
Jeugdbescherming west heeft er voor gekozen om vanaf dag één te werken vanuit het gedachtegoed 

van het Charles Jennings leermodel (70:20:10). 

Maar waar staat 70:20:10 dan voor? 

70:20:10 staat voor drie manieren van leren. De getallen zijn percentages die samen 100% vormen. 

Voor effectief leren (optimaal leren) is het ideaal wanneer dit uit een combinatie bestaat van 

werkplekleren, sociaal leren (reflectief leren) en formeel leren. 

✓ Met de 70% wordt het leren op de werkplek bedoeld. Jeugdbescherming west laat startende 

professionals direct veel ervaring opdoen in de praktijk met ondersteuning van ervaren 

collega professionals.  

✓ De 20% staat voor het sociaal leren (reflectief leren). Jeugdbescherming west heeft naast de 

reguliere reflectiemomenten tijdens de casuïstiek en overlegmomenten met collega 

professionals,  het reflectief leren vanaf dag één een extra plek gegeven door middel van een 

uitgebreid begeleidingsinterventieprogramma. Door de drukte en hectiek waar onze 

professionals acteren, wijst de praktijk uit dat stilstaan bij jezelf en je eigen ontwikkeling vaak 

niet vanzelfsprekend is. Jeugdbescherming west heeft er daarom voor gekozen met de inzet 

van het begeleidingsinterventieprogramma om direct vanaf de start en duidelijk gekaderd,  

extra aandacht op persoonlijke ontwikkeling te bieden (reflectief leren).  

✓ De 10% staat voor het formele leren. Jeugdbescherming west heeft vanaf de start een 

trainingsaanbod dat voldoet aan de eisen van accreditatie en daaropvolgend een 

themagericht scholingsaanbod.   

Om het reflectief leren binnen de organisatie een duidelijke plek te geven, heeft Jeugdbescherming 

west twee interne coaches (aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches) in dienst, die 

vanuit nauwe samenwerking met HR en de arbeidspsycholoog,  verantwoordelijk zijn voor een 

passend aanbod van de begeleidingsinterventies (zowel voor startende professionals als voor huidige 

professionals, zie de Begeleidingsinterventie Piramide).   

 

*Zie bijlage met ‘de Begeleidingsinterventie Piramide’ voor de verdeling van de uitvoering van de 

verschillende begeleidingsinterventies op individueel- en teamniveau. 

 

Daarnaast werk Jeugdbescherming west met het aanbod van ondersteuning in het leerproces aan de 

hand van de leerloops, om zo alle niveaus van leren te borgen. 

 

Visie op leren bij Jeugdbescherming west 


