maar ook door personeel in staat te stellen actief een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijk relevante taken. Dat bevordert de samenleving, het bedrijfsimago, de 
bedrijventrots van de medewerkers en het brengt een soort job rotation met zich mee die ook 
weer professionaliserend werkt. Op die manier bevruchten corporate curicula van 
verschillende werkomgevingen elkaar op een productieve manier. 
 
 
Conclusie 
 
De afgelopen jaren hebben wij (van Lakerveld en Stam) intensief gewerkt met het corporate 
curriculum. In dit hoofdstuk doen wij ieder verslag van onze ervaringen end e ontwikkelingen 
in ons eigen denken over kennisproductiviteit en het corporate curriculum. In deze laatste 
paragraaf gaan we op zoek naar de synthese in onze ervaringen. 
 
Twee invalshoeken 
Christiaan Stam heeft zich in zijn werk met name geconcentreerd op het begrip 
kennisproductiviteit en de opvattingen die daarover kunnen worden onderscheiden. Jaap van 
Lakerveld heeft zich gericht op het corporate curriculum als operationalisatie van een 
kennisproductieve werkomgeving. De verschillende invalshoeken zijn enerzijds meer 
kennistheoretisch en beschouwelijk en anderzijds meer leerpsychologisch en operationeel. 
We zien we terug in de gehanteerde begrippen en zelfs in het taalgebruik en de schrijfstijl. 
Het conceptuele begrippenapparaat van kennisproductiviteit en corporate curriculum heeft 
zelf ook die twee gezichten. Een kant die probeert een antwoord te vinden op de vraag welke 
kennisopvattingen en theorieën verklarend en behulpzaam kunnen zijn om organisatie-
leerprocessen te beschrijven en te begrijpen en een andere kant die zoekt naar wat er in de 
praktijk van organisaties tot ontwikkeling kan worden gebracht om die organisaties slimmer 
en slagvaardiger te laten opereren. 
 
Differentiatie in het denken over kennismanagement en kennisproductiviteit 
Het corporate curriculum betreft een rijk en complex stelsel van elementen en relaties. In het 
onderzoek naar KP is gebleken dat onderverdeling van de leerfuncties in drie typen 
(organisatie, proces, individu) en een dienovereenkomstige visualisatie een positieve 
bijdrage leveren aan de overdraagbaarheid van het concept. 
Het corporate curriculum onderscheidt zich van andere benaderingen van 
kennismanagement doordat het zich positioneert als enabling strategy. Het corporate 
curriculum moet dus niet gezien worden als tegenhanger, maar als verdere specificatie van 
het concept kennis management. 
Vanuit intellectual capital perspectief kan het corporate curriculum worden gezien als een 
dynamische benadering van het kenniskapitaal van de onderneming, waarbij de krachtige 
leeromgeving (structureel kapitaal) fungeert als hefboom voor het leervermogen van de 
medewerkers (menselijk kapitaal).Gezien de kennisopvatting die ten grondslag ligt aan het 
corporate curriculum (kennis is een persoonlijke bekwaamheid en kan dus niet los worden 
gezien van de individu) is hier sprake van een autopoietische aanpak. Dit impliceert dat het 



corporate curriculum als concept het best kan worden toegepast in organisaties waarin een 
autopoietische epistemologie bestaat.  
Bij de effecten van een goed werkend corporate curriculum kan onderscheid worden 
gemaakt tussen twee typen innovatie: incrementeel en radicaal. De veronderstelling is dat 
leerprocessen die bijdragen aan beide typen innovatie van elkaar verschillen. Voor die 
veronderstelling is vooralsnog onvoldoende grond gevonden. Dit betekent echter niet dat er 
bewijzen voor het tegendeel gevonden zijn. 
 
Differentiatie in het denken over leren 
Opvattingen en theorieën over leren hebben een ontwikkeling laten zien in de richting van 
een steeds meer eclectische benadering van het leren. Het ontwikkelen van competenties 
wordt gezien als integraal proces van ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes die 
zich manifesteren in het vermogen om bepaalde handelingen te verrichten in een bepaalde 
context met bepaalde kwaliteiten. Verschillende leertheorieën en opvattingen kunnen ingezet 
worden om die processen te duiden of in te richten. Tegelijkertijd moeten we onderkennen 
dat er verschillen bestaan in leerprocessen die samenhangen met kenmerken en 
voorkeuren. Hier zien we ook een samenhang met de benoemde verschillende 
kennisopvattingen. Organisaties, werkeenheden/teams en individuen kunnen verschillende 
opvattingen hebben die zich uiten in daarmee samenhangende leerbehoeften, en stijlen.  
 
