Vitale krachtenbundeling: opleidingsinstituut in eigen huis

Introductie

MKB WERKPLEKLEREN in het kort

Met de introductie van het MKB WERKPLEKLEREN verbinden we de beste
elementen uit de actuele beroepspraktijkvorming en technologische
mogelijkheden aan het beproefde opleidingsmodel van ‘meester en gezel’.
Deze vitale bundeling van krachten betekent een nieuwe totaalbenadering
van ‘een leven lang leren’ binnen organisaties, instellingen en bedrijven.

Het MKB WERKPLEKLEREN heeft als voornaamste kenmerken:

Belangrijk uitgangspunt van het concept is dat het volledige leerproces van
een medewerker binnen de eigen organisatie plaatsvindt. Dus zowel de
theoretische kant van de personeels- of bedrijfsopleiding als het
praktijkleren worden binnenshuis op de eigen werkplek gevolgd en
uitgevoerd.
In dit document werken we de verschillende facetten van het MKB
WERKPLEKLEREN uit.










Theoretische personeelsopleiding en bijscholing met behulp van
Engaged E-learning binnen de organisatie.
Directe toepassing van de theorie op de werkplek.
Verbinding tussen ‘nieuwe’ kennis en ‘oude’ praktijkervaring door
inschakeling van een mentor die thuis is in de organisatie.
Direct meetbaar leerrendement via een Learning Management
System onder eigen beheer.
Definitieve oplossing van het ‘transfer’-probleem; medewerkers
leren wat ze echt moeten weten, niet te veel, niet te weinig.
Flexibilisering bij uitvoering opleidingsplan binnen de organisatie.
Significante kostenbesparing binnen het opleidingsbudget.
Vitaal proces van co-learning binnen de organisatie als geheel.

VERBINDING THEORIE EN PRAKTIJKLEREN
Nieuwe kennis via E-learning
E-learning als nieuwste trainingstechnologie staat nog
maar aan het begin van een grote opmars. Naast alle
andere mogelijkheden lijkt E-learning als methode zeer
geschikt te zijn voor leren op de eigen werkplek.
Binnen MKB WERKPLEKLEREN speelt een recente variant,
die van Engaged E-learning, een beslissende rol.
Engaged E-learning, vergeleken met traditionele vormen van leren, levert
met een leerinspanning van 20% aantoonbaar 80% van het opleidingsrendement op tegen 20% van de kosten. Dit kan omdat deze vorm van Elearning de meest efficiënte leermethode is voor verwerking van strikt
afgebakende content die door de opdrachtgever op maat is samengesteld.
Dankzij Engaged E-learning kan de medewerker op een voor hem of haar
geschikt moment kennis nemen van de dingen die hij of zij echt moet weten
met het oog op de verbetering van zijn of haar functioneren.
De ervaring heeft geleerd dat E-learning op dit moment nog niet geschikt is
om vaardigheden aan te leren en/of te oefenen. Daar staat tegenover dat
E-learning wel zo gestructureerd kan worden dat de nieuwe kennis
onmiddellijk kan worden toegepast in de praktijk.
Direct toepassen van nieuwe kennis
Engaged E-learning zorgt ervoor dat de medewerker afgebakende nieuwe
kennis in een relatief zeer korte tijd kan opnemen en verwerken. Om het
rendement van het leerproces te optimaliseren is het echter noodzakelijk
dat de nieuw opgedane kennis ook zo snel mogelijk ter plaatse kan worden
uitgeprobeerd en geoefend. In de filosofie van het MKB WERKPLEKLEREN gaat
de medewerker na het volgen van een training direct aan de slag met het in
praktijk brengen van de nieuwe kennis.

