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1. Checken en leren 
 

We leven in een complexe wereld. Zowel privé, als in ons werk, ervaren we steeds 

meer druk van elkaar snel opvolgende innovaties, regels en procedures.  

De automatisering raakt nu al alle branches en de eerste robots nemen hun plekken 

in, dicht bij de menselijke medewerkers. Voor organisaties en individuen is deze 

snelle technologische groei soms lastig bij te houden. Door de constante innovatie 

staan kwaliteit en veiligheid vaak onder druk, zoals recent nog bleek met de Boeing 

737 Max en het drama met de Stint.  

 

Door de toenemende complexiteit is het voor professionals en studenten lastig om bij 

te blijven. Voordat een training of cursus is ontwikkeld, is de kennis vaak alweer 

verouderd, of sluit deze niet aan bij de complexiteit van de praktijk. Nog maar weinig 

mensen werken volledig toegewijd aan één specifieke taak. Door maatwerk en 

versnippering van werkzaamheden is het lastig om routine op te bouwen.  

Het is daarom belangrijk om het opdoen van vaardigheden en kennis steeds dichter 

op de leer- of werkplek te laten plaatsenvinden, bij voorkeur vlak voor, of tijdens het 

uitvoeren van de taak/opdracht. Check & Learn biedt deze mogelijkheid. 

 

Het principe van Check & Learn 

Check & Learn combineert de kracht van een checklist met korte leerfragmenten, die 

naar behoefte kunnen worden geraadpleegd. De checklists zijn "slim". Onder andere, 

omdat ze kunnen communiceren met andere systemen en ze zich kunnen 

aanpassen aan de situatie, of de behoefte van de lerende1 (adaptief). 

De leerfragmenten richten zich op een specifiek item van de checklist. Zo kan 

bijvoorbeeld in een Check & Learn over het verwisselen van autobanden een korte 

video worden bekeken over het losdraaien van de bouten met een pneumatische 

slagmoersleutel. Check & Learn is een methode en een tool, die het midden houdt 

tussen een werkinstructie en een educatieve instructie. Het doel van Check & Learn 

is om de lerende, naar mate de taak vaker wordt uitgevoerd, minder gebruik te laten 

                                                        
1 Omdat Check & Learn zowel geschikt is voor het onderwijs, als voor de werkplek wordt er in deze gids 
gesproken van "lerende". Hier kan ook leerling, student, professional, cursist etc. worden gelezen. 
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maken van de microlearning. Wat overblijft is dan de checklist met de microlearning 

als naslag. Soms ook kan de Check & Learn worden weggelaten, gebruikt als 

checklist achteraf of dienen als naslagwerk. De taak is dan routine geworden.  

 

Vliegramp leidt tot checklist 
Het gebruik van checklists is zeker niet nieuw. Op 30 oktober 1935 stortte een 

Boeing B-17 (ook bekend als het "vliegende fort") neer bij een vliegveld in de buurt 

van Dayton in de Verenigde Staten. Met het vliegtuig was niks mis. De piloten, hoe 

geroutineerd ook, waren vergeten een veiligheidsblokkade (gust lock) te verwijderen. 

Dit leidde uiteindelijk tot deze dodelijke crash. Sinds die dag werd begonnen met het 

afwerken van een zogenoemde preflight checklist bij aanvang van elke vlucht. 

 

 
Afbeelding: de cockpit van een Boeing B-17 (Wikimedia, public domain) 

 

Het Checklist Manifest 

Een aantal jaar geleden kwam de aandacht voor checklists weer helemaal terug. Dat 

was te danken aan het fantastische boek van de arts Atul Gawande: Het checklist 

manifest2. Hij pleit voor het toepassen van checklists in complexe werksituaties. Niet 

alleen in ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in de bouw.  

 

                                                        
2 Het Checklist Manifest, Atul Gawande. Uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 9789057123238 
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Gawande beschrijft in zijn boek een aantal kenmerken van checklists: 

• Goede checklists zijn nauwkeurig. 

• Ze zijn efficiënt, zakelijk en eenvoudig toepasbaar in complexe situaties. 

• Zetten niet elke stap minutieus uiteen.  

• Goede checklists zijn praktisch. 
 

