Er wordt veel gevraagd van de moderne werkgever
en werknemer. Voortdurende ontwikkelingen van kennen
en kunnen is nodig om scherp te blijven. Een passende
leercultuur in branches en organisaties is daarbij een
belangrijke voorwaarde. Maar hoe pak je dat aan? Waar
start je en waar moet je op letten? Welke stappen kun je
zetten om te komen tot een lerende organisatie?
Uitdagingen waar CINOP bij helpt!

Wat zien wij?

Hoe kunnen wij
ondersteunen?
Scherpstellen van de
ambities
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Je personeel moet actief meebewegen met de ontwikkelingen van
de organisatie en daarin eigen regie pakken.
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1
Voldoende
vrijheid en geen vrijblijvendheid voor
een leven lang ontwikkelen is nodig.
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Werkenderwijs
leren, lerende wijs
21
werken: ontwikkeling is meer dan een
cursus.
13

Leercultuur in kaart brengen
door de leercultuurscan
Onderzoek naar
behoeften en toekomstige
skills
Ondersteuning bij de aanpak

Waarom de
leercultuurscan?
‘Leercultuur’ is belangrijk voor mensen om zich door her-, bij- of omscholing
te ontwikkelen. Zowel in economisch goed als minder goede tijden. Veel
organisaties investeren al veel en structureel in hun menselijke kapitaal.
Nederland scoort goed in deelname aan (formele vormen van) opleiding of
scholing. En wat te denken van de informele ontwikkeling van kennis en
kunde in de dagelijkse praktijk van miljoenen werkenden?
Een goede leercultuur is een belangrijke voorwaarde voor medewerkers om
hun eigen regie op hun ontwikkeling te nemen en te houden. Voor die
uitdaging bestaat geen simpel recept. Maar door na te gaan hoe de
leercultuur er uit ziet en wat er versterkt kan worden ontstaat beter zicht
op de mogelijkheden en onmogelijkheden als basis voor een evenwichtige
en succesvolle aanpak van een Leven lang Ontwikkelen in de organisatie.
Daar hebben organisaties en hun medewerkers baat bij!

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met
ons om de mogelijkheden te
bespreken. Of kijk op
www.cinop.nl/arbeidsmarktonderwijs

Hoe werkt de
leercultuurscan?
De leercultuurscan van CINOP helpt in drie stappen door
‘spiegelen’, ‘scherpstellen’ en ‘starten’ om de leercultuur zichtbaar
te maken en te versterken. Het levert inzicht op in welke mate er
sprake is van een leercultuur en biedt de mogelijkheid om collectief
gerichte ondersteuning te bieden in de ontwikkeling ervan.
De stap spiegelen geeft doormiddel van een online vragenlijst een
helder beeld van de mate waarin er binnen de organisatie sprake is
van een leercultuur en waar verbetering mogelijk is.
De stap scherpstellen geeft door middel van interviews een verdere
verheldering op de mate waarin door leiding en medewerkers een
leercultuur wordt ervaren en wat mogelijke actiepunten zijn.
De stap starten leidt tot een organisatie specifiek actieplan ter
versterking van de leercultuur.
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