Kennistheorie en leertheorie parallelle trends 
In de ontwikkelingen in kennisopvattingen en van leertheorieën zien we grote 
overeenkomsten. Er worden in beide beschrijvingen trends geschetst waarin kennis en leren 
achtereenvolgens meer kennisinhoudelijk, daarna meer netwerkend en ten slotte meer 
ontwikkelend zijn beschreven. Zowel in de kennisopvattingen als in de leertheorieën zien we 
dat de persoon een steeds belangrijkere rol inneemt. Kennis wordt in toenemende mate 
gezien als een persoonlijke competentie en leren als een zelf geïnitieerde, zelf gereguleerde 
activiteit waarin de persoonlijke betekenisgeving en betekenisontwikkeling in interactie tot 
stand komen. In beide beschrijvingen geven de auteurs aan dat er een stadium is bereikt 
waarin er na generieke theorievorming en toepassing nu behoefte is aan differentiatie. 
Kennisopvattingen verschillen en vanuit verschillende opvattingen ervaren werkenden hun 
werkomgeving in meer of mindere mate als leerzaam. In samenhang met die opvattingen en 
vanuit persoonlijke behoeften, aanleg, verwachtingen en ervaringen zoeken en benutten 
medewerkers verschillende elementen in hun werk om van te leren. 
 
Optimale match van omgevingen met de daar beoogde leerprocessen 
In de leertheoretische ontwikkelingen lijkt zich een trend af te tekenen in de richting van meer 
eclectische theorieontwikkeling en daarmee ook van gedifferentieerde praktijken. Die 
praktijken bieden tezamen de context waarbinnen een diversiteit van leerprocessen zich 
kunnen voltrekken. In het onderzoek van van Lakerveld tekenen zich al enkele van die 
differentiaties af. Zo is er bijvoorbeeld een relatief sterk verband vast gesteld tussen 
enerzijds externe gerichtheid en anderzijds het vergroten van het vermogen tot reflecteren.  
Vervolg onderzoek zou zich op de vraag toe kunnen spitsen welke werkcontexten en 
arrangementen in het bijzonder bijdragen aan bepaalde soorten leerprocessen. Het ligt in de 



lijn van de verwachtingen dat ook persoonsvariabelen bij het vinden van zo’n match een rol 
spelen. 
 
 
 
Optimale match tussen kennisopvattingen en leerlandschappen 
Wat voor de leertheoretische ontwikkelingen geldt, lijkt ook in de kennistheorieontwikkeling 
waarneembaar. Er is niet alleen een opeenvolging van opvattingen te constateren, maar er is 
veeleer een stelsel van naast elkaar bestaande opvattingen te onderscheiden, die elk 
verwijzen naar bepaalde praktijken, waarin ze ook het beste tot hun recht komen. Er si een 
correspondentie tussen opvattingen over kennis en kennisontwikkeling enerzijds en de 
perceptie van kennis en kennisontwikkeling in werkpraktijken. Tegelijkertijd is het 
aannemelijk dat indien de opvattingen en de waarnemingen dichter bij elkaar liggen, ook de 
werking van de waargenomen kennisontwikkelingsprocessen versterkt wordt. De essentie 
van deze gedachte is dat in werkomgevingen waarin een bepaalde kennistheorie dominant is 
maatregelen die daarmee sporen ook relatief effectiever zullen zijn. Een en ander betekent 
dat er niet een optimaal leerlandschap bestaat, maar dat de kwaliteit, de rijkdom of de kracht 
van het leerlandschap samenhangt met de opvattingen van de bewoners. Organisaties 
komen daarmee voor de uitdaging te staan hun cultuur aan te passen aan de opvattingen 
van hun medewerkers of waar mogelijk andersom. Medewerkers vanuit hun perspectief doen 
hetzelfde. Ze passen zich aan of ze keren zich af van de cultuur in samenhang met wat zij 
zien als hun eigen kenmerken en opvattingen. 
 
 
Link tussen de leerlandschappen 
In de bovenstaande paragraaf wordt melding gemaakt van verschillende onderscheiden 
soorten leerlandschappen. Dat geldt binnen een organisatie. Daar kunnen onderscheiden 
leerlandschappen bestaan of tot ontwikkeling komen, het geldt echter ook op verschillende 
aggregatieniveaus (team, organisatie, beroepsgroep, alumni netwerken, familie, vrienden en 
bekenden, verenigingen en associaties etc.) Vanuit elk van die niveaus zal er zich een 
verschillend landschap van leergelegenheden ontwikkelen en op elk van die niveaus zijn die 
ook weer geënt op kennisopvattingen. De variëteit daarin is een punt van aandacht en een 
bron van rijkdom in werk-leeromgevingen. De kracht van de werkomgeving als leeromgeving 
zal des te meer verrijkt worden wanneer de link tussen de verschillende niveaus van 
corporate curricula (leerlandschappen) expliciet onderwerp gemaakt wordt van analyse en 
reflectie 
  
Verdere ontwikkeling van de theorie rond kennis productiviteit en het corporate curriculum 
zou gebaat zijn bij een versterking van het theoretisch fundament in leer theorieën, 
kennistheorieën, persoonlijkheids en sociaal psychologische theorie. 
Om de praktische toepasbaarheid van de concepten te vergroten zijn al belangrijke stappen 
gezet in de richting van instrumentontwikkeling en het ontwikkelen van ontwerpstappen. 
Bij nadere precisering van de elementen die deel uitmaken van een corporate curriculum zal 
een verdere differentiatie naar soorten leerlandschappen en niveaus daarvan belangrijk zijn. 


