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4 categorieën  
op het evidence-based  
kompas voor  
Leren & Ontwikkelen … 

1. Veilige doorgang 
2. Ruw terrein 
3. Ongekend terrein
4. Risicogebied

• Deze indeling heeft louter als doel infor-

matief te zijn omtrent de verschillende 

types instrumenten, theorieën, modellen 

of benaderingen die in de praktijk 

worden gebruikt of op de markt worden 

aangeboden. Indien een specifieke 

oplossing wordt overwogen, raden we 

steeds het inwinnen van meer informatie 

en een kritische evaluatie van de oplos-

sing aan. 

• Deze indeling is gebaseerd op het 

bestaand wetenschappelijk onderzoek 

naar elke oplossing. Waakzaamheid is 

daarom aanbevolen:

- ten aanzien van het beoordelen van 

de inhoud van een interventie (bv.  

training). Het is niet omdat de 

gebruikte leer- of ontwikkelings-

methode effectief blijkt dat daarom 

de inhoud van de interventie ook 

onderbouwd is. Verzoek de leveran-

cier om evidentie te leveren voor de 

inhoud van de interventie en beoor-

deel deze kritisch. 

- bij het beoordelen van het probleem 

dat men met een leer- of ontwikke-

lingsgerichte interventie wenst op te 

lossen. Een specifieke vorm van trai-

ning mag nog zo effectief zijn, deze 

zal weinig opleveren indien het pro-

bleem geen gebrek aan kennis, 

vaardigheden of gepaste attitudes 

betreft. Een grondige probleem- en 

behoefteanalyse is een noodzakelijke 

voorwaarde voor effectieve leer- en 

ontwikkelingsgerichte interventies. 

- bij het generaliseren van deze indeling 

naar een specifieke doelgroep. Het 

heeft weinig zijn om een leer- of ont-

wikkelingsgerichte interventie te 

implementeren indien de gereedheid 

om deel te nemen bij de doelgroep 

laag is. Toets in dit kader (1) de moti-

vatie van de werknemers om deel te 

nemen aan de interventie, (2) hun per-

cepties van het nut van de interventie, 

(3) hun zelfvertrouwen voor het 

behalen van de vooropgestelde doel-

stellingen en (4) het klimaat binnen 

hun organisatie (cf. psychologische 

veiligheid, transfer). 

• Deze indeling wordt periodiek geactua-

liseerd. Indien u vragen of opmerkingen 

heeft bij deze indeling, gelieve te mailen 

naar kwaliteit@poolstok.be.
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Veilige doorgang

Onder deze categorie plaatsen we de best practices binnen een leer- en ontwikkelings-
beleid in organisaties. Dit zijn oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) die over het algemeen effectief en bruikbaar blijken voor 
de praktijk en waar een relatief brede en betrouwbare onderzoeksbasis voor bestaat. Ze 
zijn veilig voor zover ze adequaat worden toegepast. 

• After-event reviews, after-action 

reviews of team debriefing - Een inter-

ventie waarbij een groep of individu door 

het systematisch doorlopen van enkele 

vragen reflecteert over de eigen presta-

tie of het gestelde gedrag tijdens een 

taak, project of gebeurtenis met als doel 

om opportuniteiten voor verbetering te 

ontdekken. Deze werkvorm faciliteert 

onder meer ervaringsleren en kennis- 

uitwisseling. 

• Behavioral Modelling Training - Een spe-

cifieke trainingsvorm die voor het 

aanleren van nieuw gedrag en interper-

soonlijke vaardigheden kan worden 

ingezet. Kenmerkend zijn het expliciet 

maken van het gewenst gedrag in de 

vorm van leerpunten, het tonen van posi-

tieve en negatieve gedragsvoorbeelden 

en het oefenen van het gewenste 

gedrag. 

