
Op 9 oktober komt een grote groep leraren, schoolleiders
en onderzoekers bij elkaar om op zoek te gaan naar aan-
pakken om het onderwijs naar een hoger plan te brengen.
Speciale gast is de Finse hoogleraar Yrjö Engeström.
Gastheer is de Praktijkschool De Dreef in Amsterdam
Zuid-Oost. Schoolleider Tom Pijpers en zijn team zullen 
de vraagstukken die hen bezighouden met de deelnemers
delen. KPC Groep is de organisator van de conferentie.
KPC Groep heeft, naast experts uit eigen gelederen, een
beroep gedaan op experts van buiten. 

Over Yrjö Engeström

Engeström staat in de traditie van onderwijsden-
kers zoals Vygotsky, wiens “zone van naaste
 ontwikkeling” al 100 jaar een begrip is in het
 onderwijs. Engeström is daarnaast een van de
vooraanstaande denkers op het gebied van leren
in organisaties. Tijdens de conferentie kunnen de
deelnemers zich verdiepen in de toepassing van
het activiteitensysteemmodel en ontdekken welke

inzichten dit oplevert voor de ontwikkeling van het onderwijs en de ont-
wikkeling van de school als professionele organisatie.

Yrjö Engeström werd geboren in 1948 in Lahti, Finland. Hij promoveerde 
in 1987 in de onderwijspsychologie aan de Universiteit van Helsinki.
Engeström is sinds 1989 hoogleraar Volwasseneneducatie aan diezelfde
universiteit.
Verder is hij directeur van het ‘Center for Research on Activity,
Development and Learning’ (CRADLE). Hij is als visiting professor
verbonden aan verschillende universiteiten over de wereld en emeritus
hoogleraar communicatie aan de Universiteit van California. In het
verlengde van het werk van Vygotsky en Leontiev ontwikkelde Engeström
in de jaren tachtig van de vorige eeuw een derde generatie
activiteitentheorie en zijn theorie van expansief leren.
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Te gast bij De Dreef

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam-Zuidoost.
Deze school telt 220 leerlingen en is een van de dertien scholen binnen 
de Stichting Kolom. Vier jaar geleden is op De Dreef gestart met de 
Big Picture  Learning-filosofie. Deze is geënt op 3 uitgangspunten: Relatie,
Relevantie en Resultaten. De Dreef ontwikkelde zich van een kwalitatief
zwakke school naar een excellente school. Vooral de leerlingen plukken
hier de vruchten van. Wat schoolleider Tom Pijpers vooral bezighoudt is
de vraag over eigenaarschap over je eigen plan en je eigen onderwijs.
Daarbij gaat het hem niet alleen om de leerling, maar ook om de onder-
wijsprofessional. Tom: “Vanaf mijn 20e heb ik geprobeerd om de leerling
centraal te  stellen. Anderen
 motiveren en vooral  zorgen dat 
ze zelf het heft in  handen nemen 
en  ontwik kelen is mijn doel en
wens. Als je werkt in het onderwijs
en deze doelstelling hebt, zijn
 koppigheid en  doorzettings -
vermogen goede  eigenschappen.
Mijn persoonlijk doel voor dit jaar 
is nog meer en beter luisteren.”

08.45 - 09.40 Early birds sessie: Leren van fricties - voorbereiding op de College Tour

09.40 - 10.30 Aftrap College Tour door Yrjö Engeström, Tom Pijpers en Ton Bruining

10.40 - 11.30 Ronde 1 College Tour: 
teacher leaders 
in gesprek met 
Yrjö Engeström. 

Het waarderen van
leren met partijen
buiten de school.
Carla Oonk en
Irene de Kort

Wij zien jou, leren
in verbinding.
Bart van Kuik, 
Marlies Willemsen,
Willem Bliekendaal

Contextanalyse en
design thinking. 
Patrick van der
Bogt

11.40 - 12.30 Ronde 2 College Tour: 
adviseurs en 
opleiders in 
gesprek met 
Yrjö Engeström. 

