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Perspectieven op Professionalisering

Professionalisering van leraren en leren van schoolorganisaties
worden zeer relevant geacht in een maatschappij 
• waarin technologische en economische revoluties gaande zijn
• waarin in een steeds meer globaliserende samenleving de

internationale verhoudingen vaak problematisch zijn
• waarin zich grote ecologische rampen dreigen te voltrekken.

In de onderwijspraktijk blijken professionaliseringsplannen hoe
noodzakelijk ook vaak moeilijker te realiseren dan schoolleiders,
onderwijsteams en leraren zichzelf voornemen. Dat neemt niet
weg dat de kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de
professionalisering van leraren en het onderwijsondersteunend
personeel. 

Reden voor KPC Groep om ‘Perspectieven op professionalisering’
als thema te kiezen voor een diner pensant op 29 maart jl. 
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KPC Groep begeleidt scholen die de impact van hun professionaliseringsinspanningen  willen vergro-
ten. Daarbij leert de ervaring dat het niet alleen gaat om het tegemoet komen aan de wensen en
 behoeften van het onderwijspersoneel. Er zijn meer factoren in het spel. Denk aan het uitlijnen van
 activiteiten vanuit het perspectief van de organisatie of het opvolgen van professionele standaarden.
Maar ook aan het profiel van de opleider en de invloed van de professionele cultuur in de school en 
in de onderwijsteams. Het ondernemen van professionaliseringsactiviteiten vindt dus plaats in een
 normatief krachtenveld.

Tijdens een geanimeerde avond bespraken 40 deelnemers hun ervaringen met professionalisering.
Geprikkeld door drie inleidingen van achtereenvolgens Jolande Otten, directeur van stichting Onterfd
Goed;  Prof. Marjan Vermeulen, onderzoeker van KPC Groep en hoogleraar docentprofessionalisering
aan de Open Universiteit en Bart van Rosmalen, lector muzische professionalisering van de Hoge-
school voor de Kunsten in Utrecht.

Omdenken

Jolande Otten is sinds 2012 actief met de Stichting Onterfd Goed. Die stichting ontstond toen het
 museum Scryption in Tilburg, waarvan Jolande Otten de directeur was, moest sluiten. Samen met twee
andere initiatiefnemers van de stichting
Onterfd Goed, die ook uit de museum-
wereld afkomstig waren, besloot zij de
collectie van het museum over te nemen
te herbestemmen. Van verzamelaars van
cultureel erfgoed werd zij ontzamelaar
van cultureel erfgoed. Jolande Otten
ging in haar inleiding in op de geschie-
denis van Onterfd Goed, de werkwijze
van de stichting en illustreerde aan de
hand van voorbeelden hoe de stichting
de museumwereld prikkelt tot omdenken
en hoe de stichting daar zelf het even
ondernemende en levende bewijs van is.   

Snappen hoe je leert

Professionalisering staat hoog op alle onderwijsagenda’s. Er is waarschijnlijk geen beroepsgroep waar-
van het leren zo intensief is onderzocht als die van docenten. Marjan Vermeulen bezet de leerstoel
 docentprofessionalisering, die mede door KPC Groep gefinancierd wordt. 
Als je het vermogen wil ontwikkelen om impact met leerinterventies te bereiken dan moet je goed
 begrijpen hoe leerprocessen in organisaties en bij professionals werken. Marjan pleit ervoor dat do-
centen, schoolleiders en beleidsmedewerkers beter gebruik maken van wat we allemaal al weten over
leren en organiseren. Met een praktische opdracht zette zij de deelnemers aan het denken over de
aard van hun eigen leerprocessen. Vervolgens liet ze zien wat verschillende leerbenaderingen zoals
 behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, sociaal constructivisme en connectivisme allemaal al heb-
ben opgeleverd om onze reflexen en routines te begrijpen en te beïnvloeden, om samen en in context
bruikbare kennis te ontwikkelen, beter te weten hoe en waar je moet interveniëren om de ontwikkeling



van het professionele leerklimaat in de school te stimuleren. Marjan gaf in haar presentatie verder aan
dat er in de school op twee fronten geleerd kan worden. Aan de ene kant moet je werken aan het
 verbeteren van de routines. Aan de andere kant moet je werken aan innovaties. Dat vraagt om een
professionele tweehandigheid. In jargon heet dat “ambidextrie”.

In het schema hiernaast bracht
Marjan in haar oratie verleden jaar
vier verschillende gebieden van
leren en ontwikkelen in kaart. De
vier verschillende velden vragen
van zowel de docenten als de
schoolleiders en stafmedewerkers
ander gedrag. Individueel ontstaan
en gegroeid leren vraagt om een
duidelijke visie, missie van de
school en omstandigheden die de
onderwijsprofessionals stimuleren
om daar met hun individuele leren
zo goed mogelijk op aan te sluiten.
Individueel geplande activiteiten
vragen om een goede analyse van
de noodzaak en maatregelen die

de toepassing van het geleerde in de onderwijspraktijk bevorderen. De kwaliteit van de professionele
ruimte en het professionele gedrag dat docenten daarin laten zien wordt beïnvloed door de kwaliteit
van de professionele dialoog die in de school gevoerd wordt en de activiteiten die docenten, school-
leiders en ondersteuners op basis daarvan ondernemen. Professionele ruimte maak je met elkaar. 