• Cognitieve gedragstraining - Een trai-

ningsvorm die gebruik maakt van de 

methodes uit de cognitieve gedrags-

therapie en andere wetenschappelijke 

modellen voor gedragsverandering. Ze 

focust op het veranderen van de over-

tuigingen en gedachten van de trainees 

die leiden tot disfunctioneel gedrag, bv. 

vermijdingsgedrag en negatieve gevoe-

lens. In tegenstelling tot de therapievorm 

verloopt de cognitieve gedragstraining 

net zoals andere trainingsvormen in 

groep, klassikaal en gedurende een vast 

aantal sessies. Vooral ingezet in het 

kader van welzijn en gedragsver- 

andering. 

• Conflictstijlen van Thomas & Kilmann 

- Een model en vragenlijst die vijf ver-

schillende conflictstijlen identificeert en 

beschrijft aan de hand van twee dimen-

sies. Andere auteurs ontwikkelden sterk 

overeenstemmende modellen en instru- 

menten rond conflicthantering. Dit 

model komt vaak in communicatietrai-

ningen en trainingen inzake andere 

interpersoonlijke vaardigheden aan bod. 

• Informeel leren - Informeel leren betreft 

gedrag en activiteiten die geen deel uit-

maken van een formele leercontext of 

leerplan maar wel nagestreefd worden 

voor het verwerven van nieuwe kennis 

en vaardigheden. Informeel leren is 

doorgaans eerder zelfgestuurd dan van 

bovenuit opgelegd. Voorbeelden zijn 

observatie, vragen stellen en oefening. 
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• Interpersoonlijk circumplex - Het inter-

persoonlijk circumplex is een cirkel- 

vormige voorstelling van het menselijk 

gedrag in relatie tot anderen. Elk inter-

persoonlijk gedrag kan op de cirkel 

worden gesitueerd. Het model helpt om 

de gevoelens en de acties van de 

persoon te voorspellen, alsook de reac-

ties van anderen. De eerste versies van 

het interpersoonlijk circumplex, waaron-

der de Roos van Leary, zijn al meer dan 

een halve eeuw oud. Deze theorie 

groeide intussen echter uit tot een 

wetenschappelijk onderbouwd model 

dat ook vandaag nog het voorwerp 

vormt van academisch onderzoek. 

 Hoewel we deze theorie als veilige door-

gang kunnen beschouwen, kunnen we 

echter vaststellen dat in de praktijk 

docenten, trainers of coaches vaak ver-

ouderde versies van het model (bv. de 

Roos Van Leary) gebruiken, evenals niet 

gevalideerde vragenlijsten. Vaak zien we 

ook oneigenlijke toepassingen van het 

model, bijvoorbeeld het gebruik ervan 

als een soort persoonlijkheidstypologie 

of als een dogmatisch kader voor het 

verklaren en voorspellen van iemands 

gedrag en interacties. Bijgevolg leidt dit 

vaak tot valse claims of misinterpretaties 

van het model. Het toepassen van dit 

model vergt dus professionalisme en 

oordeelkundigheid. Meer info op  

www.skepp.be.

• Kirkpatrick’s hiërarchisch model voor 

het evalueren van training - Een model 

voor het evalueren van de resultaten van 

een training of leertraject dat een onder-

scheid maakt tussen reacties, leer- 

uitkomsten, gedrag en resultaten. 

Hoewel dit model zowel binnen het aca-

demisch onderzoek als de praktijk de 

standaard vormt, zijn er ook kritieken op 

het model. Zo ligt de focus op evalueren 

na het traject en niet voor of tijdens het 

traject. Recentere modellen voegen 

extra niveaus toe aan het model zoals 

Return-On-Investment.

• Leiderschapstraining - Training die zich 

richt op het ontwikkelen van de kennis 

en vaardigheden voor het succesvol 

functioneren als leidinggevende. 

Effectieve leiderschapstrainingen: (1) zijn 

het resultaat van een grondige behoef-

teanalyse op het niveau van de leiding- 

gevende, diens rol en de organisatie, (2) 

voorzien voldoende opportuniteiten 

voor oefening aan de hand van realisti-

sche (bv. trainee-gegenereerde) cases, 

(3) verlopen face-to-face met een 

trainer en niet online of via zelfstudie, en 

(4) maken geen gebruik van 360° 

feedback.