Concurrentie in het
onderwijs. Een
 perverse prikkel? 
Maikel Mahangi

Haal meer uit je
team. 
Karin Derksen

De leraar in positie;
samen bouwen aan
professionele
ruimte. Emerance
Uytendaal en 
Evelien Loeffen

12.40 - 13.30 Lunch

13.40 - 14.30 Ronde 3 College Tour:
schoolleiders en
bestuurders in 
gesprek met 
Yrjö Engeström.

Expansief Leren.
Marjan Vermeulen

Inspiratievol en 
effectief aan de
slag met ICT in 
het onderwijs.
Martijn Hermsen

Leren veranderen,
ik, de ander of 
anders? Françoise 
Timmermans en
Ineke Naber

14.40 - 15.30 Ronde 4 College Tour: 
wetenschappers 
in gesprek met 
Yrjö Engeström.

Change Lab als 
verandertechniek.
Ton Bruining

De lerende 
organisatie en 
ervaringen uit de
adviespraktijk. 
Ton van Roosmalen

Vrije ruimte.
Marion Hoeffgen
en Patrick van der
Bogt

15.40 - 16.30 Plenaire afsluiting

16.40 Borrel

Programma

In de programmaonderdelen met Yrjö Engeström is de voertaal Engels.



College Tour met Yrjö Engeström

Het hoofdprogramma begint met een College Tour, zoals we dat kennen
van het gelijknamige NTR televisieprogramma, waarin studenten bekend-
heden interviewen samen met de presentator.

In onze College Tour interviewen we onder leiding van Ton Bruining,
 algemeen directeur KPC Groep, onze Finse gast Yrjö Engeström en onze
gastheer Tom Pijpers. De bedoeling is om zo de onderwijspraktijk en de
wetenschap over leren en organiseren dichter bij elkaar te brengen.
Gedurende de dag wordt deze eerste College Tour gevolgd door vier
aansluitende gesprekken met Yrjö Engeström. Met achtereenvolgens
 innovatieve leraren, schoolleiders, opleiders, ondersteuners en weten-
schappers worden vragen uit de praktijk verder uitgediept en verkennen
we wat de activiteitensysteemtheorie van Engeström kan bijdragen aan
het vinden van slimme aanpakken. 

Tom Pijpers Yrjö Engeström Ton Bruining

Voorbereidingssessie voor ‘early birds’

Voorafgaand aan het hoofdprogramma is er een voorbereidingssessie. 
De bedoeling is om deelnemers niet alleen te voorzien van een goede 
kop koffie of thee, maar hen de gelegenheid te geven om zich verder 
voor te bereiden op de dag. Bijvoorbeeld door hun vragen voor een van
de  College Tour-bijeenkomsten met Engeström of voor een van de work-
shops aan te scherpen. Daarvoor krijgen alle deelnemers voorafgaand aan
het programma een reader toegestuurd. Ton Bruining begeleidt de early
bird sessie samen met Françoise Timmermans, adviseur KPC Groep.



COLLEGE TOUR:
Teacher leaders in gesprek met Yrjö Engeström 

Er wordt vandaag de dag stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van
 leraren. In masteropleidingen en op maat programma’s voor scholen en
schoolbesturen worden leraren opgeleid in het opzetten, begeleiden en
evalueren van verbeterprogramma’s en in het ontwikkelen van een duur-
zame innovatieaanpak. Evelien Loeffen is adviseur van KPC Groep en
 gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van leertrajecten voor
 zogeheten ‘teacher leaders’. Leertrajecten voor teacher leaders kunnen
het onderwijs, de professionele cultuur en de school als organisatie naar
een hoger plan brengen.

Onder begeleiding van Evelien Loeffen gaan de teacher leaders in gesprek
met Yrjö Engeström. Hoe kan zijn praktijktheorie de innovatoren in de
school helpen om samen met hun collega’s het onderwijs te verbeteren 
en zo nodig te veranderen? 

