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Leerprincipes, KM en

In dit artikel bespreekt Henk de Bruyne een aantal
leerprincipes die – met behulp van kennis(management)-
systemen – kunnen leiden tot een effectieve leer-
/werkomgeving, een omgeving waarin ook de homo
zappiens kan gedijen. 

Henk de Bruyne 

Enige tijd geleden las ik in de krant over een psycholo-
gisch experiment waarin onderzocht werd hoe vrou-
wen zich door mannen bejegend kunnen voelen. Voor

dit onderzoek werd het uiterlijk van de vrouwen – alvorens
ze geconfronteerd werden met een aantal mannelijke gespreks-
partners – vakkundig door een visagist (extra) mooi opge-
maakt. Enige tijd later werd hetzelfde onderzoek herhaald,
maar deze keer bracht de visagist een grote ontsierende moe-
dervlek vlak naast hun mond aan. Het resultaat was dat de
vrouwen allemaal rapporteerden dat ze zich nu aanzienlijk
slechter behandeld voelden door hun gesprekspartner.
Daarbij gaf een deel van de vrouwen aan hoe hinderlijk ze het
gevonden hadden dat hun mannelijke gesprekspartners de
hele tijd naar die lelijke vlek hadden zitten staren.

Waarom vertel ik u dit? Omdat mijn verhaal over leren gaat,
leren in de context van werken. U hebt zojuist iets ‘geleerd’
over de omgang tussen vrouwen en mannen. De vraag is nu
niet: wat heb ik hieraan, voor mijn eigen werk, of voor de
relatie met mijn partner, mijn schoonmoeder of mijn mana-
ger. Het is maar een voorbeeld en ik doe nu voor het gemak
even alsof het ook ontzettend nuttig is geweest om dat te
leren. 
Waar het om gaat, is wat er vervolgens moet gebeuren om het
geleerde ook echt tot zijn recht te laten komen – in de ter-
minologie van KM: om het geleerde zijn waarde te laten krij-
gen. Want één ding kan ik u alvast verklappen: als we het
alleen hierbij zouden laten, is de kans dat u het zojuist geleer-
de over een tijdje nog kunt navertellen, buitengewoon
klein…

De meesten van ons zijn opgegroeid in een leercultuur waar-
in een sterk centrale rol was weggelegd voor de docent die ons
vertelde wát we moesten leren. Dat kregen we te horen in de
klassikaal gegeven lessen of colleges en dat lazen we in de
door de docenten voorgeschreven boeken. 
In latere (vervolg)opleidingen volgden we ook practica,
schreven we scripties, of liepen we stage bij een bedrijf. Zeker
achteraf gezien was dat een heel overzichtelijk proces: leer-
omgevingen werden altijd heel eenduidig ingericht. Kijken
we vandaag de dag naar het onderwijs, dan zie ik dat zich een
aantal forse veranderingen aan het voltrekken is. 
Zelf heb ik inmiddels drie kinderen in het voortgezet onder-
wijs. Kom ik bij hen op de kamer waar ze ‘toevallig’ aan het
leren zijn, dan ziet het er min of meer als volgt uit:
Op het bureau een opengeslagen leerboek en een agenda, die
geen van beide worden ingekeken, laat staan gelezen. Via de
computer, die standaard op MSN staat, wordt gechat met een
aantal (meestal meer dan vijf ) mij onbekende personen. Eén
van mijn kinderen heeft daarbij ook altijd de webcam aan
staan. Verder klinkt er luide muziek uit de cd- of mp3-speler
en ligt het mobieltje onder handbereik, een enkele keer voor
een snel telefoontje maar veel vaker voor het ontvangen of
versturen van sms’jes.
Wanneer ik in die omgeving een gesprekje begin, blijven al
deze activiteiten gewoon doorgaan. Mijn dochter is nog zo
beleefd mij daarbij aan te kijken, zij verstaat de kunst van het
‘blind’ typen. Mijn jongste zoon laat zich echter geen
moment afleiden en kijkt ononderbroken naar zijn webcam
om – naar ik aanneem – door zijn vriendinnetje uit Minsk
bewonderd te kunnen blijven worden. Hoewel ik dus uitslui-
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De homo zappiens en het netwerkleren 
We zijn hier in mijn ogen getuige van een nieuwe stap in de
evolutie: van homo sapiens tot Homo Zappiens: de opvolger
van de wetende mens, de veranderlijke mens die snel heen en