• Mindfulness en meditatie-gerichte trai-

ning/begeleiding - Mindfulness verwijst 

naar een evenwichtige gemoeds-

toestand die kan bereikt worden via 

meditatie. Organisaties bieden mind-

fulness-training vooral aan in het kader 

van stresspreventie en welzijnsbevorde-

ring. Hoewel er nog kritiek bestaat 

inzake onder meer de toegevoegde 

waarde van mindfulness in vergelijking 

met andere oplossingen, de kwaliteit van 

het desbetreffende onderzoek of het 

ontbreken van valide verklaringen voor 

de werking ervan, kunnen we stellen dat 

deze interventies veilig zijn en over het 

algemeen met positieve uitkomsten zijn 

geassocieerd. 

• Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) - Een instrument 

om de motivatie van een trainee ten 

aanzien van een training in kaart te 

brengen, evenals de leerstrategieën die 

deze inzet. 
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• Phillips-model voor het evalueren van 

training - Een model voor het evalueren 

van de resultaten van een training of een 

leertraject dat voortbouwt op het model 

van Kirkpatrick (zie hoger) door onder 

meer het beoordelen van de ROI toe te 

voegen.

• Scaffolding - Een werkwijze om het aan-

leren van een nieuwe vaardigheid 

behapbaar te maken door de trainee 

extra instructies aan te bieden, bv. deels 

uitgewerkte oplossingen aanbieden, ver-

eenvoudigde opdrachten, de aandacht 

vestigen op de relevante zaken. Deze 

hulplijnen worden geleidelijk aan afge-

bouwd. Er zijn gelijkenissen met het 

concept ‘training wheels’ (zie hier- 

onder).

• Teamtraining - Training gericht op teams 

voor het ontwikkelen van hun taak- en 

teamwork-gerelateerde kennis en vaar-

digheden. Teamtraining die een betere 

samenwerking beoogt, is het meest suc-

cesvol wanneer het team leert (1) hoe de 

interne coördinatie te verbeteren en (2) 

de vereiste communicatie op te zetten 

voor het succesvol afwerken van de 

taken. Succesvolle teams hebben 

geleerd om hun eigen processen en 

prestaties voortdurend in vraag te 

stellen en bij te sturen. Hierdoor gaan ze 

adaptiever om met verandering. 

• Training - Een formele, geplande en sys-

tematisch benaderde activiteit voor het 

beïnvloeden van de kennis, vaardighe-

den en attitudes van de deelnemers om 

zo de effectiviteit van individuele werk-

nemers, teams en/of de organisatie te 

verbeteren. Effectieve trainingen omvat-

ten (1) informatie- en kennisdeling, (2) 

demonstraties van de gewenste vaardig-

heden of resultaten, en (3) activiteiten 

om deze vaardigheden of werkwijze te 

oefenen. 

• Training wheels - Een werkwijze om te 

verhinderen dat trainees veel fouten 

maken tijdens het leren van een nieuwe 

vaardigheid in een training door, bijvoor-

beeld, de trainees eerst een uitgewerkt 

voorbeeld te geven bij een opdracht en 

hen geleidelijk aan minder uitgewerkte 

voorbeelden aan te bieden of door 

stapsgewijs oefeningen complexer te 

maken door hen meer informatie of 

opties te bieden. Er zijn gelijkenissen met 

het concept ‘scaffolding’ (zie hier- 

naast).
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Ruw terrein

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) waarvoor de evidentie tegenstrijdig of relatief zwak is:

• Tegenstrijdige evidentie - Dit betreft 

oplossingen waarvoor we evidentie iden-

tificeren die hun effectiviteit en bruik- 

baarheid voor de praktijk zowel onder-

steunt als tegenspreekt, bv. gebrek aan 

consensus over definities, zwakke effec-

ten, de observatie van negatieve en 

positieve effecten etc. Deze oplossingen 

kunnen effectief zijn, afhankelijk van de 

mate waarin specifieke voorwaarden 

voor succes zijn ingevuld. 