WORKSHOP: 
Het waarderen van leren met partijen buiten de school

Steeds meer studenten en docenten werken in authentieke omgevingen
met echte partijen buiten de school. Dit vraagt van betrokkenen om de
grenzen van disciplines, praktijken, perspectieven enz. te overbruggen,
 oftewel ze moeten ‘boundary crossen’. In deze workshop maak je kennis
met een nieuw instrument dat het leren over grenzen van praktijken kan
ondersteunen: de Boundary Crossing Rubric. Na afloop van de workshop
kun je benoemen wat studenten en/of jij en je collega’s doen en leren 
bij het overbruggen van grenzen en kun je inschatten of de boundary
 crossing rubric, al dan niet in een aangepaste versie, bruikbaar kan zijn
voor je eigen leeromgeving.

Workshopleiders zijn Carla Oonk en Irene de Kort.

Carla Oonk werkt als onderzoeker, docent en onderwijscoördinator bij 
de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van Wageningen
 Universiteit. Ze studeerde Milieuwetenschappen en Ruimtelijke Planning,
beiden met een focus op Onderwijskunde. In 2016 promoveerde ze op een
onderzoek naar het leren en doceren in authentieke, multi-stakeholder
leeromgevingen. Gebaseerd op resultaten van het proefschrift ontwik-
kelde ze recent, samen met collega Judith Gulikers, de boundary crossing
rubric. De rubric is nog ‘under construction’. 

Irene de Kort is vooral werkzaam in ketenprojecten in V(MB)O, Havo 
en VWO, het (beroeps)onderwijs, beroepskolom en bedrijfsleven. 
Haar kracht ligt in het verbinden van partijen en het aansturen van de
 ontwik keling van duurzame samenwerkingsrelaties. Zij weet innovatie,
 creativiteit,  enthousiasme en aandacht voor mensen te combineren 
met een  analytische en procesgericht aanpak, die planmatig en
 gestructureerd is.
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WORKSHOP: 
Wij zien jou, leren in verbinding

Vier opleidingsmanagers en één onderwijsadviseur voelen zich met hun
teams verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun school: Het MBO
College Almere. Zij werken daar samen aan de Vakroute: een doelgroep-
gerichte school voor niveau 2 en 3. Het doel is om kwaliteiten, talenten 
en interesses van studenten centraal te stellen, kansen te bieden en hen
 verder te stimuleren de wereld te veroveren.
‘Wij zien jou, leren in verbinding’ is de titel van de visie van de school.
 Samenwerken vanuit een gedeelde visie, waarin de student, de  mede -
werkers, de teams voorop staan is erg prettig en effectief. 

Marlies Willemsen (opleidingsmanager Horeca en Zorg & Welzijn, niveau 
2 en 3), Willem Bliekendaal, (opleidingsmanager Handel, Administratie 
en Logistiek, niveau 2 en 3) en Bart van Kuik (onderwijsadviseur MBO
 College Almere) kijken er zeer naar uit in gesprek te gaan over hoe zij
leren, hoe leerlingen en medewerkers samen binnen en buiten school 
hun interesses en kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Het
MBO College in Almere is daarvoor een fijne school waar veel studenten
en  medewerkers blij zijn met hun nieuwe school, de visie en een nieuw
 onderwijsconcept.

Marlies, Willem en Bart willen in gesprek gaan over de betekenis van deze
visie en hoe ze deze in de praktijk vorm geven. Bij een drietal thema’s
staan ze stil: 
• ‘Studenten veroveren de wereld’ is een belangrijk thema: 

wat betekent dat? Welke keuzes maak je dan?
• ‘De waan van de dag regeert, de tijd vliegt voorbij’. Leiderschap, 

steun en sturing is ook bij de Vakroute super belangrijk.
• Onderweg naar de Vakroute ontdekken hoe fijn het is om samen 

invulling te geven aan de visie ‘Wij zien jou’.  

