
Deze scan is gebaseerd op publicaties van Baars, Sprenger en Grotendorst 

SCAN ACTIVEREND LEERKL IMAAT 

Savant heeft een scan gemaakt om een diagnose van het leerklimaat te maken. Om de scan te 

maken, beantwoord je 20 vragen, verdeeld over de thema's werk, interactie, organisatie en 

invloed.  

De scan geeft je handvatten voor mogelijke interventies waarmee je activerend leren en informeel 

leren een boost kunt geven. Als je de scan online invult en verzendt, krijg je van Savant een aantal 

suggesties daarvoor, die passen bij de resultaten van de scan.  

 Mijn werk is uitdagend en gevarieerd.

 De werkdruk belemmert mijn functioneren.

 Fouten worden gezien als leermomenten.

 Successen worden gezien als leermomenten

 We kijken terug naar fouten en successen om tot betere prestaties te komen.

 Het werk verbindt medewerkers.

 De organisatie biedt de mogelijkheid om samen te werken.

 Medewerkers doorlopen een verbetercyclus om problemen op te lossen.

 Medewerkers weten welke expertise collega’s hebben.

 Leidinggevenden weten welke expertise individuele medewerkers hebben.

 Medewerkers vragen elkaar regelmatig om met hen mee te denken.

 Het geven van feedback is onderdeel van de dagelijkse werkpraktijk.

 Medewerkers nemen de tijd om ideeën en kennis met elkaar te delen.

 Medewerkers waarderen de verschillen die er tussen hen zijn.

 Medewerkers werken samen en vullen elkaar aan om de gezamenlijke prestaties te verbeteren.

 De leidinggevenden creëren ruimte en mogelijkheden om kennis uit te wisselen.

 De leidinggevenden sturen vanuit een waarderende benadering.

 Ik werk in een open organisatie.

 Ik werk in een flexibele organisatie.

 Onze organisatie biedt ruimte voor nieuwe ideeën.

 Leidinggevenden geven elkaar feedback.

 Medewerkers krijgen kansen om nieuwe ideeën uit te proberen.

 Medewerkers kunnen grotendeels zelf bepalen hoe zij het werk aanpakken.

 Medewerkers hebben professionele ruimte bij de toepassing van protocollen.

 Medewerkers participeren in verbetering van werkprocessen.
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https://goo.gl/forms/PhLz3cpQ5GwC69wm1
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