Eigen kleur
“Ik heb sinds een paar jaar meer dan twintig mensen in dienst. Wie had
dat ooit gedacht! En of ik het nu leuk vind of niet, deskundigheidsbevordering volgens een serieus opleidingsplan hoort er echt wel bij. Dit
voorjaar ben ik samen met de bedrijfsleider eens gaan inventariseren
waar ik onze mensen het beste heen kan sturen, voor het volgen van
een cursus of een training. Mijn voorkeur gaat uit naar een instituut
waar ze niet te weinig leren, maar vooral ook niet te veel. Als ik de
folders van de gevestigde opleidingsinstellingen lees, zakt me de moed
in de schoenen. Per persoon meer dan 2000 Euro voor drie
cursusdagen! En dan is nog maar afwachten wat het per saldo oplevert.
Mijn bedrijf heeft heel duidelijk een eigen kleur, en extern geleerde
kunstjes werken hier niet echt…”, aldus Arie, directeur-eigenaar van een
klein internet-postorderbedrijf, die vervolgens vertelt: “In de nazomer
zag ik op de site van MKB WERKPLEKLEREN hoe wendbaar de combinatie
kan zijn van E-learning in combinatie met de overdracht van aanwezige
ervaring. Super! Dit is wat je noemt ‘Blended Learning 2.0’”

MENTORAAT ALS VERBINDENDE FACTOR
Meester en gezel
Het aanbrengen van een zinvolle verbinding is vaak één van de
voornaamste problemen in een traject van leren met het oog op de praktijk.
Dit heeft te maken met een stand van zaken waarin theorieopleiding en
beroepspraktijkvorming op een onevenredige manier uit elkaar getrokken
zijn. Het MKB WERKPLEKLEREN grijpt daarom terug op de situatie waarin
theorie en praktijk bij het leren van een vak een geïntegreerd geheel
vormen. In de filosofie van het MKB WERKPLEKLEREN wordt de verbinding
gemaakt door het mentoraat.

De functie van mentor is eigenlijk al heel oud. Uit het Middeleeuwse
Europa kennen we een opleidingspraktijk die in andere werelddelen nu
nog steeds bestaat: iemand die een vak wil leren zoekt een ‘meester’ en
gaat bij hem als ‘gezel’ in de leer. Stap voor stap verwerft de gezel de
kennis en kunde die nodig zijn om zelf ook een echte vakman te worden.
Het leerproces van de gezel speelt zich volledig binnen de
praktijksituatie af, meestal een werkplaats. De meester houdt daar het
toezicht en kan vanuit zijn eigen ervaring telkens een inschatting maken
welke opdrachten hij door de gezel kan laten uitvoeren. Als de gezel
bepaalde vaardigheden fout aanleert, kan de meester snel corrigerend
optreden, aanwijzingen geven hoe het beter kan en het goede
voorbeeld geven. Aan het eind van het traject is de gezel zover dat hij de
‘meesterproef’ kan afleggen. Slaagt hij hiervoor, dan kan hij zichzelf ook
‘meester’ noemen.
‘Nieuwe’ kennis plus ‘oude’ ervaring
In het MKB WERKPLEKLEREN is de voornaamste vereiste voor een mentor dat
hij zelf ervaringsdeskundigheid heeft opgedaan binnen de betrokken
organisatie. De ideale mentor is dan ook een collega die al langer meeloopt.

-

De verbinding tussen het aanleren van de theorie en het in praktijk brengen
van de nieuwe kennis komt tot stand via een natuurlijk contact tussen
‘meester en gezel’ op de werkvloer.
Een belangrijk instrument voor HET MKB WERKPLEKLEREN is het bijhouden van
een zogenaamd ‘Leerjournaal’. Het leerjournaal is een logboek waarin de
medewerker verslag doet van zijn leeractiviteiten en reflecteert op zijn
vorderingen. Het leerjournaal kan dan ook prima fungeren als relevante
gespreksstof in de mentorcontacten.
Wellicht ten overvloede: het MKB WERKPLEKLEREN gaat ervan uit dat alle
hierboven benoemde activiteiten binnenshuis, op de eigen werkplek
plaatsvinden.
Leerrendement Meetbaar via LMS en Leerjournaal
Wanneer een organisatie medewerkers gelegenheid geeft om zich verder te
ontwikkelen via een (aanvullend) opleidingstraject is het van belang dat de
resultaten gemeten kunnen worden. Vanuit zijn rol als vertrouwenspersoon
kan de mentor niet één op één verslag doen van het leerproces van de
collega die hij begeleidt. Omdat de verantwoordelijkheid voor het leerproces
voor het 100% bij de medewerker zelf ligt, mag ook van hem of haar zelf
gevraagd worden met een bepaalde regelmaat verslag van zijn of haar
vorderingen te doen bij de opdrachtgever. Binnen een organisatie kan dit de
directie zijn maar ook de betrokken HRM-functionaris.
Het MKB WERKPLEKLEREN biedt twee methoden waarmee de medewerker in
opleiding verantwoording aflegt van zijn of haar leerproces:
-

-

Via een geautomatiseerd Learning Management System (LMS) geeft
de medewerker aan de opdrachtgever real time inzicht in zijn of haar
vorderingen.
Het Leerjournaal voorziet in de mogelijkheid om tussentijdse en
afsluitende rapportage te doen over het leren in de praktijk.

