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Het is vanzelfsprekend om onze doelgroep voor ogen 
te houden wanneer wij een leerprogramma ontwik-
kelen. Maar is onze kennis over de doelgroep wel juist? 
Hilde Dijksterhuis deed hier in opdracht van Boertien 
Vergouwen Overduin (voorheen Boertiengroep) on-
derzoek naar. De centrale vraag: welke leervormen 
sluiten het beste aan bij de voorkeuren van young po-
tentials? 

Met young potentials bedoelen we hoogopgeleide, jong 
volwassenen van 20 tot en met 30 jaar. Zij zijn net 
afgestudeerd of al iets langer aan het werk en kunnen 
in alle beroepssectoren werkzaam zijn. Het woord ‘po-
tential’ verwijst naar de overtuiging dat alle jonge 
mensen talenten hebben en dat deze talenten een be-
langrijke bijdrage leveren in een organisatie (Boertien-
groep, 2013). 

Leert jong anders dan oud?
In eerder onderzoek vonden Bos & Bouwmeester 
(2013) dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt aange-
nomen, jongere medewerkers niet per defi nitie vaker 
dan oudere medewerkers gebruikmaken van technolo-
gie om iets nieuws te leren. Er was geen verschil te zien 
tussen jong en oud in het gebruik van technologie bij 
leren. Voortbouwend op de bevindingen uit dat onder-
zoek wilde Boertien Vergouwen Overduin verder inzoo-
men op specifi eke kenmerken van het leren van jong 
en oud. In dit onderzoek richtten we ons op de jongste 
generatie op de arbeidsmarkt. De keuze viel op de jon-
gere doelgroep, omdat de HRD’ers en leidinggevenden 
die leertrajecten ontwikkelen, adviseren, inkopen of 
uitvoeren zelf vaak niet tot deze groep behoren. 

In de praktijk zijn doorgaans de praktijkervaring van zo-
wel klant als adviseur en bestaande literatuur de basis 
voor het ontwerp van een leertraject. Dat levert veelal 
leertrajecten op waarin training, coaching, werkplekop-
drachten en e-learning worden gecombineerd. Uit klan-
tevaluaties blijkt dat hier goede resultaten mee worden 
geboekt. Echter, in het verleden behaalde resultaten bie-
den geen garantie voor de toekomst. Alle reden om verder 
te onderzoeken in hoeverre zakelijk opleidend Nederland 
aansluit bij de voorkeuren van de jonge generatie. 

Een generatie met veel namen
Generaties groeien op in een bepaalde tijdsperiode, 
met dan geldende normen en waarden en worden 
mede gevormd door grote gebeurtenissen of economi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen (Bonteko-
ning & Grondstra, 2012). Elke generatie neemt weer 
eigen kenmerken mee, ook in het werk. De young 
potentials behoren tot een generatie die vele benamin-
gen kent: Generatie Y (ontleend aan de voorgaande 
generatie X), Netgeneratie of Millenniumgeneratie 
(vanwege de opkomst van social media en internet), 
Peter-Pan generatie (omdat ze gemiddeld langer thuis 
blijven wonen), Global Youth (omdat grenzen wereld-
wijd vervagen) en Echo Boomers (omdat ze vaak de 
kinderen zijn van de Baby Boomers) (Meister & Willy-
erd, 2010; Th ewissen, 2012). Andere benamingen zijn 
de Grenzeloze Generatie, Generatie Einstein, Genera-
tion Next, Digitale Generatie, Screenagers, Game Ge-
neration of de Prestatiegeneratie (Compiet, 2011).

Er is veel over deze generatie geschreven en er worden 
- vooral door oudere generaties – vele kenmerken aan 
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deze generatie toegedicht. Het valt op dat zij aan de 
ene kant worden beschreven als sterk gericht op zich-
zelf (zelfbewust, vol zelfvertrouwen en op zoek naar 
authenticiteit) en aan de andere kant als sterk verbon-
den met anderen (samenwerkend, empathisch, maat-
schappelijk betrokken en trouw).

