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22. Simulatie

Wat is het?
Een simulatie is een bewust gecreëerde leeromgeving, waarin deelnemers geconfronteerd worden met
een bepaalde (nieuwe) situatie. Deze situatie toont zoveel mogelijk gelijkenissen met de werkelijke situ-
atie. De deelnemers krijgen in die situatie oefeningen aangeboden. Ze krijgen als het ware de gelegen-
heid tot droog zwemmen in een oefensituatie.

Wanneer kun je het gebruiken?
Je kunt een simulatie op vier verschillende manieren gebruiken:
1. simulatie als opleidingsmethode (oefenen van nieuwe vaardigheden in een veilige oefensituatie);
2. simulatie met het oog op implementeren en collectief leren;
3. simulatie om met werkwijzen en procedures te experimenteren;
4. simulatie als testsituatie.

Hoe werkt het?
Benodigdheden
∇ ontwerpers en ontwikkelaars;
∇ ruimte;
∇ facilitators.

Werkwijze
Elke simulatie is weer anders. Echter, een vast aantal componenten is altijd terug te vinden.
∇ Het scenario

 Dit omvat de nabootsing van de werkelijke context en de gebeurtenissen daarbinnen. De naboot-
sing van de werkelijkheid is van essentieel belang voor het slagen van de simulatie. Zowel de om-
geving waarin de deelnemer zich bevindt als de gebeurtenissen waarop de deelnemer moet reage-
ren, moeten op de deelnemer een realistische indruk maken, opdat deze de situatie als echt ervaart
en de taken daarbinnen als een uitdaging.

∇ Deelnemers, tegenspel en begeleiders
 Een simulatie bestaat niet zonder mensen. Deelnemers vormen de kern van de simulatie. Het te-
genspel bestaat uit personen die indirect betrokken zijn bij het proces dat zich in de simulatie af-
speelt. Zij zijn niet primair aanwezig om te leren, maar helpen het spel te spelen. Een laatste groep
betrokkenen wordt gevormd door de begeleiders, bestaande uit een spelleider en facilitators.

∇ De taak/opdracht
De opdracht die de deelnemers krijgen dient zo gekozen te worden dat de essentie van de simula-
tie aandacht krijgt. Ga op zoek naar cruciale situaties in het werk, situaties die er echt toe doen.
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∇ Het monitoring-systeem
Afhankelijk van het doel van de simulatie kunnen bepaalde aspecten van het handelen van de
deelnemers of van het verloop van het proces worden bijgehouden tijdens de simulatie. Deze
gegevens kunnen de basis vormen voor interventies en time-outs.

∇ Feedback
Het krijgen van feedback op dat wat je doet, is essentieel om te kunnen leren. Facilitators kunnen
deze rol vervullen.

Wat levert het op?
De beoogde effecten van een simulatie kunnen zeer divers zijn. Het kan gaan om het veranderen van
de houding van medewerkers, om het bijbrengen van vaardigheden die nodig zijn in een nieuwe werk-
situatie, of om het testen van een nieuwe werkprocedure vóór het daadwerkelijk invoeren ervan. Zeer
waardevol aan een simulatie als leeromgeving is het volgende: oefenen, experimenteren en leren in een
bijna werkelijke werksituatie werkt ontzettend motiverend en zorgt voor een optimale transfer van het
geleerde naar de dagelijkse werkpraktijk.
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