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Ontwerpprincipes voor trainingen in risicobesluitvorming en 
risicocompetentie, binnen de contexten van beroepsopleiding 
en beroepspraktijk



Programma

1 Professionele besluitvorming rond veiligheidsrisico’s

2 Ontwerpprincipes op basis van de literatuur

3 Resultaten en ontwerpprincipes uit twee praktijkcontexten 

4 Synthese ontwerpprincipes uit de literatuur en twee praktijkcontexten 

5 Discussie



1 Professionele besluitvorming rond veiligheidsrisico’s
1.1  Risicomanagement in het veiligheidsdomein

1.2  Professionele risicobeslissingen en bounded rationality
1.3  Denkreflexen als generiek probleem
1.4  Probleem en oplossing volgens de literatuur
1.5  Risicocompetentie als generieke oplossing



Risicomanagement in het veiligheidsdomein







Generiek praktijkprobleem?

YOUTUBE.COM https://youtu.be/359dTqGhNdA

Risicomanagement en denkreflexen bij veiligheidsprofessionals

English version: https://youtu.be/4rWPppdJ3YQ…

https://youtu.be/359dTqGhNdA


Subdomein Plaats risico Verkenning vooraf Respondenten

1 Luchthaven-

beveiliging: security 

controle van 

passagiers en bagage

Core business: het 

werk van de 

professionals bestaat 

voor 100% uit 

risicobeslissingen

Interview Quality 

Assurance Manager

Quality Assurance 

Manager 

beveiligingsbedrijf; 2 

agents; 

2 Signalering huiselijk 

en seksueel geweld 

in de ambulante en 

intramurale zorg

Professionals hebben 

een andere 

hoofdtaak; 

risicomanagement is 

bijproduct

2 Interviews met 

adviseurs van 

Movisie; workshop 

met verschillende 

netwerkpartners

2 Movisie-adviseurs; 

gedragskundige 

intramurale zorg; 

aandachts-

functionaris 

ambulancezorg

3 Outdoor sport: 

adventure-

activiteiten en 

extreme sports

Risicomanagement 

in het teken van 

minimale en niet 

maximale veiligheid; 

deelnemers komen 

juist om risico te 

ervaren

Workshop op 

Nationaal Outdoor 

Symposium; 

interview docent 

sporthogeschool

Docent Fontys

Sporthogeschool; 

exploitant Klimpark

4 Railinfra: 

spooronderhoud

Risicomanagement 

als voorwaarde om 

veilig te kunnen 

werken

Interview QHSE-

manager

QHSE-manager; 

werkvoorbereider

5 Proactief opsporen 

door de politie

Anticiperend 

risicomanagement

Interview met 2 

onderzoekers naar 

aanleiding van 

onderzoek ‘Boeven 

vangen’

Wijkagent; 

Verkeersagent; 3 

politie-onderzoekers



Wat is het probleem?







Bertholet, Nieveen, & Pepin (2018)





Ontwerprichtlijnen voor een onderwijs- of trainingsinterventie

Literatuur Beroepspraktijk Opleidingspraktijk

Sociale psychologie, 
gedragseconomie, cognitieve 
en leerpsychologie

Luchthaven Schiphol, 
andere subdomeinen

Bachelor Integrale 
Veiligheidskunde,
(BOK, BOP)

Risicocompetentie Vooronderzoek Vooronderzoek

Didactisch ontwerp Trainingsinterventie Experimenten (3)

Implementatie Implementatie

Disseminatie Disseminatie

Onderzoeksactiviteiten



2 Ontwerpprincipes op basis van de literatuur
2.1  Algemene principes: integraliteit en integratie

2.2  Principes op moduleniveau



Bertholet, A., Nieveen, N., & Pepin, B. (2018)



Algemeen (curriculumniveau)
I   voorwaardelijke kennis en

vaardigheden zijn bepaald 
II  ontwerp is gericht op concreet

handelen
III er is onderlinge

samenhang/integraliteit
IV algemene vaardigheden zijn in het

curriculum geïntegreerd

Per dimensie A, B en C (moduleniveau)
A1 realistische praktijksituaties

vormen het uitgangspunt
A2 modules zijn interdisciplinair
B1 leerproces staat centraal
B2 sturing gebeurt door de lerende

zelf 
B3 zelfreflectie en zelftoetsing zijn

van fundamenteel belang
C1 instructieverantwoordelijke is

coach/begeleider/trainer



3 Resultaten en ontwerpprincipes uit twee praktijkcontexten 
3.1 Experiment in de beroepspraktijk: veiligheidscontrole op de luchthaven

3.2 Experimenten in de opleidingspraktijk: bacheloropleiding IVK



Een man komt met deze rugzak bij de security check. Na het openmaken van de rugzak komt de agent een mes tegen. In
het gekleurde doosje zit een strip met anticonceptiepillen.

□ Veilig □ Verdacht □ Gevaarlijk

Week 1 Vraag 3
Beoordeel het risico. Mail als antwoord: veilig, verdacht of gevaarlijk!















Van RCT/EB naar EDR

Experimenteel ontwerp Interventie-ontwerp

2016-2017 Experiment 1 1 College + 2 Workshops

2017-2018 Experiment 2 1 College + 2 Workshops

2018-2019 Implementatie 1 College + 1 Workshop + 
stageopdracht



4 Synthese ontwerpprincipes uit de literatuur en twee praktijkcontexten 



Ontwerprichtlijnen voor een onderwijs- of trainingsinterventie

Generiek Beroepspraktijk Opleidingspraktijk

Competentiegericht leren Kennisproductiviteit Authentiek leren

Geen panacee Micro-ontwerp Kennis-toepassing-transfer

Effectieve leerstrategieën Heuristieken Boundary crossing

Prototyping Reflectiviteit Onderzoekend vermogen

Dual coding Corporate curriculum Blended learning

Ontwerpactiviteiten (selectie)





5 Discussie
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