Oplossing van het ‘transfer’-probleem
In meer algemene zin heeft de inzet van MKB
WERKPLEKLEREN als resultaat dat voor eens en
voor altijd kan worden afgerekend met het
zogenaamde ‘transfer’-probleem. Dit
probleem is inherent aan elke vorm van leren
of opleiden waarbij een gedeelte van het
traject buitenshuis wordt gevolgd.
Iedereen kent wel voorbeelden van
medewerkers die enthousiast terugkomen van
een externe cursus of training en hun nieuwe
kennis willen uitproberen in de praktijk.
Daarbij worden ze geconfronteerd met
diverse vormen van weerstand binnen de eigen organisatie, zoals onbegrip
van collega’s en leidinggevenden en elementen van de bedrijfscultuur waar
de nieuw opgedane kennis net niet helemaal of helemaal bij aansluit.
Het MKB WERKPLEKLEREN biedt het volledige opleidingstraject, dus zowel de
theorie als het praktijkleren geïntegreerd aan binnen de organisatie zelf.
Daarom kan vanaf het begin gelet worden op het tot stand komen de
noodzakelijke verbinding. Nu al is bewezen dat deze geïntegreerde aanpak
een belangrijke bijdrage levert aan de gemotiveerdheid van medewerkers.
Men ziet direct dat ‘het werkt’. Frustraties die uiteindelijk niet leiden tot
een relevante verbetering van zijn of haar functioneren blijven uit. Men
ervaart het positieve resultaat.
In dit verband is de al eerder genoemde 20-80-20-formule opnieuw van
belang: in 20% van de tijd 80% opleidingsrendement tegen 20% van de
kosten! Ook hier maakt MKB WERKPLEKLEREN het verschil. Veel van wat
extern geleerd is sluit niet aan binnen de organisatie; vaak leert men te veel
en niet zelden leert men te weinig. Het werkelijke rendement van externe
opleidingen blijft daarom in veel gevallen onduidelijk. Vanwege de
benadering van concentratie op locatie ligt bij MBK WERKPLEKLEREN anders.

Opleidingsrendement-calculator
Binnen het concept van MKB WERKPLEKLEREN kan op elk gewenst moment
gemeten worden wat de opleiding voor de organisatie oplevert. Om dit
inzichtelijk te maken heeft MKB WERKPLEKLEREN een ‘Opleidingsrendementcalculator’ ontwikkeld.
Met behulp van dit instrument kunnen geïnteresseerden zelf vergelijkenderwijs uitvinden wat een geïntegreerde benadering van opleiden voor de eigen
organisatie oplevert.

WERKEN AAN VITALITEIT
Drie principes
Met het oog op een vitale krachtenbundeling binnen de
organisatie hanteert MKB WERKPLEKLEREN drie principes:
- Variabele afbakening
- Flexibele integratie
- Meetbare effectiviteit
Variabele afbakening – De organisatie bepaalt wat wel en niet geleerd moet
worden, niet meer en niet minder. Blijkt in de loop van een
opleidingstraject dat de medewerker op een bepaald punt aanvullende
training nodig heeft, dan kan binnen het MKB WERKPLEKLEREN moeiteloos
een nieuw stuk leerinhoud in het traject worden ingevoegd. HET MKB
WERKPLEKLEREN biedt eveneens veel mogelijkheden met het oog op een
alternatieve loopbaanontwikkeling, intern of richting arbeidsmarkt.
Flexibele integratie – Men kan kiezen op welk moment en op welke plaats
men een E-learning-module uitvoert. Terugkoppeling naar de mentor vindt
plaats volgens een overeengekomen planning. Wanneer meerdere collega’s
dezelfde modules volgen, kan men worden gestimuleerd om onderling
leerervaringen uit te wisselen. Deze optie heeft binnen de retail-branche
zeer succesvolle resultaten laten zien. Blijken er zich plotseling
verschuivingen in prioriteit voor te doen, en moet een medewerker binnen
de organisatie versneld een andere functie invullen, dan is aanvullende
toerusting binnen het MKB WERKPLEKLEREN geen enkel probleem.
Meetbare effectiviteit – Anders dan bij traditioneel opleiden is de
opdrachtgever (werkgever, HRM-functionaris of leidinggevende) niet pas
aan het eind van een traject op de hoogte van gemaakte vorderingen; het
MKB WERKPLEKLEREN laat via het LMS op elk gewenst moment zien hoe het
traject verloopt. Resultaatmeting gaat hand in hand met procesbewaking.
Dit heeft een aantoonbaar gunstig effect op de uitvoering van een
realistisch opleidingsplan en de personeelsplanning als geheel.