tend tegen zijn nek praat, geeft hij
toch nog redelijk adequate, zij het
meestal korte, antwoorden. 
Dat chatten gaat volgens hen
natuurlijk over schoolzaken, hun
huiswerk, een scheikundevraag
bijvoorbeeld. Zaken waar ze zelf
niet uitkomen en dan droppen bij
iemand uit hun netwerk. En met
het antwoord dat altijd wel komt,
werken ze vervolgens weer verder.
Je kunt je natuurlijk afvragen of
ze op zo’n moment aan het leren
zijn; zelf vinden ze van wel. 

Hun informatie halen ze overal
vandaan: radio, televisie, boeken
en (dag)bladen, maar ook door te
surfen en chatten op het internet
en voortdurend in contact te blij-
ven (te netwerken) met vrienden
en medestudenten via hun mo-
bieltje. 
Deze nieuwe generatie, die op allerlei manieren kennis en
informatie vergaart in een door henzelf gecreëerde
(leer)omgeving, maakt voortdurend keuzes en neemt beslui-
ten over welke kennis en informatie bruikbaar is en welke
informatie ze ‘deleten’. Een groot verschil met het ‘oude’ leren
waarin de lerenden veel volgzamer deden wat hen door de
docent was opgedragen.

© Menno Kooistra

de homo zappiens
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weer schakelt, die kan functioneren bij de gratie van vluchti-
ge, snel wisselende en verouderende kennis, en daar zijn leer-
gedrag op aanpast. 
Vraagt u mij niet of ik dit een zegenrijke ontwikkeling vind;
ik zou het niet weten. De docent van weleer is niet meer het
centrum van de leercultuur, dat is nu de lerende zelf gewor-
den. De lerende mens die zich omringt mét en bedient ván
allerhande media en communicatiemiddelen die hem ter
beschikking staan. Zijn leren is netwerkleren geworden.
Wat ik me daarbij vooral afvraag is of deze manier van leren
ook effectief kan zijn in het geval we onze traditionele leer-
omgeving niet aanpassen aan deze nieuwe ontwikkeling. Tot
nu toe worden opleidingen nog – vrijwel zonder uitzonde-
ring – gebaseerd op leerprincipes die stammen uit de voorbije
leercultuur. Niet dat die leerprincipes zelf opeens ongeldig
zijn geworden, maar in de ‘vertaling’ naar didactische uitwer-
kingen verliezen ze gemakkelijk de aansluiting met de prak-
tijk. 

Vijf vuistregels 
Een belangrijke eerste vuistregel voor het leren is dat je niet
alleen aandacht moet schenken aan het leerproces maar ook
– en misschien nog wel meer – aan het proces van vergeten. 
In formulevorm: L staat tot V als I staat tot G. Daarin staat
L voor Leren, V voor Vergeten, I voor Investeren en G voor
Geld weggooien. 
Deze vuistregel is belangrijk omdat we uit onderzoek weten
dat iets wat je maar één keer leert, heel snel weer vergeten
wordt. De vergeetcurve ziet er namelijk als volgt uit… 

Na één week weet u nog maar ongeveer eenderde van wat u
hier net gelezen hebt; na twee maanden nog maar eenzesde.
Daar wordt een mens niet vrolijk van.
De allerbelangrijkste, meest effectieve methode om het leer-
rendement te verhogen, is verbluffend simpel: gewoon de
hele tekst nog een tweede keer lezen. Als deze tweede keer
binnen een week na de eerste keer valt, weet u nog betrekke-
lijk veel en gaat dus ook het herhalen snel. 
Het effect is evenwel overweldigend: van iets dat u twee keer
hebt gelezen onthoudt u na twee maanden nog steeds onge-
veer 70%: dat is vier keer zo veel als na één keer lezen!
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Figuur 1: De vergeetcurve (na 1x leren).
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Figuur 2: De vergeetcurve (na 2x leren).