Verschillende soorten checklists 

Globaal gezien bestaan er twee verschillende soorten checklists: 

 

De READ-DO checklist 

Je leest een item op de checklist, voert het uit en vinkt het item af. 

Stap-voor-stap dus, bijvoorbeeld zoals bij een recept voor een gerecht. 

 

De DO-CONFIRM checklist 

Je handelt een procedure (of deelprocedure) af en controleert vervolgens of 

alle stappen zijn doorlopen. Bijvoorbeeld in een vliegtuig nemen de 

gezagvoeder en co-piloot voor vertrek samen een checklist door.  

Een van hen leest de checklist op en de ander bevestigt (of ontkent) dat dit 

item is uitgevoerd.  

 

Voor het toepassen van Check & Learn zijn beide varianten te gebruiken  

 

Microlearning 

Deze term (soms ook geschreven als "micro learning") wordt de laatste tijd vaak 

gebruikt. Naar alle waarschijnlijkheid is het woord microlearning bedacht door 

professor Theo Hug en voor het eerst gebruikt in zijn boek "Didactics of 

Microlearning" uit 2007. Het gebruik van korte leerfragmenten is geen nieuw 

verschijnsel, hooguit dat het de afgelopen jaren vooral een digitale toepassing kent. 

 

Microlearning laat zich uitermate goed combineren met een checklist. De items op de 

checklist zijn meestal deelvaardigheden, die op hun beurt weer om kleinere 

deelvaardigheden vragen.  
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Bijvoorbeeld: 

 

Item in checklist: plaats een doorslijpschijf op de haakse slijper 

De meeste gebruikers van een haakse slijper zijn bekend met deze handeling. 

Een student of beginnend beroepsbeoefenaar mogelijk niet. Het microlearning-

onderdeel kan dan bestaan uit een korte instructie, direct onder de check, of een 

extra video, waarin wordt gedemonstreerd hoe een schijf op een haakse slijper 

geplaatst moet worden. 

 

Korte tekst onder check: blokkeer de motor met de knop op de machine.  

Gebruik de pensleutel om de schijf vast te zetten. 

 

In de Check & Learn komt dat er dan zo uit te zien: 

 

 
 

Door op het symbool van de camera te klikken, wordt de korte instructievideo 

getoond. 
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2. Starten met Check & Learn 
Check & Learn is een tool en een methode. In deze paragraaf richten we ons op de 
praktische kant van de tool, zodat de techniek geen belemmeringen meer hoeft te 
vormen om Check & Learn in te zetten bij het leren en werken. 
 

2.1. Een account aanmaken 
 

De Check & Learn tool kent twee varianties van het account: een gratis 
individueel account en een locatielicentie. De gratis variant onderscheidt zich 
vooral in het aantal checklists, dat kan worden gemaakt en het feit dat er geen 
maatwerkkoppelingen mee kunnen worden gemaakt met andere systemen.  
Alle instructies die worden gegeven in deze gids kunnen worden uitgevoerd met 
het individuele account.  
 
De Check & Learn tool is een web app. Deze kan zowel op een computer/laptop, 
als op een mobiel device worden gebruikt. 
 
1. Ga naar: www.checkandlearn.com 

 
2. Klik op de knop Account aanmaken 

 

 
 
 

 
 

Wil je meer weten over de locatielicentie op Check & Learn, neem dan contact 
op met Serge de Beer, via serge@learningtour.nl of  
op telefoonnummer 06 418 67 460. 
 
Binnen de locatielicentie kunnen accounts worden aangemaakt voor 
leerlingen, studenten en medewerkers. 
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3. Vul in het nieuwe scherm je gegevens in. 
 

 
 

4. Klik op de knop Opslaan 
 
Het account is nu aangemaakt.  

 

2.2. Inloggen 
 

1. Ga naar www.checkandlearn.com of volg de link na het aanmaken van het 
account. 
 

 
 

2. Vul je gegevens in. 
 

3. Klik op de knop Inloggen 
 
Je bent nu ingelogd. 
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2.3. Een eenvoudige Check & Learn maken 
 

Als je bent ingelogd, kun je starten met het maken van een nieuwe  
Check & Learn.  
 