Achteraan v.l.n.r.: Jan-Wouter Beerekamp, 
Edwald Overing, Bart van Kuik. 
Vooraan: Marlies Willemen en Willem Bliekendaal

WORKSHOP:
Contextanalyse & Design Thinking

Onderwijs innoveren en veranderen kent vaak een hoge mate van com-
plexiteit. In plaats van vanuit een ivoren toren systeemanalyses te maken
kunnen kort-cyclische interventies soms meer inzicht bieden in mogelijk -
heden en duurzame kansen. De principes achter en de methodes van  
Design Thinking bieden hierbij houvast. Centraal staan de principes achter
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Design Thinking, mogelijke stappen voor een kort-cyclisch ontwerpproces
en instrumenten die ingezet kunnen worden. Het Cynefin Framework
 fungeert als model om chocola te maken van in wat voor soort situaties
men zich bevindt. 

Deze workshop wordt verzorgd door Patrick van der Bogt.

Patrick van der Bogt werkt als innovatieadviseur, docentopleider en
 docent bij de  Hogeschool Utrecht, waar hij teams en instituten begeleidt
bij het innoveren van hun  onderwijs en het ontwerpen en versterken van
hun  leer architectuur voor de hierin acterende docenten. Hij gelooft in de
rijkheid aan mogelijkheden in elke situatie en exploreert die graag met
 anderen. Soms vanuit noodzakelijkheid, soms vanuit gezamen lijke 
nieuwsgierigheid in workshops of andere werkplaatsen.

COLLEGE TOUR:
Adviseurs en opleiders in gesprek met Yrjö Engeström 
Dit gesprek wordt begeleid door Cees Sprenger en Marion Hoeffgen.

Cees Sprenger voltooide de opleiding Onderwijskunde en werkte daarna
een aantal jaren als trainer en bedrijfsopleider. Gedurende 11 jaar werkte
Cees vervolgens als organisatieadviseur bij Berenschot. Hij was 16 jaar
 adviseur en partner bij Kessels & Smit, The learning company. Hij  promo -
veerde in 2000 op het proefschrift ‘Leerpraktijken. Lerend werken aan
 organisatieverandering’. Van 2007 tot en met 2015 was hij parttime lector
lerende  Politieorgani satie bij de politieacademie. Sinds mei 2015 is hij
parttime  hogeschool docent in de Master Leren & Innoveren aan de
 Hogeschool Rotterdam, zelfstandig adviseur en onderzoeker en vervult 
hij meerdere  neven functies.

In het werk van Marion Hoeffgen zijn twee vragen leidend: ‘Hoe wordt
de dagelijkse praktijk een inspirerende leeromgeving voor dit team?’ 
en ‘Hoe wordt de opbrengst (beter) zichtbaar voor leerlingen en hun
 omgeving?’ In gesprek met bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers
en  profes sio nals begeleidt zij werkbijeenkomsten waarin deelnemers
 elkaar inspireren, samen kennis ontwikkelen over leren en concepten
concretiseren.

WORKSHOP:
Concurrentie in het onderwijs. Een perverse prikkel?

Er is een school die het anders en beter doet. Wat betekent dat voor 
jouw school.
De maatschappelijke omgeving en de bestuursambities vormen aanleiding
tot herpositionering. En in het vraagstuk van herpositionering speelt
 concurrentie een belangrijke rol. Maar welke kansen doen zich voor en
wat zijn de belemmeringen waar we rekening mee moeten houden? 
En leidt concurrentie in het onderwijs tot perverse prikkel? In deze
 workshop verkennen wij de kansen en belemmeringen van concurrentie-

Cees Sprenger 

Marion Hoeffgen
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stimulerende activiteiten in het onderwijs om de bestuurder, de directie 
of de schoolleider te helpen in de overwegingen voor mogelijke
 herpositionering van de school.

