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Drie voorwaarden voor effectief leren in de praktijk 
Het ervaren van een zekere mate van autonomie, een goede relatie en het vertrouwen in 
eigen kunnen (competentie) vormen belangrijke voorwaarden voor effectief leren. 
Een medewerker is sneller bereid en gemotiveerd om actief vorm en inhoud te geven aan 
haar ontwikkeling als aan deze voorwaarden is voldaan. 
 

 
Autonomie 
Bij voldoende autonomie heeft de medewerker invloed op haar leerproces en het inrichten 
van haar werkzaamheden. Een belangrijke strategie daarbij is om een medewerker keuzes te 
bieden, want dat geeft ruimte aan de autonomie. Daarnaast zijn denkvragen stellen en 
zeggen wat medewerkers doen in tegenstelling tot wat ze zijn, goede manieren die bijdragen 
aan het gevoel van autonomie. 

Competentie 
Het gevoel van competent zijn wordt vergroot als je je medewerker de gelegenheid geeft om 
te laten zien wat zij al kan en weet. Daar kun je op voortbouwen in de begeleiding door 
samen met haar te bespreken hoe en waarin zij zichzelf verder wil ontwikkelen. Een 
medewerker voelt zich gewaardeerd en leert makkelijker, als zij weet dat haar prestaties 
ertoe doen en zin hebben. Het mogelijk maken van leren in verschillende situaties en 
aansluiten bij de leerstijl van de medewerker zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 
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Relatie 
Voor een medeweker is het belangrijk dat ze het gevoel heeft dat ze erbij hoort en welkom 
is, want dat geeft een gevoel van veiligheid. Het zijn de leidinggevende en de collega’s die 
samen voor een veilig en motiverend klimaat moeten zorgen waarbij de inzet van iedereen 
telt. Ga eens voor jezelf na hoe fouten en problemen in het team bespreekbaar worden 
gemaakt, hoe medewerkers elkaar helpen bij problemen en hoe verantwoordelijk de 
medewerkers zich voor elkaar voelen. Dan weet je of je medewerkers een veilig en 
motiverend leerklimaat biedt. 
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