 

1. Klik op de knop Nieuwe Check & Learn (of rechtsboven op Nieuw). 
 

  
 

2. Geef een duidelijk herkenbare naam aan de nieuwe Check & Learn 
en klik op de knop Opslaan 
 

 
 

3. Kies hoe je de Check & Learn wilt bewerken. 
Voor dit voorbeeld kies je de knop Check & Learn bewerken (eenvoudig) 
 

 
 
Let op! De functie Check & Learn bewerken (eenvoudig) kan alleen de 
eerste keer worden gebruikt bij het aanmaken van een checklist.  
Alle andere bewerkingen, die later worden gedaan, gebeuren in de 
geavanceerde editor. Verderop in deze gids lees je hoe je hier mee kunt 
werken. 
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4. Begin met het maken van de Check & Learn. 
 

 
 
Elk item van de Check & Learn bestaat in de basis uit drie onderdelen. 
Check is de directe opdracht, die moeten worden gecheckt. Learn is een 
korte toelichting bij de check en Link biedt ruimte voor een link naar een 
microlearning-fragment (bijvoorbeeld een korte video). 
 

5. Druk tussendoor, of wanneer je klaar bent, op de knop  
Wijzigingen opslaan 
 

 
 
Je blijft dan in het scherm, waarin je de Check & Learn bewerkt. 
 

6. Klik op de knop Preview (nieuw scherm) om het resultaat te zien. 
 

 
 
Zo ziet de lerende straks de Check & Learn. 
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Je hebt nu een eerste Check & Learn gemaakt.  
Ga in de browser terug naar de tab van de pagina waarin je bewerkt en ga 
weer terug naar de startpagina. Daar zie je dat de Check & Learn is 
toegevoegd aan jouw lijst.  
 
Let op! Sommige browsers tonen niet direct de nieuwe lijst.  
Ververs het scherm om alle Check & Learns te zien. 

 

2.4. Een checklist digitaal beschikbaar stellen 
 

Nadat de checklist is gemaakt, kan deze beschikbaar worden gesteld aan de 
lerende. Daarvoor is alleen de link nodig naar de viewer van Check & Learn. Dit 
doe je op de volgende manier: 

 
 
1. Ga naar de startpagina van Check & Learn. 

 

 
 

2. Klik met de rechtermuisknop op de pijl achter de Check & Learn. 
 

 
 
Tip! Door te klikken op deze pijl met de linkermuisknop opent de Check & 
Learn zich direct in een nieuw scherm in de view-modus. Dit is gelijk aan hoe 
de lerende de Check & Learn ziet.  
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3. Kies de optie Koppelingslocatie kopiëren 
 

 
 
Let op! Mogelijk heeft deze functie in jouw browser een andere naam. 
De strekking is over het algemeen gelijk, bijvoorbeeld kopieer adres, of 
kopieer URL. 
 
 

4. Plak de gekopieerde koppeling naar het gewenste doelprogramma. 
Bijvoorbeeld een e-mail, de elektronische leeromgeving of naar een website. 
 
 
 

2.5. Een PDF maken van een Check & Learn 
 

Check & Learns hoeven niet alleen te worden gebruikt in digitale vorm. Ze zijn 
ook geschikt voor papier. Hierbij wordt de link naar een eventueel microlearning-
fragment vervangen door een QR-code. Deze kan met een QR-app worden 
geopend op de smartphone.  
 
1. Klik in het linkerdeel van een Check & Learn. 

 
Hiermee wordt de editor geopend, waarmee een Check & Learn bewerkt kan 
worden. Dit is ook de plek, waar je de PDF-functie kunt vinden. 
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2. Klik op de knop Maak PDF 
 

 
 

3. Sla de PDF op, op je eigen systeem. 
 

 
 
 
Standaard is de PDF voorzien van het logo van LearningTour. Organisaties 
die beschikken over een locatielicentie kunnen hier een eigen logo plaatsen. 
Ook kan de PDF aangepast worden naar de huisstijl. 

 

2.6. Een QR-code genereren voor een Check & Learn 
 
Een Check & Learn is het best te gebruiken dicht bij de plaats, waar de taak moet 
worden uitgevoerd. Een QR-code kun je bijvoorbeeld op een apparaat, 
medicijnkast of in een reader plakken. Met de onderstaande functie genereer je 
een haarscherpe QR-code. 
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3. Een Check & Learn bewerken 
 
Check & Learns zijn vaak onderhevig aan veranderingen. Het is daarom uiteraard 
mogelijk om ze te bewerken. In deze paragraaf leer je hoe dat werkt.  
 