Workshopleider is Maikel Mahangi. Maikels kracht ligt in het vergroten
van het lerend en innovatievermogen in het onderwijs. Hij werkt hieraan
door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van slimme verbin-
dingen tussen private en publieke partijen. Met zijn veranderblik helpt hij
onderwijsinstellingen, schoolteams en docenten om tot de kern van de
verandering te komen en de veranderambitie concreet vorm te geven.
Daarbij put hij uit zijn ervaring als docent, sectieleider en business
 consultant.

WORKSHOP: 
Haal meer uit je team

We werken steeds vaker in teams, omdat we ervan uitgaan dat we samen
meer en beter kunnen presteren dan alleen. Helaas wijzen veel  onder -
zoeken uit dat het teams niet zomaar lukt om dat te realiseren. De samen-
werking in het team is daarin cruciaal. Deze workshop geeft inzicht in hoe
teams in hun samenwerking ruimte voor elk teamlid kunnen creëren en
welk leiderschap daar ondersteunend bij is. Zodat teams samen wel meer
en beter presteren dan de teamleden alleen kunnen. Het omgaan met
 frictie, de paradox van teamontwikkelruimte, is daarin een motor, zoals in
de activiteitentheorie van Engeström.

Workshopleider is Karin Derksen.
Karin Derksen werkt als organisatieadviseur onder de naam KADE voor
klanten in de zorg, het beroepsonderwijs en de overheid. De laatste jaren
heeft zij haar werk gecombineerd met een promotieonderzoek naar
teams, en hoe die zo effectief mogelijk kunnen samenwerken. Inmiddels
heeft zij haar proefschrift afgerond, maar boeien teams en leiderschap
haar nog steeds (meer). Hoewel we steeds meer in teams werken en er
veel onderzoek naar teams is en wordt verricht, merkt zij bij klanten dat 
er vaak nog weinig kennis en kunde is.

WORKSHOP:
De leraar in positie - samen bouwen aan professionele ruimte

U krijgt in deze workshop inzicht in hoe het activiteitsysteem model van
Engeström u kan helpen om een ogenschijnlijk ongrijpbaar onderwerp
zoals professionele ruimte te pakken en handen en voeten te geven. 
Het activiteitenmodel is een hulpmiddel om op integrale wijze te onder-
zoeken hoe de positie van de leraar te versterken is en hoe de leraar een
stem kan krijgen. Hoe kunt u met behulp van het model aan de slag?
Welke vragen doen er dan toe? Wat leveren de antwoorden u op voor het
werken aan professionele ruimte? Daar gaan we met u over in gesprek, 
al  werk enderwijs.

Maikel Mahangi

Karin Derksen
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Workshopleiders zijn Emerance Uytendaal en Evelien Loeffen.
Evelien en Emerance werken veel aan de versterking van de leraar op
 allerlei wijzen en manieren. Zo zijn zij onder meer betrokken bij HRD-
 trajecten en bij schoolontwikkelingstrajecten. Ze werken vanuit verschil-
lende rollen: coach, adviseur en ook opleider en procesbegeleiders bij
diverse netwerken. Ze werken dwars door de organisatie heen met alle
betrokkenen in de school.  

Twee adviseurs met hun voeten in de klei en met een warm hart voor de
professional en zijn positie en rol in de school.

COLLEGE TOUR:
Schoolleiders en bestuurders in gesprek met Yrjö Engeström
Dit gesprek wordt begeleid door Tom Koot.

Tom Koot adviseert, coacht en traint (team)leiders in VO, MBO en in 
het bedrijfsleven. Zijn aandacht richt zich op persoonlijke ontwikkeling,  
team- en organisatieontwikkeling en conflictbemiddeling. Kernwoorden 
in zijn werkstijl zijn: integriteit, pragmatisme en resultaatgerichtheid.

