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Acht Velden Model 

 
Een hulpmiddel voor deze analyse vinden we in het Acht Velden Model ontwikkeld door J. Kessels. 

Dit instrument biedt een handvat om op een systematische manier leertrajecten te ontwerpen. Let 

wel, het ontwikkelen van VTO-trajecten is geen strikt lineair en rationeel proces waarin je fase na fase 

mooi kan afronden. Gewoonlijk moet je van bij de aanvang al rekening houden met beperkingen 

inzake beschikbare middelen, organisatorische mogelijkheden en spelen relationele elementen zoals 

overleg met alle betrokkenen en het voorzien van de juiste randvoorwaarden een belangrijke rol. 
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Volgende verduidelijkt de verschillende elementen1. 

                                                 
1  Gebaseerd op Kessels en Smit, The Learning Company, 1997 en het 

Kompas 1-project (ESF, doelstelling 3, zwaartepunt 4) van Tabor-consult 

    

Van organisatiedoel naar leertrajectVan organisatiedoel naar leertrajectVan organisatiedoel naar leertrajectVan organisatiedoel naar leertraject    

VeldenVeldenVeldenVelden    UitgangspuntUitgangspuntUitgangspuntUitgangspunt    

Doel/probleem Investeren in leren is maar interessant als er sprake is van een 

probleem dat door leerprocessen opgelost kan worden.  

� Formuleer het probleem als een realiseerbaar doel, zonder hierbij al 

oplossingen aan te geven. 

Werksituatie Er moet een duidelijk beeld bestaan van hoe de werksituatie er uit 

moet zien als het doel bereikt is. 

� Bepaal welke veranderingen in de werksituatie en in het gedrag 

van de medewerkers nodig zijn om het doel te bereiken. 

Vaardigheden Opleiden heeft weinig zin als het gewenst functioneren van de 

werknemers niet veroorzaakt wordt door een gebrek aan 

competenties. 

� Onderzoek of het realiseren van de verandering bepaalde 

competenties vraagt van de werknemers die ze nog niet hebben. 

Leersituatie De leersituaties moeten van die aard zijn dat de deelnemers de 

competenties verwerven waarmee zij de gewenste veranderingen in de 

werksituatie kunnen realiseren waardoor het vooropgestelde doel 

gerealiseerd kan worden. 

� Ontwikkel VTO-activiteiten op basis van voorgaande analyse. 

Evaluatie van de resEvaluatie van de resEvaluatie van de resEvaluatie van de resultatenultatenultatenultaten    

VeldenVeldenVeldenVelden     

Proces Zijn de leersituaties geschikt om het vooropgestelde doel te bereiken? 

Leerresultaten Beheersen de deelnemers de vaardigheden op het vereiste niveau? 

Functioneren Worden de vaardigheden toegepast in de werksituatie en heeft dit 

bijgedragen tot de gewenste veranderingen? 

Impact Hebben de veranderingen in de werksituatie geleid tot oplossing van 

het oorspronkelijke probleem van de organisatie? 
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