• Zwakke evidentie - Deze categorie ver-

wijst naar oplossingen waarvoor de 

onderzoeksbasis relatief zwak is qua 

aantal studies en de kwaliteit van de 

studies. Deze oplossingen kunnen effec-

tief zijn. We kunnen hier alleen niet zo 

zeker van zijn als voor de oplossingen uit 

de categorie veilige doorgang. 

Tegenstrijdige evidentie

• 360°-assessments/feedback - Instru-

menten die een profiel van de 

kandidaat opmaken op basis van zelf-

beoordeling, gecombineerd met een 

beoordeling door collega’s, leiding-

gevenden, klanten en/of onder- 

geschikten. Leiderschaps training en 

individuele coaching, gecombineerd 

met 360°-feedback, blijken minder 

effectief dan hetzelfde ontwikkelings-

programma zonder 360°-feedback. 

Een 360°-assessment moet aan heel 

wat randvoorwaarden voldoen opdat 

het effectief kan zijn. Dan nog zijn de 

effecten op het gedrag en de presta-

ties van de werknemer eerder klein.

• Gamification, game-based leren, 

serious games - Leren of training via 

een spel, vaak digitale of online 

spelen. Gamificatie is de implementa-

tie van spelelementen in een 

educatieve context met het doel om 

de deelnemers extra te motiveren. Bij 

het gebruik van gamificatie is het vaak 

de gewoonte om met een belonings-

systeem te werken zoals badges of 

punten om vooruitgang aan te moe-

digen. Het onderzoek naar gamificatie 

en serious games bij werknemers is 

nog vrij schaars. Algemeen observeer-

den sommige studies negatieve 

resultaten of ongewenste neven- 

effecten bij het toepassen van gami- 

fication. 

Zwakke evidentie 

• Het ARCS-motivatiemodel - Een 

theorie ontwikkeld door John Keller 

die componenten weergeeft aan de 

hand waarvan de motivatie van de 

deelnemers kan worden versterkt bij 

het ontwerpen en implementeren van 

een leertraject of -instrument. ARCS 

staat voor Attention, Relevance, 

Confidence en Satisfaction. Het 

onderzoek naar de toepassing van het 

ARCS-motivatiemodel is nog vrij 

schaars. Sommige studies vertonen 

betere resultaten bij de toepassing 

ervan, terwijl dit in andere studies 

geen verschil leek te maken.
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• Blended learning - Leerprogramma’s die 

face-to-face of klassikale activiteiten 

combineren met online activiteiten, digi-

tale media en vaak ook zelfstudie. 

Hoewel blended learning bij andere 

populaties doorgaans effectief blijkt, is 

het onderzoek specifiek bij werknemers 

nog relatief schaars.

• Constructive alignment - Dit is een 

benadering voor het ontwerpen en eva-

lueren van onderwijs en leeractiviteiten 

met een sterke focus op de gewenste 

leeruitkomsten. Gecontroleerd onder-

zoek naar de toepassing van constructive 

alignment is nog vrij schaars. Sommige 

studies vertonen betere resultaten bij de 

toepassing ervan. 

• e-Learning, online learning, mobile 

learning, digital learning - Leertrajecten 

die volledig online of digitaal verlopen, 

zonder face-to-face activiteiten. Een 

begeleider die de deelname en voort-

gang van de trainee monitort, lijkt wel 

noodzakelijk. Wanneer de trainee volle-

dig autonoom besluit om deel te nemen, 

zonder enige vorm van opvolging, blijkt 

e-learning minder effectief. Vaak werkt 

de trainee het programma dan immers 

niet af. Hoewel begeleide vormen van 

e-learning bij andere populaties door-

gaans effectief blijken, is het onderzoek 

specifiek bij werknemers nog vrij 

schaars.

• Ervaringsleren, learning by doing - Het 

idee dat mensen dingen leren door ze in 

werkelijkheid te ervaren of te doen. 

