IG blended learning;
het 70-20-10 principe
Hoe zorgen we ervoor dat er daadwerkelijk
een verandering in de gewenste richting plaatsvindt?

Ieder trainingstraject is gericht op het realiseren van de gewenste (gedrags)verandering,
maar dan wel op een zodanige wijze dat het trainings- en/of verandertraject een middel
is om zichtbaar en duurzaam veranderingen te realiseren; blijvende effecten op de werkplek
te gaan zien; dat is waar ’t om gaat. Dat vraagt een uitgesproken en onderscheidende
visie op leren en ontwikkelen. Een visie die verder gaat dan de klassieke trainingsaanpak,
die in de visie van Interaction Groep niet of onvoldoende leidt tot de gewenste verandering.
Het uitgangspunt vormt altijd de strategie en visie van de klantorganisatie. Op basis van
deze strategie en -visie wordt de vertaling gemaakt naar gedrag.
In onze aanpak in de ontwikkeling van attitude, gedrag en vaardigheden in de gewenste
richting, is resultaatgerichtheid het uitgangspunt. Onze blended aanpak is gebouwd
op het 70–20-10 principe.

70%

70% van de ontwikkelinterventies dient
gericht te zijn op het opdoen van ervaringen
‘on the job’. Het organiseren van real life en ‘on
the job’ ervaringen, ‘on the job’ begeleiding
en feedback. Wanneer er in het leertraject
van een professional een directe koppeling
met de praktijk wordt gemaakt, blijkt dit
het grootste leereffect op te leveren. Praktijken onderzoeksopdrachten en business cases
blijken effectieve middelen om het leren te
optimaliseren. Zelfs zodanig dat er in de
hogere niveaus effectverhogingen te meten
zijn en er daardoor ‘duurzamer’ geleerd wordt.
Op basis van dit gegeven is het essentieel het
belangrijkste deel van de interventies te richten
op het ‘werkplek leren’.

20%

20% van de interventies dient gericht te
zijn op het organiseren van feedback op de
performance, het inzetten van rolmodellen, het
uitwisselen van best practices en het werken
met intervisies (het leren ‘van elkaar’).

10%

Een klein deel van de interventies (10%) is
gekoppeld aan het ‘formele leren’; het werken
met classroom trainingsessies.
Het 70-20-10 principe vormt de basis voor
de invulling van onze ontwikkeltrajecten. Wij
hebben dit uitgangspunt vertaald naar ons High
Impact Trainingsmodel.