Wat is onderzocht?
In het onderzoek stonden de voorkeuren in het leren 
van de young potentials centraal. 
Het onderzoek richtte zich op voorkeuren in het alge-
meen. Er is voor gekozen om factoren als context, in-
houdelijke thema’s of te behalen (leer-)doelen buiten 
beschouwing te laten. Het onderzoek bestond uit twee 
delen: een exploratief deel met literatuurstudie en in-
terviews met trainers en een kwantitatief onderzoek 
onder de doelgroep met een (digitale) vragenlijst (zie 
kader Onderzoeksopzet en uitvoering). Op basis van 
het onderzoek doen we uitspraken over de leervoor-
keuren van young potentials en de aantrekkelijkheid 
van verschillende leervormen.

Leervoorkeuren van young potentials
Allereerst is in de literatuur gezocht naar opvattingen 
over de leervoorkeuren van young potentials. Litera-
tuur vanuit generatiemanagement vormde hierbij het 
uitgangspunt. Op basis daarvan zijn acht leervoorkeu-
ren geformuleerd, die we hieronder toelichten. Een 
leervoorkeur geeft aan welke manier van leren een 

young potential prettig vindt (Dijksterhuis, 2013). 
Deze leervoorkeuren kunnen naast elkaar bestaan en 
ieder een ander aspect van het leren benadrukken.

1. Leren moet snel
Oblinger & Oblinger (2005) omschrijven jonge men-
sen als een groep die snel is en dit ook verwacht van 
anderen. Zij hechten meer waarde aan snelheid dan 
aan nauwkeurigheid: ‘Th e expectation of immediacy holds 
true for access to friends, services, and responses to ques-
tions. According to one student “the ever-increasing speed 
of the Internet is one thing I really like because I like my 
info now, not later”’ (p. 2.14). Doordat jonge mensen in 
een 24/7 cultuur leven is er nog maar weinig tolerantie 
voor vertraging. Dit is dan ook een van de redenen 
waarom jonge mensen het belangrijk vinden dat infor-
matie snel verkrijgbaar is (Schofi eld & Honoré, 2010). 

2. Leren door doen
Volgens Brown (2005, p.12.6) vinden jonge mensen 
het prettig om al doende te leren: ‘Net Generation stu-
dents are achievement and goal oriented. Th eir question is 
not “What does it mean?” or “How does it work?” (as pre-
vious generations were inclined to ask), but rather “How 
do I build it?” Th is predilection maps to learning theory’s 
emphasis on active learning. Discovery, exploration, 
experimentation, criticism, analysis—all represent active 
learning, a style that suits the Net Gen well.’ Volgens 
Schofi eld & Honeré (2010) is voor jonge mensen het 

ONDERZOEK

De centrale onderzoeksvraag luidde: 
Welke leervormen sluiten het beste aan bij de voorkeuren 
van young potentials?

Het onderzoek is gestart met deskresearch waarin is on-
derzocht welke kenmerken van young potentials in de 
literatuur over generatiemanagement worden beschreven. 
Daarnaast zijn trainers en ontwikkelaars van de Boertien-
groep geïnterviewd die regelmatig werken met young 
potentials. In deze interviews stonden de kenmerken van 
het leren van young potentials centraal. Op basis hiervan 
zijn de leervoorkeuren van young potentials geformu-
leerd. Daarnaast is deskresearch gedaan naar welke leer-
vormen veel in de huidige opleidingspraktijk worden in-
gezet en welke specifi ek bij de Boertiengroep. 

In het tweede deel is een kwantitatief onderzoek uitge-
voerd onder de doelgroep. Ter voorbereiding op de (digi-
tale) vragenlijst zijn tien young potentials geïnterviewd. 
Deze half-gestructureerde interviews zijn face-to-face of 
telefonisch afgenomen. De jongste deelnemer was 22 en 
de oudste 30 jaar. Zij waren afkomstig uit verschillende 
beroepssectoren (sociale wetenschappen, opleidingskun-
de, ICT, zorg en onderwijs). De resultaten uit deze inter-
views zijn gebruikt om de digitale vragenlijst te verfi jnen; 

ze zijn niet in de uiteindelijke onderzoeksresultaten ver-
werkt.