Hoewel zeer aannemelijk en in lijn met 

valide leer- en ontwikkelingstheorieën, 

is de effectiviteit van ervaringsleren rela-

tief weinig onderzocht, minder nog in 

organisaties en bij werknemers. Een pro-

bleem daarbij is ook de afbakening van 

wat wel of niet als ervaringsleren kan 

worden beschouwd. 

• Lerende organisaties (zoals beschreven 

door Peter Senge) - Een theorie die 

beschrijft door welke activiteiten of 

andere kenmerken lerende organisaties 

zich onderscheiden van andere organi-

saties. Lerende organisaties zouden een 

meer duurzaam succes kennen. De 

onderzoeksbasis voor deze theorie is 

kwantitatief en kwalitatief nog vrij 

mager. 

• Metacognitieve training - Een training 

die het ontwikkelen van de metacogni-

tieve vaardigheden van de deelnemers 

nastreeft. Metacognitie betreft het 

proces van reflecteren over en het bijstu-

ren van het eigen denken, wat als een 

belangrijke leervaardigheid wordt 

beschouwd. Het aantal studies naar met-

acognitieve training is nog relatief laag, 

zeker bij werknemers of in niet-klinische 

contexten. 

• Positieve psychologie-gerichte inter-

venties - Deze omvatten (1) het vorm 

geven aan positieve ervaringen, bv. gra-

titude interventions, positive writing, 

mindfulness, (2) het identificeren, ont-

wikkelen en inzetten van individuele 

sterktes (bv. het feedforward-interview), 

en (3) het identificeren, ontwikkelen en 

inzetten van sterktes van de organisatie/

afdeling, bv. appreciative inquiry. Het 

onderzoek naar deze interventies is nog 

jong, maar wel beloftevol.

• Simulatie-training, simulatie-geba-

seerde training - Een trainingsvorm 

waarbij de focus ligt op het simuleren of 

nabootsen van de werkomgeving van de 

trainee opdat de trainee de beoogde 

vaardigheden in een veilige, realistische 

situatie kan inoefenen. Hoewel simula-

tietraining algemeen vrij effectief blijkt, 

is de evidentie voor de toepassing ervan 

specifiek bij werknemers in organisaties 

weinig omvangrijk.



 

      
      

 

 

 

 

 

Ongekend terrein

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) waarvoor nog zo goed als geen wetenschappelijke evidentie 
bestaat voor hun effectiviteit of nut voor P&O. Ze kunnen effectief zijn, maar daar kunnen 
we voorlopig weinig zeker over zijn. 

• Action mapping - Een methode voor het 

ontwerpen van trainingsprogramma’s en 

leertrajecten. 

• Het ADDIE-model - Een stappenplan 

voor het ontwikkelen van trainingspro-

gramma’s of leerinstrumenten. ADDIE 

staat voor Analysis, Design, Develop-

ment, Implementation en Evaluation. 

• Design thinking - Een methode voor 

probleemoplossing en innovatie. Deze 

methode wordt soms ook toegepast 

voor het ontwikkelen van nieuwe 

leertrajecten. 

• High Impact Learning Organizations 

(HILOs) - Een theorie die stelt dat 

sommige organisaties leren, training en 

ontwikkeling meer centraal stellen in hun 

strategie en daardoor meer succes 

kennen dan andere organisaties. 

• Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) - 

Een plan voor de ontwikkeling van een 

werknemer met een overzicht van de te 

verwerven kennis en vaardigheden, 

evenals de wijze waarop deze zullen 

worden verworven. Dit plan wordt vaak 

opgesteld voor nieuwe werknemers of 

na een functioneringsgesprek. 

• Success Case Method - Een methode 

ontwikkeld door Robert O. Brinkerhoff 

voor het evalueren van de impact van 

een training of een interventie in de 

organisatie door onder meer succesvolle 

en onsuccesvolle deelnemers met elkaar 

te vergelijken. 