0 1 2 3 4 57 58

Herhaling van de leerstof is dus uitermate lonend. Echter,
onze homo zappiens herhaalt de stof niet, althans niet uit
zichzelf. Dus moeten we een slimme truc verzinnen om dat
te laten gebeuren, anders krijgen we straks een generatie
medewerkers die wel alles leert, maar daarna ook weer bijna
alles vergeet.

Een tweede vuistregel is dat leren succesvoller verloopt als de
te verwerken informatie bestaat uit een mix van ongeveer
driekwart bekende stof en één kwart nieuwe stof. Het is vrij-
wel ondoenlijk om iets te leren en vervolgens te onthouden
wanneer dat geheel of grotendeels nieuw is voor u. Simpel-
weg omdat u geen idee hebt hoe u die informatie moet
opslaan, bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe hierin hoofdza-
ken van bijzaken te onderscheiden. U beschikt namelijk niet
over de juiste ‘kapstokken’ (basiskennis) om die informatie
aan op te hangen.
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Het is dus verstandig om de leeromgeving zo in te richten dat
nieuwe informatie wordt ingebed in reeds bekende informa-
tie. Dat geldt voor vrijwel alle vormen van leren, dus ook
voor deze tekst. Van hetgeen u tot hier hebt gelezen, zal ruw-
weg driekwart u bekend voorkomen en heeft u misschien
slechts bij een kwart van de tekst gedacht: ‘hé, dat wist ik
niet, dat is nieuw voor mij!’ Als dat zo is, zit u gebeiteld...

Op dit punt ga ik even terug naar het psychologische experi-
ment waar ik daarnet mijn verhaal mee begon. Daar ga ik nu
iets aan toevoegen wat ik daarnet bewust heb weggelaten.
Want die vrouwen waren dan die tweede keer wel opgemaakt
mét een ontsierende moedervlek, maar die vlek was vervol-
gens – eenmaal buiten bereik van de spiegel – door de visa-
gist in een snelle beweging weer verwijderd, dus zónder dat
de vrouwen daar weet van hadden: de moedervlek werd zoge-
naamd ‘nog even aangedrukt’. Die vrouwen wáren dus niet
lelijk gemaakt, dat dáchten ze alleen maar! 
Kijk, nú weet ik zeker dat een flink aantal onder u zich dit
verhaal over enige tijd nog wel weten te herinneren, simpel-
weg door het bewust toepassen van twee essentiële vuistregels
uit de leerpsychologie: herhaling en een juiste mix van oude
en nieuwe informatie! 
Maar ook voor deze tweede vuistregel geldt: hoe gaan we
ervoor zorgen dat de homo zappiens zijn kennis op deze
wijze, in de verhouding 3 delen oude op 1 deel nieuwe infor-
matie, gedoseerd krijgt. 

De derde vuistregel is dat alle leren contextgevoelig is. Dat
betekent dat de juiste toepassing van het geleerde het beste
gaat indien de toepassingssituatie grote overeenkomst ver-
toont met die van de leersituatie. Een voorbeeld: Stel, u bent
aan het werk in de keuken en op een gegeven moment
bedenkt u dat de hagelslag op is en u een nieuw pak uit de
kelder moet halen. Eenmaal daar aangekomen bent u verge-
ten wat u daar kwam doen. Het schiet u niet meer te binnen,
dus u gaat terug naar de keuken en floep… u weet het weer.
Het is ons allemaal wel eens overkomen. 
Dit verschijnsel is vele malen onderzocht en de uitkomst is
steeds hetzelfde: de context waarbinnen je iets leert, bepaalt
in hoge mate de wijze waarop je het geleerde later ‘terug-
roept’.
Ook voor de werkomgeving geldt: hoe meer de toepassings-
situatie lijkt op de leersituatie, des te groter de kans dat het

geleerde ook met succes in de praktijk toegepast gaat worden.
Het effect van trainingen die medewerkers ergens in een
mooi in de bossen gelegen trainingscentrum hebben gevolgd,
kan beduidend groter zijn als een deel van de training – en
dan bij voorkeur het laatste deel – op of in de buurt van de
werkplek kan plaatsvinden. In zekere zin is deze derde vuist-
regel er eentje waarbij de homo zappiens garen spint. Die 
creëert ontegenzeggelijk nu al een leeromgeving die bezaaid is
met de attributen die hij in veel gevallen ook op zijn werk tot
zijn beschikking heeft: zijn computer, zijn mobieltje, zijn
persoonlijke netwerk. 