Voor het invullen van de vragenlijst zijn eerst young po-
tentials uit het netwerk van de onderzoeker en het net-
werk van de Boertiengroep benaderd. Hierbij waren de 
eisen dat de respondenten hbo of wo geschoold zijn of 
worden en tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast is 
gebruikgemaakt van de sneeuwbalsteekproef. Hierbij is 
aan zo veel mogelijk young potentials gevraagd om de link 
naar de digitale vragenlijst te verspreiden in hun netwerk. 
Op deze manier werden de nieuwe respondenten bepaald 
door respondenten die de vragenlijst al hadden ingevuld 
of kennis hadden genomen van de vragenlijst. 
De vragenlijst is uiteindelijk door 173 young potentials 
ingevuld. Van de respondenten is 38% man en 62% vrouw. 
De gemiddelde leeftijd is 24,9 jaar. Verder is 67% van de 
respondenten werkend; 33% volgt nog een opleiding of 
heeft deze net afgerond. 
19,6% van de young potentials die een studie volgen komt 
uit de sector communicatie/media en onderwijs/pedago-
giek, gevolgd door de sociale sector met 17,6%. Van de 
werkende respondenten zijn de meesten werkzaam in de 
sector informatica/internet (12,9%) en in de fi nanciële/
economische sector (10,3%).

Onderzoeksopzet en uitvoering
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doen belangrijker dan het weten. Deze generatie heeft 
vaak een trial & error benadering voor het oplossen 
van een probleem. Dit verklaren zij door de computer-
spellen die deze generatie graag speelt.

3. Leren met een duidelijk doel
Zoals in het eerdere citaat van Brown (2005) al naar 
voren komt, wordt ook resultaatgericht werken als 
leerkenmerk van jonge mensen genoemd. Howe & 
Strauss (in Oblinger & Oblinger, 2005) schrijven dat 
deze generatie regels en prioriteiten nodig heeft zodat 
ze schematisch te werk kan gaan. Deze generatie wil 
graag weten wat er voor nodig is om een bepaald doel 
te kunnen bereiken. Verder is de resultaatgerichtheid 
ook te zien aan de focus van studenten op cijfers en 
prestaties.

4. Leren doe je samen
Volgens Boschma & Groen (2010) zijn jonge mensen 
van jongs af aan gewend om samen te werken door-
dat dit steeds meer in het schoolsysteem is geïncor-
poreerd. Deze generatie lijkt volgens de auteurs so-
cialer dan ooit; ze hebben zowel online als offl  ine 
enorme vriendennetwerken en zijn gewend aan het 
leren en werken in groepsverband. Ook Manuel 
(2002) schrijft dat jonge mensen de voorkeur heb-
ben om te leren in teams en dat zij elkaar graag hel-
pen (in Oblinger & Oblinger, 2005). Veen & Jacobs 
(2005) schrijven dat jonge mensen zich veel meer 
onderdeel van een geheel lijken te voelen dan gene-
raties voor hen. Een jongere hoort bij diverse groe-
pen waarmee hij of zij intensief contact onderhoudt. 
Wanneer er problemen opgelost moeten worden, 
dan lijkt het inschakelen van vrienden de voorkeur 
te hebben boven het individueel oplossen van een 
probleem. 

5. Leren door te multitasken
Jonge mensen zijn in staat om snel te schakelen van 
de ene naar de andere taak. Hierbij besteden zij geen 

aandacht aan zaken die zij niet interessant vinden. Zo 
horen zij de televisie op de achtergrond alleen op die 
momenten als er voor hen iets van belang op is (Veen 
& Jacobs, 2005). Oblinger & Oblinger (2005) schrijven 
dat jonge mensen ook meerdere taken naast elkaar 
kunnen uitvoeren. Zij kunnen meerdere media naast 
elkaar gebruiken, zoals tv kijken, telefoneren en naar 
de radio luisteren. Volgens Boschma & Groen (2010) 
omarmen jonge mensen de overdaad aan media met 
het grootste gemak. Zo selecteren, skippen, fi lteren, 
downloaden, multitasken, knippen en plakken zij hun 
hele wereld digitaal bij elkaar. 

Rubens, de Jong & Prozee (2006) zetten in hun onder-
zoek vraagtekens bij het multitasken als leervoorkeur. 
De jongeren gaven in dit onderzoek aan dat ze vaak 
naar muziek luisteren bij het leren, maar ook dat ze 
hierdoor sneller afgeleid zijn. Wanneer er echt geleerd 
moet worden, dan worden de echte afl eiders uitgezet 
en is er geen sprake meer van multitasken.