• Het vier-componenteninstructiemodel 

(4C/ID-model) - Een theoretisch model 

voor het ontwikkelen van trainings-

programma’s die het aanleren van 

complexe taken beogen. 
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Risicogebied

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) die als pseudowetenschap worden beschouwd, sterk  
achterhaald zijn, of waarvoor een relatief brede en betrouwbare onderzoeksbasis wijst 
op hun gebrek aan effectiviteit of bruikbaarheid in de praktijk (ineffectief).

Pseudowetenschap

• De 70-20-10 regel - Een theorie die stelt 

dat 70% van het leren in organisaties 

informeel via ervaringsleren verloopt en 

slechts 10% via formele opleidingen. De 

overige 20% zou via sociale interacties 

verlopen. We identificeren geen eviden-

tie voor deze verdeling. Meer informatie 

op www.skepp.be. 

• Breinleren of brain-based learning - Het 

gebruiken van inzichten over de werking 

van het brein, al dan niet vanuit de 

neurowetenschappen, binnen training, 

onderwijs en andere leeractiviteiten of 

-instrumenten. Misinterpretatie, onge-

oorloofde generaliseringen of oneigen- 

lijke toepassingen van de resultaten uit 

neurologisch onderzoek binnen een  

trainings- of onderwijscontext, herleidt 

deze benadering vaak tot pseudoweten-

schappelijke claims en toepassingen.

• ‘The Seven Habits of Highly Effective 

People’ of ‘De Zeven Eigenschappen 

van Effectief Leiderschap’ - Een best-

seller van Stephen Covey dat de zeven 

gewoontes van succesvolle mensen 

beschrijft. De zeven gewoontes en hun 

omschrijving zijn niet het resultaat van 

wetenschappelijk onderzoek. Heel wat 

van de claims zijn niet wetenschappelijk 

onderbouwd of kunnen in vraag worden 

gesteld door wetenschappelijke inzich-

ten die deze claims nuanceren of 

tegenspreken. 

• Leerstijlen - David Kolb (maar ook 

andere auteurs) stelt dat mensen een 

voorkeur hebben voor een bepaalde 

leerstijl en dat mensen beter leren 

wanneer de onderwijsvorm aangepast 

is aan hun voorkeursstijl. De meeste 

modellen onderscheiden vier stijlen, 

maar afhankelijk van het model worden 

deze anders ingevuld. Wetenschappelijk 

onderzoek spreekt dit model tegen. Eén 

leermethode blijkt doorgaans de beste 

voor alle mensen. Afhankelijk van wat er 

geleerd moet worden, kan deze methode 

wel verschillen, maar dit hangt dus niet 

van de persoon af. Leerstijlen, ook wel 

cognitieve stijlen genoemd, worden dus 

als pseudowetenschap beschouwd. Meer 

info op www.skepp.be 

• Neurolinguïstisch programmeren (NLP) 

- Kan als een methodiek voor training, 

coaching en communicatie worden 

beschouwd. NLP omvat allerlei overtui-

gingen over de mens inzake commu- 

nicatie, waarneming, gedrag, intenties, 

sociale interacties etc. Hoewel NLP  

pretendeert wetenschappelijk te zijn, 

ontbreekt wetenschappelijke evidentie 

voor zowel de theoretische claims als de 

effectiviteit van de methodiek als ont-

wikkelingsgerichte of therapeutische 

oplossing. Daarom verdient NLP volgens 

academici en experts dan ook het label 

van pseudowetenschap. Meer informatie 

op www.skepp.be. 
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• Persoonlijkheidsvragenlijsten geba-

seerd op typologieën (o.a. MBTI, 

enneagram, DiSC) - We kunnen onze 

persoonlijkheid beschrijven aan de hand 

van een set van dimensies en subdimen-

sies (cf. BIG5, HEXACO). De scores van 

mensen op elke dimensie vallen niet 

uiteen in types. Veel mensen scoren 

immers rond het gemiddelde en slechts 

een minderheid heeft een extreme score. 