De vierde regel luidt: leren is het meest effectief wanneer de
lerende een concreet probleem moet oplossen. Een voorbeeld
van niet-effectief leren is de cursus PowerPoint die ik ooit
volgde op een moment dat ik die niet nodig had. Het dra-
matische resultaat openbaarde zich pas een half jaar later,
toen ik er voor het eerst een presentatie mee zou maken: ik
en PowerPoint, dat gaat niet samen. 
De beste oplossing voor dit probleem is het zogenoemde just-
in-time leren. Want wanneer leren uw medewerkers? Volgens
een directeur van Dell Computers binnen tien minuten
nadat ze op een probleem zijn gestuit. Nu is dat misschien
wat al te strak geformuleerd, maar er zijn talloze situaties aan
te wijzen waarin just-in-time leren een goede remedie is.
Neem bijvoorbeeld het onderhoud van vliegtuigen. Elke
minuut dat zo’n  kist langer dan strikt noodzakelijk aan de
grond staat, kost klauwen met geld. Dus komt er een mel-
ding over een probleem met een Boeing 737 die onderweg is
van Milaan naar Schiphol waar het vliegtuig een uur later zal
landen, dan wordt er direct een monteur opgetrommeld met
de juiste – liefst eerder opgedane – kennis van dát type pro-
bleem. Zo niet dan zal hij op dat moment (just-in-time)
moeten leren het defect te traceren en te repareren. 

De vijfde, heel belangrijke vuistregel luidt: alle leren is gebaat
bij succes. Daar bedoel ik niet mee dat het leren zelf wordt
bevorderd door het slagen voor een aansluitende toets, maar
dat leren zoveel beter lukt als dat direct in de praktijk kan
worden gebracht door het uitvoeren van een succesvolle han-
deling. Bijvoorbeeld, als het leerproces van het bakken van
een taart ook daadwerkelijk een smakelijke taart oplevert, is
dat het positieve resultaat van het geleerde. 
Zo’n direct succes als gevolg van het leerproces bepaalt in

learn
in

g

17



Intellectueel Kapitaal, derde jaargang, vierde editie, oktober/novemberl 2004

hoge mate of je het geleerde in de praktijk blijft toepassen.
De les die we hieruit trekken is dat je er altijd voor moet zor-
gen dat mensen het geleerde ook met succes in praktijk kun-
nen brengen. Zo niet, dan gaat het geleerde op den duur weer
allemaal verloren. 

Doelgericht leren 
Waar we mee te maken hebben is een generatie die op een
heel andere manier leert dan vorige generaties: onze homo
zappiens. Iemand die vóór het in gebruik nemen van zijn
nieuwe computer niet eerst de handleiding van begin tot eind
doorneemt, maar pas gaat (bij)leren op het moment dat hij
niet verder kan. Maar dan nog zal hij daar eerder iemand (uit
zijn netwerk) over sms’en dan er de handleiding op naslaan.
Want de homo zappiens leert doelgericht, leert vooral dat wat
hem verder helpt! Vergelijk dat maar eens met de wijze waar-
op de meeste opleidingen, trainingen en cursussen nog steeds
zijn ingericht. Die beginnen vrijwel allemaal bij de theorie,
en vervolgens de basishandelingen, de opbouw, de structuur,
enzovoort; pas daarna worden allerlei deelhandelingen apart
geoefend en volgen er – vaak pas helemaal aan het eind – een
paar geïntegreerde praktijkcases. Precies de aanpak waar onze
homo zappiens niet op zit te wachten; die haakt al na vijf
minuten af.
Wie nu tegenwerpt dat je op deze manier allerlei gaten in je
kennis krijgt die je in je functioneren kunnen gaan opbreken,
zou eens kennis moeten nemen van de resultaten van pro-
bleemgestuurd onderwijs. Zoals bij de studie medicijnen aan
de Universiteit van Maastricht, waar de studenten knalhard,
vanaf dag één, praktijkproblemen voorgelegd krijgen: een 25-
jarige man met een pijnlijke knie, een te vroeg geboren baby,
of een oude vrouw met astma. Hier geen tentamens anatomie
maar  praktijkcases, medische problemen die opgelost moe-
ten worden. Je wilt dokter worden? Dit is wat een dokter
moet kunnen. De student mag fout op fout stapelen want
natuurlijk zijn al deze cases virtueel, er vallen geen slachtof-
fers. Intussen weet heel medisch Nederland dat deze univer-
siteit jaar in jaar uit de beste afgestudeerden levert.