Een succesvolle ontwikkeling van educatieve netwerken, zoals de academische opleidingsschool, de
 samenwerking PO/VO, VMBO/MBO of de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven vraagt om inzicht in 
de aard van het leren in netwerken en het vermogen op hierop te sturen. Professor Sanne Akkerman en
lector en KPC Groep directeur Ton Bruining lieten onlangs in een onderzoek naar de ontwikkeling van
een academische opleidingsschool
zien op welke wijze vier leermecha-
nismen in zo’n netwerk actief zijn
(identificeren, coördineren, reflecte-
ren en transformeren). Zij lieten ook
zien hoe dit interpersoonlijk in het
netwerk verliep, welke consequen-
ties dit intrapersoonlijk had op de
onderwijsmensen in het netwerk zelf
en hoe dat zijn weerslag had in de
betrokken schoolorganisaties.

Met een afsluitend schema maakte
Marjan Vermeulen duidelijk in welke
domeinen je vooral samen werkt
aan een vitale professionele ruimte.
Die maak je vooral met elkaar.



Een kwestie van performance

Bart van Rosmalen van de HKU benadert het werken van docenten als een
performance. Van Rosmalen werkte in zijn presentatie samen met collega-
 docent en schrijver/dichter Anouk Sameling. Zij maakten hun presentatie
 dramatisch en invoelbaar door te werken met muziek, beeldende kunst en
poëtische teksten 

‘Er was iemand...

Bart van Rosmalen werd van vanuit cellist, theatermaker, trainer bij De Baak
 uiteindelijk ook docent en onderwijsvernieuwer. In 2016 promoveerde hij op
een onderzoek naar Muzische professionalisering. Zijn gelijknamige proefschrift
werd door de orde van organisatieadviseurs genomineerd als een van de vier
beste boeken van 2016.

Bart van Rosmalen vraagt aandacht voor de docent die het moet doen. Hij
legt de nadruk op drie aspecten. 1. Persoonlijke vorming en kritisch denken.
Zelf navigeren noemt hij dat. 2. Creativiteit, die zorgt voor een innoverende
en scheppende kracht. 3. Het samenwerken over grenzen heen. Dat vraagt
om sociale intelligentie en contextgevoeligheid. Deze drie aspecten vragen
om het herpositioneren van de docent als professional en om lerende or gani-
sateis. Onderwijsvernieuwing is dan ook schoolontwikkeling.

Drie kritische kanttekeningen bij wat we doen 
aan professionalisering

Bart van Rosmalen zet drie kritische kanttekeningen  bij professionalisering 
en zet daar steeds een muzisch perspectief tegenover.
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Kanttekening 1: We maken volgers

Terwijl 21century skills vraagt naar kritisch denken en zelfregulering
voeren in professionalisering van leraren de regels en systemen de
 boventoon, gevoed door systeemdruk zoals een inspectie

Het muzisch perspectief is dat je zorgt dat leraren weer makers wor-
den. Maken is ruimte innemen. Maken is positie toe eigenen. Maken is
zorgen voor eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen, jezelf op het
spel zetten, zichtbaar worden. Je zou ook ‘verteller’ kunnen zeggen.
De mythe van de muzen illustreert de betekenis van verschillende sferi-
sche en inspirerende krachten, het doen en de zorg voor harmonie. 

Kanttekening 2: Van A naar B 

Het denken en omgaan met professionalisering is over het algemeen
instrumenteel van aard. Het zegt hoe het moet en hoe het zou moeten
zijn. Het probleem met professionalisering is dat we professionals
ermee van A naar B willen krijgen. 

Er zou meer echte aandacht moeten zijn voor wat er al is. Het muzisch
perspectief is dan de richting omdraaien. Niet van A naar B, maar cab
binnen naar buiten. Vouw de praktijk van de leraar als professional uit:
Van kleine a naar grote A. Met het voorbeeld van urban dance, dat
vanuit de dansers en het collectief ontstaat en zich ontwikkelt.

Kanttekening 3: De vermeende opgave verbinden

Alsof we niet kunnen verbinden. Alsof we niet kunnen samenwerken.
Ook hier wordt weer gedacht vanuit een gebrek.

In plaats van het toverwoord verbinden pleit Bart van Rosmalen voor in-
spiraties en conversaties die het sluimerend wij wakker kussen. Het ‘wij”
zegt Van Rosmalen, is dichterbij dan je denk. Het perspectief voor Van
Rosmalen is toelaten. Als het eerste punt gaat over ‘de maker’ en het
tweede over ‘dat wat gemaakt wordt’.  Dan gaat het derde punt over
‘pu bliek’,  over degene die het mee-maakt, de ander. Over publiek
maken. Over toelaten van de ander. De inspiratie komt voor Van Rosma-
len uit het spel. Uit vorm en opvoering. Uit co-creatie, samen maken. 

Dat spel is gewenste intimiteit. Dus niet raar opkijken als dit gaat
 gebeuren!      

‘Er zijn woorden...

‘Mensen met een onderzoekende houding...

‘We spelen bij halve maan...



www.kpcgroep.nl 

Tekst Anouk Saleming – 29 maart 2017

Ik heb geleerd 
dat een museum kan omvallen
dat een meisje kan omvallen
dat mensen met hoge functies geen bhv-diploma hebben
Ik heb geleerd
dat objecten kunnen verwezen
– misschien kan wijn ook verwezen als je die laat staan –
Ik heb geleerd 
dat W.F. Hermans 264 typemachines had, waarvan één rode
Ik heb geleerd 
dat kunst het verschil kan maken; kinderen die een hele dag met
een kunstenaar hebben gewerkt, hebben een ander gezicht
Ik heb geleerd
dat je lekkerder eet van een bord dat te koop is voor €0,85
– ik had een duurdere dan mijn buurman –
Ik heb geleerd 
dat liefde ver gaat: je kunt houden van het kind dat je les geeft, 
van het vak en van jezelf
Ik heb geleerd
dat niet meteen reageren veel kan opleveren
dat stilte meer kan vertellen dan woorden


