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Tips voor toevoegen ODA Leren op de werkplek ! 

Hieronder geven we een aantal tips voor het toevoegen van een ODA Leren op de werkplek aan je 
portfolio via je desktop of de APP van het KR. We lopen daarbij alle rubrieken langs die je tegenkomt 
bij het toevoegen van een ODA Leren op de werkplek aan je portfolio. 

  
1. De omschrijving: 
Hier beschrijf je kort van welke activiteit jij hebt geleerd als zorgprofessional.  
 
Een paar voorbeelden:  

• Meelopen met een collega binnen of buiten je organisatie; 
• Een bijdrage leveren aan een onderzoek of deelnemen aan een vernieuwend project; 
• Ondersteuning of feedback krijgen van een mentor of coach; 
• Actief gebruik maken van social media om informatie te verzamelen; 
• Performance support, bijvoorbeeld door het gebruik van QR-codes;  
• Leren samen met studenten, bijvoorbeeld in een wijkleercentrum, een 

leerinnovatienetwerk of een leerwerkunit.  
  

2. Hoeveel punten is jouw activiteit ? 
Uitgangspunt is het aantal uren dat je hebt geleerd, 1 uur = 1 punt. Vanaf een half uur rond je af naar 
boven. 
 
In bepaalde gevallen is het aan te raden hier van af te wijken. Enerzijds kun je jezelf voor intensieve, 
kortdurende leersituaties - bijvoorbeeld een feedbackgesprek van 15 minuten - meer punten 
toekennen dan de duur van de activiteit. Anderzijds kun je jezelf voor een activiteit die je herhaalt en 
waar je steeds minder van leert (bijvoorbeeld een gastles die je maandelijks geeft) minder punten 
toekennen dan de duur van de activiteit.  

  
3. Hoe omschrijf je je leervraag? 
Bij ‘leervraag’ beschrijf je kort wat je wilde leren. Het kan zijn dat je een heldere leervraag hebt. Je 
weet bijvoorbeeld niet meer precies wat de stappen zijn in een protocol en zoekt dat op in het 
protocol. Of je wilt nog even kort oefenen met de bediening van een apparaat en je volgt hiervoor 
een korte instructie op je mobiel. Het kan ook zijn dat je hier van te voren even bij stil moet staan. Ik 
ga meelopen met een collega in een andere organisatie, maar wat wil ik hier nu precies van 
opsteken? Maak het niet te moeilijk! 

  
4. Wat is je leerresultaat? 
Hier vul je beknopt in wat je hebt geleerd.   

  
Je kunt je afvragen of wat je hebt geleerd overeenkomt met je leervraag.  Dit wilde ik leren, maar 
heb ik dat ook geleerd? Ook als je tot de conclusie komt dat je niet hebt geleerd wat je wilde, is dat 
zinvolle informatie. Je bent je namelijk bewuster geworden van je leervraag. Het kan ook zijn dat je 
nog andere dingen hebt opgestoken. Maak hier ook melding van, maar hou het vooral kort.  

  
5. Toevoegen reflectieverslag (als alternatief voor 3 en 4). 
Je kunt ook een reflectieverslag van de activiteit uploaden. Dan hoef je bij leervraag en leerresultaat 
niks in te vullen.  

  
   