6. Leren moet visueel
Oblinger & Oblinger (2005) schrijven dat jonge mensen 
intuïtief, visueel ingestelde communicators zijn en dat 
dit wellicht voortkomt uit de expertise in/ervaring met 
het spelen van computerspellen. Zij schrijven: ‘Th e Net 
Gen is more comfortable in image-rich environments than 
with text. Researchers report Net Gen students will refuse 
to read large amounts of text, whether it involves a long 
reading assignment or lengthy instructions.’ (P.2.7). Veen 
& Jacobs (2005) schrijven dat jonge mensen opgegroeid 
zijn in een beeldcultuur. Zij hebben dan ook een sterke 
voorkeur voor beelden, geluid, hyperlinks en kleur. Dit 
komt vooral doordat deze aspecten prikkelender zijn 
voor de zintuigen. De beelden zijn er niet alleen ter il-
lustratie van geschreven tekst, maar bevatten informa-
tie in zichzelf. Daarnaast is volgens de onderzoekers de 
computer voor jonge mensen veel aantrekkelijker dan 
‘platte’ tekst. De computer biedt een veel rijkere infor-
matiewaarde door het aanbod van meerdere zintuig-
lijke signalen (zie ook Ginns, 2005; Mayer, 2009). 

7. Leren met technologie
Jongeren van deze generatie waren al vroeg actief op 
internet, communiceren met elkaar via sms en Whats-
app, kijken fi lmpjes op YouTube en profi leren zich op 
Facebook (Spangenberg & Lampert, 2009). Voor jonge 
mensen is het heel normaal geworden om gebruik te 
maken van computers, internet en online bronnen 
(Oblinger & Oblinger, 2005). Zij zijn, door het gebruik 
van technologie, zo gewend geraakt aan een wereld 
met internet en alles wat daarmee samenhangt, dat 
een wereld zonder nog moeilijk voor te stellen is. In-
formatie over elk denkbaar onderwerp ligt hierdoor 
voor het oprapen (Boschma & Groen, 2010). Worley 
(2011) noemt jonge mensen dan ook ‘technologically 
advanced’. Jonge mensen zijn ook tijdens het leren 
gewend geraakt dat technologie wordt ingezet. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebruik van het elektronisch 
schoolbord. Hierdoor is het heel gewoon geworden te 
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werken met technische hulpmiddelen, zoals het laten 
zien van fi lmpjes, het surfen op het internet en gebruik 
van digitale presentaties.

Raes & Schellens (2011), Meister & Willyerd (2010) 
en Solis (2014) relativeren het idee dat het gebruik van 
technologie vooral bij de jongste generaties zou horen. 
Uit hun onderzoek blijkt dat de kenmerken in het com-
puter- en internetgebruik niet alleen bij de jonge ge-
neratie domineren, maar eerder te verbinden zijn aan 
een maatschappelijke tendens waar alle generaties mee 
te maken hebben.

8. Leren door persoonlijke aandacht
Volgens Reilly (2012) zijn jonge mensen afhankelijk 
van feedback. Doordat het de meest kindgerichte ge-
neratie in de geschiedenis is, zijn zij gewend om al van 
jongs af aan feedback te krijgen. Verder zijn zij ook 
gewend om feedback te krijgen via computerspellen, 
social media en het internet. Ook Worley (2011) geeft 
aan dat een van de kenmerken van deze generatie is 
dat zij zichzelf centraal stelt. Werner (in Th ewissen, 
2012) zegt dat bij het aanbieden van opleidingen en 
leerstof de eerste gedachte van de jonge cursist vaak 
is: ‘What’s in it for me?’ Jonge mensen vragen daarom 
een opleider die bijdraagt aan hun persoonlijke ontwik-
keling, door te werken aan eigen thema’s, aan leerdoe-
len op individueel niveau, met een fl exibele opzet van 
de training en veel aandacht.

Leervormen
Naast leervoorkeuren hebben we bekeken welke vor-
men van leren in de HRD-praktijk en specifi ek bij de 
Boertiengroep veel worden gebruikt. Een uitgebreide 
inventarisatie van leervormen (Van der Klink 2010; 
Bergenhenegouwen & Mooijman, 2010; Tates, 2013; 
Noij & Kengen, 2013) is gereduceerd tot een lijst van 
dertien leervormen: training, intervisie, online leer-
netwerk, supervisie, gamifi cation, mentoring, e-lear-
ning, collegevorm, werkplekopdrachten, oefenlab, 
zelfstudie, sociaal leren en coaching. Vanzelfsprekend 
is in de (digitale) vragenlijst van alle leervormen een 
defi nitie gegeven.