WORKSHOP: 
Expansief leren

Door middel van activiteiten ontwikkelen we nieuwe vormen van leven,
van organiseren en van onszelf. Als dat gebeurt, dan kun je volgens
 Engeström spreken van expansief leren. Expansief leren is te vergelijken
met het dieper leren dat door Argyris en Schön deutero-leren en door
Wierdsma & Swieringa drieslag leren wordt genoemd. Er is sprake van
 expansief leren wanneer bijvoorbeeld de medewerkers van een  organi -
satie samen nieuwe manieren van werken ontwikkelen. In deze workshop
wordt aangesloten bij de ervaringen van de deelnemers en de vragen van
Praktijkschool De Dreef. Samen wordt onderzocht wat de mogelijkheden
van expansief leren zijn. 

Workshopleider is Marjan Vermeulen.
Marjan Vermeulen bezet de leerstoel docentprofessionalisering die door

Evelien Loeffen

Tom Koot

Marjan Vermeulen

Emerance Uytendaal 
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KPC Groep is ingesteld. Als je het vermogen wilt ontwikkelen om impact
met leerinterventies te bereiken dan moet je volgens Marjan goed
 begrijpen hoe leerprocessen in organisaties en bij professionals werken.
Marjan kijkt naar leren vanuit een onderwijskundig en leerpsychologisch
perspectief. Ze benadrukt in haar werk dat er in scholen effectiever
 gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een professioneel klimaat
wanneer docenten, schoolleiders en beleidsmedewerkers beter gebruik
maken van wat we allemaal al weten over leren en organiseren. In haar
oratie “Leren organiseren” benadrukt ze verder dat er in een lerende
 organisatie op twee sporen gewerkt moet 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 professionele tweehandigheid. 

WORKSHOP: 
Inspiratievol en effectief aan de slag met ICT in het onderwijs

ICT succesvol implementeren, hoe doe je dat? Welke keuzes moeten
 gemaakt worden? En wat betekent dit voor de rol van de docent t.o.v. 
de leerlingen en wat is er nodig betreffende professionalisering? Deze
 workshop laat slimme tools zien, maar geeft ook modellen en stappen-
plannen om ICT succesvol te implementeren in het onderwijs. Tijdens deze
workshop is het mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over drempels die
genomen moeten worden. En hoe om te gaan met weerstand?

Deze workshop wordt geleid door Martijn Hermsen. 
Martijn zet zich graag in voor onderwijs waarin kinderen en jongeren 
zich vrij kunnen ontwikkelen, efficiënter en leuker kunnen leren en hun 
talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien. Enthousiast wordt hij wanneer
 onderwijsvernieuwing samengaat met inzet van nieuwe technologieën.
 Digitale leermiddelen sluiten beter aan bij de behoeften van de docent 
en de belevingswereld van de leerling. Martijn helpt scholen met het
 verwerven van inzichten en bij het maken van doelgerichte keuzes die
 passen bij  ambities, visie en cultuur.

WORKSHOP: 
Leren veranderen, ik, de ander of anders?

Deze workshop gaat in op het ervaren van wat veranderingen doen met
de mensen die te maken krijgen met deze processen in hun werk. In deze
workshop gaat het om wat veranderingen kunnen oproepen, zoals een
blind enthousiasme, weerstand of apathisch afhaken. Het gaat om
 bewustwording over wat er speelt, respect hebben voor de verschillende
belevingen en het verstandig omgaan daarmee.
Tijdens deze workshop doen de deelnemers zelf ervaring op en gaan
 vervolgens hierover met elkaar in gesprek. Hierbij worden drie kanten
 belicht: de deelnemer zelf, de collega’s en praktijksituaties van de  deel -
nemers. Na afloop van de workshop heeft ieder meer inzicht gekregen in
het belang van het hebben van aandacht voor de gevoelens en gedachten
van betrokkenen die bepalend kunnen zijn voor feitelijke resultaten van
verandertrajecten.  
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Deze workshop wordt geleid door Françoise Timmermans en 
Ineke Naber. 