20 – 80 – 20
“Je wilt niet weten hoe enthousiast die Hans de Graaf kan vertellen over
het MKB WERKPLEKLEREN. Maar het lijkt erop dat zijn grappige uitbreiding
van de Wet van Pareto echt hout snijdt”, zegt Madelon die van eerste
verkoopmedewerker in een modeketen onlangs doorgroeide naar P&Ofunctionaris . Ze kwam Hans tegen tijdens een meerdaagse training voor
coachingstechnieken.
“Bij mij begon het kwartje te vallen, toen ik hem lekker droog hoorde
opmerken dat hij de praktijkoefeningen die we met de groep deden, net
zo goed of misschien wel beter binnen zijn eigen bedrijf zou kunnen
uitvoeren, gewoon met ervaren collega’s…

Een paar weken later begreep ik pas echt wat hij bedoelde. Toen las ik op
de site van MKB Werkplekleren een paar artikelen van Hans. Daarin geeft
hij uitleg over de filosofie achter een simpele maar doeltreffende
methode van opleiden. Alles dichtbij huis houden, aanwezige krachten
bundelen en slim met elkaar combineren. Misschien dat de formule van
20% van de inspanning met 80% opleidingsrendement tegen 20% van de
kosten ook wel een beetje met de crisis te maken heeft…, maar eigenlijk
was MKB Werkplekleren gewoon altijd al de beste oplossing!”
Madelon heeft intussen besloten algemene personeelstrainingen binnen
haar bedrijf volgens MKB WERKPLEKLEREN op te zetten. “Het effect van de
verbinding merk je meteen! Ongelofelijk”, aldus Madelon.

Significante kostenbesparing
Bij alle noodzakelijke maatregelen die door organisaties worden genomen
om de huidige crisis het hoofd te bieden kijkt men natuurlijk ook kritisch
naar opleidingsbudgetten.
Een klein rekensommetje leert dat de keuze voor MKB WERKPLEKLEREN per
direct een belangrijke kostenbesparing gaat opleveren, namelijk rond de
80%. Om dit concreet te maken:
-

-

Hoge tot zeer hoge kosten van externe cursussen en trainingen
komen te vervallen.
Bijkomende reis- en verblijfskosten bestaan niet meer.
Derving door reistijd en verlet vind niet langer plaats.
Kosten voor begeleiding op het werk nemen in zeer beperkte mate
toe, maar dit wordt voor een belangrijk deel terugverdiend dankzij
het principe van flexibele integratie.
Rapid E-learning is betaalbaar.

Vitaal proces van co-learning
De definitie van co-learning binnen het
MKB WERKPLEKLEREN luidt: het leren op
de werkvloer heeft een stimulerend
parallel effect op de directe omgeving
binnen de organisatie.
Wanneer een medewerker zijn of haar
gehele opleidingstraject binnenshuis
uitvoert, wordt dit onderwerp van
gesprek. Recent onderzoek binnen een middelgrote retail-keten heeft laten
zien dat het mentoraat binnen MKB WERKPLEKLEREN ook met het oog op colearning een belangrijke verbindende factor vertegenwoordigt.
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MKB Werkplekleren/Best Learning Practice
MKB WERKPLEKLEREN is een concept van Icademy B.V. en staat in
het kader van het bredere project Best Learning Practice. Houd
de website in de gaten en denk actief mee!
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