De overgebleven leervormen zijn geselecteerd omdat 
deze:
- veel in de HRD-praktijk worden toegepast;
- al veel door de Boertiengroep worden toegepast, of;
- de organisatie deze in de (nabije) toekomst verwacht 

in te zetten;

- positief werden ervaren door geïnterviewde young 
potentials.

Resultaten onderzoek: leervoorkeuren
Om te toetsen of de acht geformuleerde leervoorkeu-
ren door de young potentials herkend worden, heb-
ben de young potentials per leervoorkeur stellingen 
beantwoord. Dit gebeurde op een vierpuntsschaal 
(helemaal mee oneens-oneens-eens-helemaal mee 
eens). In tabel 1 is te lezen wat de gemiddelde scores 
zijn van de stellingvragen per leervoorkeur. Hierdoor 
ontstaat een score tussen de 1,00 en 4,00 (1=hele-
maal oneens tot 4 = helemaal mee eens). Wanneer de 
gemiddelde score boven de 2,5 komt, nemen we aan 
dat de young potentials zich in de leervoorkeur her-
kennen. 

Leervoorkeuren met een hoge gemiddelde score (boven de 
3,00)
Bij de leervoorkeur ‘leren moet visueel’ hebben de young 
potentials aangegeven een grote voorkeur te hebben 
voor visueel ondersteunde informatie tijdens het leren 
(91,3%), zoals afbeeldingen, plaatjes, tabellen en sche-
ma’s. Zij lezen liever geen lange teksten. Een ruime 
helft (65,7%) geeft aan liever een fi lm te kijken over 
een onderwerp, dan er een tekst over te lezen. 
Daarnaast geven de meeste young potentials (79,1%) 
bij de leervoorkeur ‘leren moet snel’ aan het prettig te 
vinden om in een hoog tempo te leren en geeft 86,5% 
aan snel nieuwe informatie te kunnen verwerken. 
Hierbij vindt meer dan de helft (64,3%) de hoofdlijnen 
belangrijker dan de details. 
Vervolgens laten de young potentials bij ‘leren door 
persoonlijke aandacht’ weten aandacht van de opleider 
belangrijk te vinden tijdens het leren. Hierbij vindt 
84,8% het belangrijk om feedback te ontvangen van 
verschillende mensen. Verder vinden de meesten 

Leervoorkeur Gemiddelde score

Leren moet visueel 3,21

Leren moet snel 3,12

Leren door persoonlijke aandacht 3,10

Leren met een duidelijk doel 3,00

Leren doe je samen 2,84

Leren met technologie 2,72

Leren door doen 2,60

Leren door te multitasken 2,12

Tabel 1. Gemiddelde scores leervoorkeuren
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(76,6%) het prettig wanneer er voldoende tijd en 
ruimte is voor persoonlijke leerdoelen. 
Tot slot geeft bij de leervoorkeur ‘leren met een duidelijk 
doel’ meer dan de helft (63,3%) aan het belangrijk te 
vinden dat leren iets oplevert, zoals een diploma of 
certifi caat. De meeste young potentials (73,1%) zijn 
het er over eens dat het prettig is als er tijdens het le-
ren met concrete leerdoelen wordt gewerkt. Hierbij 
hoeven de meeste young potentials (76,8%) niet altijd 
te weten waarom zij iets leren. Een grote meerderheid 
(89,6%) vindt het belangrijk dat het leren iets con-
creets oplevert in de werkpraktijk.