Alle dimensies samen kunnen resulteren 

in een haast oneindig aantal persoon- 

lijkheidsprofielen. In de praktijk zijn er 

echter heel wat persoonlijkheidsmodel-

len en vragenlijsten populair die mensen 

opdelen in types of kleuren. Persoonlijk-

heid valt niet te beschrijven aan de hand 

van slechts enkele types, laat staan dat 

deze types het gedrag van een persoon 

accuraat gaan voorspellen of duidelijke 

aanwijzingen kunnen geven over hoe we 

met deze persoon moeten omgaan. Deze 

typologieën worden absoluut niet 

onderbouwd door wetenschappelijk 

onderzoek. Meer info op www.skepp.be. 

• Sofrologie - Door de bedenker en aan-

hangers beschouwd als een filosofie en 

manier van leven, alsook een vorm van 

therapie en methode voor relaxatie en 

persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt 

op het individuele bewustzijn en de sub-

jectieve ervaring van het individu. 

Wetenschappelijke evidentie voor de 

theoretische claims en de effectiviteit 

van deze benadering ontbreken voorals-

nog volledig. Verschillende officiële 

instanties bestempelen sofrologie dan 

ook als een pseudowetenschap. 

• Transactionele analyse - Omschreven 

als een persoonlijkheids- en communi-

catietheorie, alsook een methode voor 

psychotherapie en persoonlijk ontwik-

keling. Deze benadering zou heel wat 

ideeën van de psychoanalyse ontlenen 

en tracht mensen inzichten en modellen 

aan te reiken aan de hand waarvan ze 

hun eigen gevoelens, het gedrag van 

anderen en hun interacties met anderen 

kunnen analyseren, begrijpen en veran-

deren. Hoewel populair, ontvangt deze 

benadering weinig erkenning in de aca-

demische literatuur of medische praktijk. 

Wetenschappelijke evidentie voor de 

effectiviteit van deze benadering is 

schaars. De retorische wijze waarop de 

transactionele analyse tot stand kwam 

is kenmerkend voor pseudowetenschap. 

Meer informatie op www.skepp.be. 

Ineffectief 

• Crosstraining - Een specifieke vorm van 

team training waarbij de teamleden 

roteren door elkaars functies om inzich-

ten te ontwikkelen in de kennis en 

vaardigheden die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de taken van andere team-

leden. Deze werkvorm blijkt de effec- 

tiviteit van teams niet te verbete- 

ren.
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Achterhaald

• Kübler-Ross-fases van rouwverwerking 

- Een theorie over de verschillende rouw-

stadia die mensen doormaken na het 

ervaren van verlies. Onderzoek spreekt 

dit model echter tegen. Mensen gaan 

niet door een vast rouwproces. Bij 

sommige mensen kunnen we deze stadia 

wel herkennen, maar vaak in een andere 

volgorde. In de P&O-praktijk wordt dit 

model dikwijls ook misbruikt om veran-

deringsprocessen en weerstand tegen 

verandering te omschrijven.

• Maslow, de behoeftepiramide - Maslow 

identificeert een hiërarchie met zes uni-

versele basisbehoeften van de mensen. 

Volgens dit model dienen eerst onze 

fysiologische behoeften te worden 

bevredigd, voor, opeenvolgend, onze 

behoefte aan veiligheid, sociale relaties, 

erkenning en zelf-realisatie. Hoewel de 

universaliteit van deze behoeften wordt 

erkend, spreekt de wetenschappelijke 

evidentie hun hiërarchische ordening 

tegen. Onze psychologische behoefte 

aan autonomie (cf. zelfdeterminatiethe-

orie) lijkt in dit model ook te ontbreken. 

Maslow heeft trouwens zelf nooit  

de wetenschappelijkheid van zijn  

model geclaimd. Meer informatie op  

www.skepp.be.

• Training voor millennials, het genera-

tiedenken - Het idee dat de recentere 

generaties (bv. millennials, generatie Z) 

verschillen van de andere generaties en 

daarom andere trainings- en leervormen 

nodig hebben. Het bestaan van deze 

generatieverschillen wordt niet beves-

tigd door wetenschappelijk onderzoek. 

Het afstemmen van training en ontwik-

keling op een generatie heeft dan ook 

geen meerwaarde. 