Kennismanagement
Een dergelijke opleidingsaanpak bestaat bij de gratie van
goed kennismanagement. Want wat die studenten in
Maastricht vooral leren is hoe ze – binnen dat uitgebreide
systeem dat hen ter beschikking staat – doelgericht de beno-

digde kennis kunnen vergaren; de rest wordt weggelaten.
Natuurlijk kunnen docenten ook in die situatie ertoe bijdra-
gen dat het geleerde ook werkelijk onthouden wordt. Een
remedie tegen het vergeten is bijvoorbeeld eenvoudig te rege-
len door de studenten na afloop van een leerperiode een pre-
sentatie te laten geven aan medestudenten. 

Van alle eerder genoemde vuistregels passen er drie sowieso in
het nieuwe leermodel voor de homo zappiens. Het leren
gebeurt in de context van de beroepsuitoefening (regel 3), het
leren gebeurt op het moment dat er een probleem opgelost
moet worden (regel 4), en het leren mondt uit in succesvol
handelen (regel 5). 
Voor de andere twee vuistregels – het herhaald en in de juiste
mix leren van oude en nieuwe kennis –  geldt dat de leerom-
geving daar extra op ingericht moet worden, bijvoorbeeld
door een slimme aanbieding van problemen: eerst eenvoudi-
ge, alledaagse problemen, later complexe, bijzondere proble-
men.

De hedendaagse mens maakt gebruik van netwerken, ook bij
Capgemini waar iedere medewerker behoort tot: 
• een practice, een groep mensen die gezamenlijk dezelfde

bedrijfsdoelen nastreeft; 
• een professie, een groep mensen met overeenkomstige com-

petenties of bekwaamheden; 
• en een discipline, een groep mensen die hetzelfde soort

werk verricht. 
Naast deze netwerken zijn de medewerkers vaak ook nog lid
van een of meer communities, gemeenschappen met een
gezamenlijk interessegebied (Architectuur, Java applicaties,
etc), is men regelmatig betrokken bij allerlei projecten en
maakt men ook gebruik van de eigen informele netwerken.
Zo ben ik zelf weinig technisch onderlegd maar heb ik wel
een grote kring van mensen om mij heen die mij op tech-
nisch gebied kunnen helpen. 

Als het gaat over de waarde van kennismanagement (KM),
dan kijk ik zelf met name naar de functie die KM kan heb-
ben bij het leren van medewerkers. Mijn eerste gedachte is
dan ook dat het veel slimmer is om over een enkele rééks klei-
ne kennissystemen te beschikken dan over één groot systeem
dat ‘alles’ bevat. Binnen Capgemini kennen we bijvoorbeeld
het systeem van virtual team rooms. Een voorbeeld: eind vorig
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jaar ging een groepje architecten van Capgemini aan de slag
met het ontwikkelen van een Master opleiding Architectuur
in de Digitale Wereld. Mij was gevraagd dat proces in goede
banen te leiden. Het eerste – en misschien wel belangrijkste
– wat ik afdwong, was het inrichten van een teamroom, een
plek op ons intranet waar alle projectleden toegang toe had-
den en waarop ze alle kennis bijeenbrachten die voor het
maken van die opleiding van belang was. Vervolgens ging het
erom dat iedereen die plek ook echt ging beschouwen als één
van zijn werkplekken. In het begin ging dat een paar keer
fout, maar door systematisch alle informatie in die teamroom
te plaatsen (en alleen maar daar en nergens anders) werd dat
KM-systeem binnen de kortste tijd de belangrijkste kennis-
bron waar iedereen uit putte. Eenzelfde soort systeem zou als
onderdeel van een alomvattend KM-systeem waarschijnlijk
nooit tot zijn recht zijn gekomen, niet die waarde hebben
gehad. 