Leervoorkeuren met een gemiddelde score (tussen de 
2,50-3,00)
Bij de leervoorkeur ‘leren doe je samen’ geeft 68,6% aan 
dat het fi jn is om geholpen te worden en vinden de 
meesten (83,1%) het prettig om anderen te helpen bij 
het leren. Daarnaast geeft 72% aan dat ze meer leren 
van samenwerken, dan van alleen werken. De helft 
(51,1%) geeft aan het oneens te zijn met de stelling 
liever in groepsverband te leren dan individueel. 
Verder geeft 68,2% bij de leervoorkeur ‘leren door ge-
bruik te maken van technologie’ aan dat zij bij het leren 
van iets nieuws vaker internet gebruiken dan een boek, 
tijdschrift of artikel. Daarnaast vinden de meesten 
(78,5%) het prettig dat tijdens het leren technologie 
wordt ingezet. Meer dan de helft (65,9%) van de young 
potentials maakt echter liever geen gebruik van hun 
smartphone of tablet wanneer ze iets nieuws willen 
leren. 
Daarnaast zijn bij de leervoorkeur ‘leren door doen’ de 
meningen verdeeld over de stelling liever te leren door 
te doen dan door te luisteren (43,9% niet eens, 56,1% 
wel eens). Ook zijn de young potentials zeer verdeeld 
over de stelling niet te leren wanneer ze niet weten hoe 
het toegepast moet worden in de praktijk (52,1% niet 
eens, 47,9% eens). Daarnaast geeft iets meer dan de 
helft (55,3%) aan het belangrijk te vinden de theorie 
te kennen voordat ze iets gaan doen. Tot slot geeft 
68,8% van de young potentials aan te leren door trial 
and error. 

Leervoorkeur met een lage gemiddelde score (onder de 
2,50)
De leervoorkeur ‘leren door te multitasken’ lijkt niet 
bij de young potentials te passen. Zo vindt meer dan 
de helft van de young potentials (63,9%) het niet 
prettig om meerdere processen naast elkaar uit te 
voeren. Daarnaast geven de meeste young potentials 
(79,7%) aan zich niet te herkennen in de stelling te 
leren door zoveel mogelijk processen naast elkaar uit 
te voeren. Opvallend is dat bijna de helft (45,7%) 
aangeeft zich tijdens het leren op meerdere taken 
tegelijk te kunnen richten en de andere helft (54,3%) 
aangeeft dit niet te kunnen. Met een gemiddelde 
score van 2,12 kan gesteld worden dat deze leervoor-
keur niet aan de young potentials toegedicht kan 
worden.

Resultaten leervormen
Bij het beoordelen van de leervormen konden respon-
denten aangeven of zij de leervormen in het algemeen 
aantrekkelijk of onaantrekkelijk vinden en daarbij de 
mate van aantrekkelijkheid aangeven (geheel onaan-
trekkelijk/onaantrekkelijk en aantrekkelijk/heel aan-
trekkelijk). We benadrukken dat de voorkeuren voor 
leervormen hier los van context, thema of leerdoelen 
zijn onderzocht. 

Meest aantrekkelijk: mentoring en training 
Mentoring wordt door de young potentials als meest 
aantrekkelijke leervorm beschouwd (91,3%), gevolgd 
door de leervorm ‘training’ (ook 91,3%). Bij de laatste 
leervorm geven minder young potentials aan dit een 
heel aantrekkelijke leervorm te vinden. Ook ‘coaching’ 
en ‘supervisie’ scoren hoog. Voor de leervorm coaching 
geeft 82,9% van de young potentials aan dat zij dit een 
aantrekkelijke leervorm vinden en voor supervisie is 
dat 81,3%. De details vindt u in fi guur 1.

Minst aantrekkelijk: digitale leervormen
Over de leervorm ‘online leernetwerk’ zijn de menin-
gen zeer verdeeld. Desondanks beoordeelt de meerder-
heid van de young potentials dit als een aantrekkelijke 
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ONDERZOEK

leervorm. De leervorm ‘gamifi cation’ wordt veel min-
der aantrekkelijk gevonden (43,4%), waarbij 13,4% 
zelfs aangeeft dit een geheel onaantrekkelijke leervorm 
te vinden. Daarnaast geeft 37,6% aan ‘e-learning’ on-
aantrekkelijk te vinden. Alle percentages rond de vraag 
naar onaantrekkelijkheid van leervormen zijn te vin-
den in fi guur 2.

