
 
Learning Tech Day 

Al voor de 5e keer ging Mathias Vermeulen, bezieler van #LearningTechDay aan de slag om ons in een 

zonovergoten Zebrastraat te inspireren en informeren over leren en technologie.  

…en wat hebben we geleerd?  

1. “Look at how we live, to see how we learn” – David Kelly  

David had het over zijn zoon, die via double of triple screens 

zijn robot leert besturen. Dat is steeds meer de norm als we 

iets willen leren. Hoe vaak wordt een discussie aan tafel in 

de kiem gesmoord door de eenvoudige zin: “Ik google het 

wel even” ?  

We hebben met het internet zoveel kennis in onze broekzak, 

dat voor L&D’ers de kunst er eerder in bestaat goed te 

cureren dan te creëren.  

a. Plug in: volg mensen die je kunnen informeren  

b. Discuss: join in, probeer tools, leer zelf! 

c. Context is koning: kijk welke tools voor jouw proces 

nodig zijn, niet naar welke nieuwe tool het hipst is  

 

 

 

 

2. Veel 

beter dan de mooie visuele samenvatting van 

Sketchnote kunnen we het niet zeggen: 

curation is the key!  

Dit kwam in de vorige keynote ook al aan bod: 

zorg dat je boeiende, nuttige content 

aanlevert.  

Mike zei het zelf ook: “Find great stuff & share 

it”  

Op die manier kan je je collega’s motiveren zelf 

op zoek te gaan naar wat aansluit bij hun 

noden. Zorg dat ze gepersonaliseerde toegang 

hebben: blogs, video, podcast,…  

  



 
3. Connie Malamed  

Cognitive load, dat was de core van Connies 

keynote: ze had het over ons geheugen: dat is 

niet in staat om heel grote hoeveelheden 

informatie snel op te slaan in ons 

langetermijngeheugen. Maar dat is vaak net 

wel nodig bij leerprocessen.  

Om hierop in te spelen is het belangrijk dat je 

kleine hoeveelheden, gepersonaliseerde 

informatie aanreikt: ‘no more firehouse 

trainings’ waarbij je gewoon een hoeveelheid 

informatie ‘dumpt’ bij je team, maar 

hoeveelheden die schematisch aangereikt 

worden.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Frederik Anseel, schenenschopper pur sang, had het over 

een Reskill Revolution. Mensen zijn geen computers je 

kan updaten zodat ze klaar zijn voor de toekomst. 

Menselijkheid en connectie moeten ons onderscheiden 

van alle tech die op ons afkomt.  

Ervoor zorgen dat mensen zélf aan de slag gaan met hun 

toekomst is de uitdaging: faciliteer een proactieve kijk op 

hun eigen (professionele) toekomst: waar wil je naartoe, 

wat wil je later in je carrière doen als je huidige job niet 

meer voor handen is?  

 

De grote uitdaging daarbij is volgens 

Frederik ‘Learned Helplessness’: we 

hebben onze collega’s afgeleerd om zelf initiatief te tonen, en dat zal net de uitdaging 

worden.  



 
5. Naast de keynotes mochten we ook luisteren naar verschillende parallelle sessies, waaronder 

deze:  

a. Sarah Cherif van Cute Solutions, over Habit Change. Erg boeiende sessie: hoe voer je 

verandering door? Sarah toonde aan dat verandering het beste ‘pakt’ als ze stap voor 

stap wordt ingevoerd. Babysteps dus.  

Door middel van Micro Mastery kan je écht verandering teweeg brengen.  

 

• Voor het individu: neem écht kleine stapjes om je doel te halen. Is je doel elke dag 1 

uur Yoga doen? Begin dan met elke dag op je mat te gaan staan en bouw het zo op.  

• Voor een team: wil je een betere vergadercultuur? Begin dan met elke vergadering af 

te sluiten met een (mini!) rondje feedback: was dit nuttig, moest je hierbij zijn, wat 

neem je mee?  

 

b. Eva Moernaert had het over podcasts, hoe maak je een podcast, hoe begin je eraan, 

waar moet je op letten? Superboeiende sessie, wij willen al aan de slag gaan!  

i. We kopiëren alvast schaamteloos deze link: 

https://www.goodpractice.com/blog/ten-ld-podcasts-we-love-and-you-will-

too  

ii. Nederlandstalige podcasts rond L&D bestaan blijkbaar nog niet: voel je je 

geroepen om hiermee aan de slag te gaan? Wij ook! Geef ons een seintje en 

wie weet maken we binnenkort samen de allereerste Vlaamse L&D-podcast!  

De mooie sketchnotes die je in dit verslag ziet zijn van de hand van Jolijn Van Eenooghe, van  

https://sketchnote.be/, prachtige samenvattingen die ook voor ons de essentie van elke spreker erg 

goed weergaven.  

De cartoon is van Jack, via txm.com  

Dat was voor ons Learning Tech Day, extra complimenten voor de afsluitende receptie mét DJ, wij 

hebben al zin in de volgende editie!  
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