Op dezelfde wijze proberen we onze opleidingen binnen
Capgemini Academy ook steeds meer in te bedden in een of
meer KM-systemen. Dat kunnen bestaande systemen zijn,
zoals een kennisbank van een community, maar dat kunnen
ook gelegenheidssystemen zijn die – al dan niet virtueel –
speciaal voor de gelegenheid zijn gebouwd. 

Waar we binnen de Academy ook steeds meer ervaring mee
krijgen, is de integratie van leren en werken. Zo ontwikkel-
den we voor onze eigen consultants vorig jaar een leer/werk-
omgeving waarmee ze het sales proces beter in de vingers krij-
gen. Heel bewust boden we dat niet aan als een training –
sales trainingen zijn er al genoeg in dit land – maar als een
‘omgeving’ waarbinnen de consultants niet alleen hun dage-
lijkse werk konden verrichten maar ook alle trainingsfacilitei-
ten aantroffen waarmee ze aan hun verbeterpunten konden
werken. Sommige consultants namen hun eigen klant oppor-

tunities mee naar die omgeving, terwijl anderen ter plekke op
bepaalde leads werden gezet. 
Zo kon iedere consultant zich in de eigen leer/werkomgeving
met één ding bezig houden: het sales proces met echte klan-
ten. Aan deze omgeving was het succes te danken van deze
mix – van het bewust toepassen van eerdergenoemde vuistre-
gels met ondersteuning van een aantal KM-systemen. 
Hierbij ging het voor een deel om een reeks opleidingsmo-
dules die individueel of in kleine groepjes gevolgd konden
worden, voor een deel waren het bedrijfssystemen (o.m.
Siebel), en voor weer een ander deel waren het personen die
– al dan niet op uitnodiging – langskwamen om je te  coa-
chen of hun kennis met je te delen. En natuurlijk putten de
deelnemers niet alleen kennis en informatie uit die systemen,
maar vulden ze omgekeerd ook de systemen met de resulta-
ten van hun eigen (leer/werk)ervaringen, kennis en informa-
tie waar vervolgens weer andere (nieuwe) medewerkers van
konden profiteren. Leren is een kwestie van geven en nemen. 
Bij een evaluatie van het rendement van die leer/werkomge-
ving, bleek overigens dat de ontwikkel- en uitvoeringskosten
ruimschoots binnen drie maanden waren terugverdiend. Zo
gezien dus ook nog eens een kosteneffectieve manier van
leren.

Daar moet dan wel bij bedacht worden dat deze systemen
alleen waarde krijgen door veelvuldig gebruik, en gevoed
worden door gebruikers die er kennis en informatie aan toe-
voegen en onderhouden (vernieuwen, bijwerken, etc). Want
KM-systemen zijn er om kennis te kunnen delen en zo
waarde te genereren. 

Ik heb hier een aantal elementaire leerprincipes beschreven
die het leren bevorderen, maar pas wanneer je die op de juiste
wijze inbouwt in je KM-systemen, kan het bijdragen aan het
succes van kennismanagement. Het op de juiste wijze
gebruikmaken van KM zou – ook voor de homo zappiens –
wel eens dé manier kunnen zijn om zaken aan te pakken. 

Dr. Henk de Bruyne – henk.de.bruyne@capgemini.com –

Capgemini Academy

Dit artikel is een bewerking van zijn eerder dit jaar gehou-

den presentatie in het kader van het Capgemini seminar

‘Waardegedreven Kennismanagement’. 
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