Check & Learn ML 
Omdat Check & Learns behoorlijk complex kunnen worden, zijn ze beschreven in 
hun eigen taal: Check & Learn ML. ML staat voor markup language, net zoals bij 
HTML. Een markup language kenmerkt zich door het gebruik van zogenoemde tags. 
Bijvoorbeeld de tag <check>, bepaalt wanneer een check-item begint en met 
</check> wordt deze weer afgesloten.  
 
In het begin kan Check & Learn ML er wellicht wat intimiderend uitzien. Het is echter 
heel consequent en het geeft je volledige controle over het leerproces.  
 

3.1. Basisbewerkingen van een Check & Learn 
 

1. Klik (vanaf het startscherm) op het linkerdeel van een Check & Learn. 
 

 
 
Je komt nu in het edit-scherm. 
 

2. Pas de codes tussen de verschillende tags aan. 
 
Let op! Zorg ervoor dat de tags <checklist> en </checklist> altijd de volledige 
code van de Check & Learn blijven omvatten. Laat ook de blokjes van <item> 
tot en met </item> bij elkaar. Het maakt niet uit hoeveel ruimte je ertussen laat 
of, op welke positie ze staan. 
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Je kunt in dit scherm de volgende bewerkingen uitvoeren: 
 
Kopiëren 
Heb je meer items nodig? Kopieer dan één of meerdere blokjes van  
<item> tot en met </item>. 
 
Knippen/plakken 
Wil je een item verplaatsen, knip dan één of meer blokjes van  
<item> tot en met </item> en plak deze op de gewenste plek. 
 
HTML codes invoegen 
Binnen Check & Learn ML is het ook mogelijk om "gewone" html-codes toe te 
voegen. Wanneer je bijvoorbeeld een tekst op de volgende manier omsluit: 
<b>tekst</b> wordt deze vetgedrukt weergegeven.  
 
Op de Quick Reference Card van deze gids staat een aantal voorbeelden van 
html-codes die kunnen worden gebruikt. 

 

Nadat je de bewerking hebt gedaan, moet je deze opslaan met de knop 

Wijzigingen opslaan 

 

3.2. Meer geavanceerde toepassingen 
 

Check & Learn biedt nog een aantal geavanceerde mogelijkheden, zoals het 
gebruik van variabelen (om de Check & Learn adaptief te maken), het doen van 
requests naar andere systemen en de mogelijkheid van importeren van 
bestaande checklists.  
 
Wil je meer weten over deze opties, neem dan contact op met LearningTour. 
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4. Check & Learn ML, Quick Reference Card 
 

Specifiek voor Check & Learn 

 

<checklist>  Omvat de gehele check & learn. 

<item>  Omvat een onderdeel van de checklist 

<check>  Bevat de daadwerkelijke tekst van een checkitem. 

   Bijvoorbeeld: verwijder het groene luik 

<learn>  Bevat een korte extra instructie of informatie. Wordt getoond, 

direct onder de check. Bijvoorbeeld: gebruik altijd een schone 

naald! 

<link> Bevat een link naar een externe microlearning-bron, bijvoorbeeld 

naar een videofragment of een andere checklist. 

<var> Toont een variabele, die wordt meegegeven in de URL van de 

checklist. Bijvoorbeeld: "gebruik <var>aantal</var> eieren", 

wordt: "gebruik 4 eieren". 

<request> Haalt data op van een externe server. De opgehaalde data wordt 

1-op-1 getoond in de Check & Learn. 

 

HTML algemeen 

 

<br> Hiermee begint een tekst of afbeelding op de volgende regel. 

<b> Maakt de tekst vet. 

<i> Toont de tekst in schuine letters. 

<a href> Maakt een link van een tekst of afbeelding. Bijvoorbeeld: 

 Ga naar <a href='https://learningtour.nl'>LearningTour</a> 

  

Serge de Beer 
Telefoon: 06 418 67 460 
 
serge@learningtour.nl  
www.learningtour.nl  
 
KvK 2735831 