Een belangrijke les
Het onderzoek leert ons verschillende belangrijke 
lessen. De belangrijkste is misschien wel: We moe-
ten zorgvuldig kijken naar onze aannames over het 
leren van de jongere generatie. Dat een generatie 
bijvoorbeeld is opgegroeid met technologie, bete-
kent niet vanzelfsprekend dat ze die technologie ook 
overal en altijd terug wil zien komen. Juist de be-
hoefte aan persoonlijke aandacht en fysieke contact-
momenten komt maar al te duidelijk uit dit onder-
zoek naar voren. Deze bevindingen zijn in lijn met 
Tapscot (2009) die stelt dat juist deze generatie 
vraagt om gepersonaliseerd leren via mentoring of 
e-coaching. 

Nuanceringen
De uitkomsten van dit onderzoek betekenen niet dat 
de minder aantrekkelijke leervormen zomaar ‘verban-
nen’ moeten worden en de meest aantrekkelijke leer-
vormen tot norm moeten worden verheven. ‘Slechts’ 
voorkeuren zijn onderzocht. Bij het ontwerpen van 
leertrajecten zijn uiteraard ook context, competenties, 
(leer-)doelen en fi nanciën relevante aspecten. 

Voor een completer beeld is het nodig om met young 
potentials in gesprek te gaan over de resultaten van dit 
onderzoek. Wat we bijvoorbeeld niet weten vanuit dit 
onderzoek is waarom young potentials zo behoudend 
zijn in hun voorkeur voor digitale leervormen. Wellicht 
vinden young potentials het juist fi jn daar even afstand 
van te kunnen nemen bij leren en ontwikkelen? Het 
vinden van de juiste ‘blend’ is bij deze generatie es-
sentieel. 

Verder merken we op dat in dit onderzoek geen ver-
gelijking is gemaakt met andere generaties, waar-
door niet duidelijk is of de gevonden voorkeuren 
specifiek voor young potentials gelden. Het blijft 
immers een persoonlijke kwestie welke manier van 
leren als prettig wordt beschouwd. Ook binnen de 
groep young potentials zullen grote verschillen be-
staan (zie ook Pillen, Op de Weegh & Bontekoning, 
2005). 

Richtlijnen voor de praktijk
Met enige voorzichtigheid geven we een paar richtlij-
nen om aan te sluiten bij de gevonden voorkeuren. Dit 
zal de motivatie verhogen en daarmee de kans op ren-
dement uit leren vergroten. 

Zet in leerprogramma’s voor young potentials leervor-
men in waarbij ruimte is voor het ontwikkelen van de 
individuele leerdoelen van de young potential en waar-
bij persoonlijke aandacht kan worden gegeven door de 
opleider of begeleider. Leervormen die vanuit het on-
derzoek goed bij deze kenmerken aansluiten zijn: men-
toring, training, coaching en supervisie.

Kies bewust voor het inzetten van leervormen die met 
behulp van de computer of andere technologieën uit-
gevoerd worden en leervormen die een beroep doen 
op de zelfstandigheid en discipline van de young po-
tentials (zoals het online leernetwerk, gamifi cation, 
e-learning en zelfstudie). Zoek bij het inzetten van 
deze leervormen naar een eff ectieve combinatie met 
leervormen waarbij voldoende ruimte is voor indivi-
duele leerdoelen en persoonlijke begeleiding. 

Samenvattend:
1. Vraag (en luister) naar de behoefte van je doelgroep.
2. Schrijf de ‘oude’ vormen niet af!
3. Zoek de juiste ‘blend’. Sluit aan bij behoeften en 

houd het eff ectief.
4. Ontwerp leertrajecten met ruimte voor individuele 

doelstellingen en aandacht.

Figuur 2. Mate van onaantrekkelijkheid in procenten
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Afrondend
Dit onderzoek (Dijksterhuis, 2013) is een eerste stap. 
We weten immers niet of de onderzochte voorkeuren 
ook overeenkomen met de meest eff ectieve wijze van 
leren. Het onderzoek stelt ons wel in staat meer aan te 
sluiten bij de motivatie en behoefte van jonge mensen. 
Wij geloven dat dit een basisingrediënt is voor suc-
cesvolle leertrajecten en professionele groei.

De enigszins verrassende uitkomsten van het onderzoek 
bevestigen voor ons dat we als HRD’ers energie moeten 
steken in het doen van onderzoek om onze (vaak impli-
ciete) aannames te toetsen en vakkennis te actualiseren. 
Op deze manier kunnen we als opleiders een waardevolle 
en eff ectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
organisaties met inzet van de juiste (leer)middelen. •
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