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Do’s & Don’ts bij microlearning 

Do’s Don’ts  

Ken je doelgroep 
Denk na over je doelgroep en voor welke 
vormen van microlearning ze hun voorkeur 
hebben. Denk daarbij aan toegang tot internet, 
is vorm direct beschikbaar (checklist/mind-
map). 

Voeg niet teveel informatie toe 
alleen relevante informatie, welke van belang 
is voor de cursist. Bijvoorbeeld door extra 
informatie toe te voegen aan een compliance 
training wordt de training te zwaar en zal de 
weerstand hoger zijn. 

Gebruik verschillende vormen 
door verschillende soorten te gebruiken heb je 
meer kans dat je de cursist betrokken houdt én 
aanspreekt. Tenslotte is niet ieder 
gecharmeerd van dezelfde vormen 

Gebruik geen irrelevante media 
Foto’s en video’s toevoegen om ruimte te 
vullen is niet goed. Alleen content die te 
maken heeft met de inhoud van de 
boodschap, zodat ze de inhoud beter 
begrijpen. 

Focus op kort 
microlearning verliest zijn relevantie als de 
inhoud te lang duurt om door te nemen. Kort 
en krachtig. Deel anders je content nog verder 
op in aparte leerdoelen.  

Ben niet te formeel 
Zelfgestuurd leren gaat gepaard met zelf actie 
ondernemen én niet in een formeel verhaal 
belanden. Dus gebruik geen formele taal. 
Conversatie en direct taalgebruik zijn 
essentieel. 

Zorg voor toetsen 
Korte toetsen als kwisjes of multiple choice 
vragen maken dat de stof nog een keer in het 
hoofd van de cursist wordt doorgenomen. Het 
wordt daardoor beter onthouden. Daarnaast 
kun je als ontwikkelaar zo het succes van je 
keuze van inhoud en vorm monitoren. 

Geef niet toe op productiekwaliteit 
Ook korte inhoud moet van goede kwaliteit 
zijn. Dit verwacht de cursist ook.  

Gamification 
Punten halen, badges verdienen, leaderboards 
kan de betrokkenheid van cursisten verhogen. 

Gebruik microlearning niet als enige 
leerinterventie 
microlearnings zijn erg effectief als het gaat 
om kennisbestendigen. Bij complexe topics is 
het creëren van een juiste mindset lastig via 
microlearning. Een klassikale training of 
coaching (on the job) kan dit wel organiseren. 
Microlearning zorgen voor het bestendigen 
van kennis, opfrissen en snel opzoeken omdat 
je het niet hoeft te onthouden. 

 

 


