
Principes van deelnemer-gericht leren 

 

« Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthou, ik doe en 

ik begrijp » Chinees spreekwoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Principe METHODOLOGIE 

Voortbouwen op bestaande kennis. Bevraag wat de deelnemers al weten en bouw de sessie op rondom hun bestaande kennis.  

Respect: De deelnemers moeten 

gerespecteerd worden en de ervaring die 

ze hebben moet erkend worden.   

 Stel vragen om het ervarings- en kennisniveau van de deelnemers in te schatten. Dit informeert de opleider en geeft de deelnemers het 

gevoel begrepen en gewaardeerd te worden. Herken ze voor de vaardigheden die ze al hebben, zelfs als die vaardigheden niet direct 

verband houden met de training. 

Recht op fouten maken: deelnemers zijn 
bang om fouten te maken. 

 

Neem de tijd om het maken van fouten te bespreken. ‘Fouten’ zijn een kans voor de opleider om bij te leren. We leren allemaal bij van 

onze fouten en fouten van anderen. Deelnemers moeten zich veilig voelen en het gevoel hebben dat ze het recht hebben om fouten te 

maken. Creëer en onderhoud deze veilige omgeving. Vermijd het plannen van activiteiten met meer risico op fouten, aan het begin van 

de sessie: het is beter om ze te bewaren voor later, wanneer de leerlingen zich op hun gemak voelen bij elkaar. 

Toepassing: Deelnemers moeten leren om 
de kennis toe te passen op reële situaties 

 
De training moet direct praktisch toepasbaar zijn, het moet betekenis hebben voor de deelnemers. Hiervoor is het nodig om aan het 
begin van de training contextualisering te bieden, taken en situaties die dicht bij de dingen liggen die de deelnemers moeten bereiken. 
Maak tijdens de opleiding gebruik van casussen en voorbeelden uit de praktijk en voorzie oefenmomenten.  
 

Tastbaar: We leren het beste als de training 
een concrete behoefte tegemoetkomt. 

 

Richt de training op de noden van de deelnemers. Voer een behoefteanalyse uit alvorens de training te starten. Neem de tijd om de 
verwachtingen van de deelnemers aan het begin van de training te begrijpen en stuur bij indien nodig. 

 

Betrokkenheid: De deelnemers moeten bij 
het proces worden betrokken. 

 

Kies methoden die de participatie bevorderen. Actieve leermethoden zijn onder meer rollenspellen, simulaties, groepswerken en 
discussies, brainstormen, uitleg en presentaties tussen collega's, debatten, demonstraties gevolgd door debriefing, 
samenwerkingsspellen, etc. 

 

Facilitering: Volwassenen delen graag hun 
ervaringen. Het is beter om een gids aan 
hun zijde te zijn dan een leraar in de kijker. 

 

Deelnemers leren meestal beter in een sfeer van wederzijds leren dan in een omgeving waar de leraar alles weet. Bied mogelijkheden 
voor het delen van ervaringen zodat deelnemers van elkaar leren. Vergemakkelijk het delen van kennis en ervaringen in plaats van door 
te geven wat we weten. 

 