Vanuit haar leidinggevende ervaring in het primair onderwijs heeft
Françoise Timmermans een passie ontwikkeld voor de mens in de onder-
wijsorganisatie. Zij is gedreven om de vraag achter de vraag te  achter -
halen en van daaruit beweging op gang te brengen. Het doel daarbij blijft
altijd om de organisatie in haar veranderproces vooruit te helpen. Haar
manier van werken kenmerkt zich door een flinke dosis enthousiasme, lef
en resultaatgerichtheid. Door haar achtergrond is zij in staat om praktijk-
gericht te werk te gaan.

Als adviseur houdt Ineke Naber zich bezig met leiderschapsontwikkeling
en ontwikkeling van organisaties naar een meer professionele cultuur. 
De structurele belemmeringen binnen de organisaties die de  cultuur -
verandering remmen zijn punt van aandacht, maar ook cultuuraspecten 
als problemen in de samenwerking en de communicatie. 
Daarbij staat steeds de integrale aanpak en verbinding centraal, zonder
dat de confrontatie uit de weg wordt gegaan. Haar manier van werken 
is praktisch en concreet, en vooral in respectvol contact blijven met alle
 betrokkenen. In dat spanningsveld opereren ziet zij als een grote
 uitdaging.

COLLEGE TOUR: 
Wetenschappers in gesprek met Yrjö Engeström
Dit gesprek wordt begeleid door Marjan Vermeulen en Tom Koot. 

WORKSHOP: 
Change Lab als verandertechniek 

Wanneer in het werk bestaande aanpakken niet meer voldoen en het
besef doordringt dat problemen niet opgelost kunnen worden door de
systemen die ze veroorzaken, dan groeit de noodzaak om ‘expansief te
leren’. In een Change Lab wordt dat leren gefaciliteerd. Wanneer mensen
expansief leren, creëren ze met elkaar een nieuwe manier van werken
waarmee ze in staat is om problemen in het werk op een andere manier
het hoofd te bieden. De bedoeling van de Change Lab-methode is om
 beroepsbeoefenaren daarbij te helpen door de vraagstukken die ze in de
praktijk tegenkomen systematisch te analyseren en daarbij na te gaan of
er systemische oorzaken van deze problemen zijn, om vervolgens nieuwe
manieren van werken te ontwerpen, te implementeren en te onderzoeken
of daarmee de problemen overwonnen zijn.

Fricties niet uit de weg gaan maar onderzoeken. 
Een aantal adviseurs van KPC Groep deed mee aan een onderzoek naar
de ontwikkeling van professionele ruimte. In vijf deelprojecten onder-
steunden zij leraren bij het onderzoeken van de problemen die zij in hun
werk tegenkwamen. In een serie opeenvolgende werkbijeenkomsten
 onderzochten de leraren hoe zij hun werk met elkaar organiseerden.
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 Daarbij werd het activiteitensysteemmodel gebruikt en werd een door 
het Change Lab geïnspireerde aanpak ingezet. In de verschillende
 deelprojecten stelden leraren vast dat zij elkaar en hun schoolleiders 
vaker zouden moeten opzoeken, ook al levert het zoeken naar verbinding
frictie op. Het leren oplossen van die fricties maakte duidelijk dat  profes -
sionele ruimte een sociaal gegeven is en dat die ruimte aan kwaliteit wint
wanneer de fricties worden opgezocht in plaats van uit de weg gegaan.

De workshop wordt geleid door Ton Bruining.
Ton Bruining is van oorsprong diëtist. In de jaren 80 werkte hij voor de
thuiszorg in Flevoland als gezondheidsvoorlichter, beroepsinnovator en
bedrijfsopleider. In de jaren 90 was hij achtereenvolgens hoofd  bedrijfs -
opleidingen van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en Internationaal
manager Training & Development van Center Parcs NV. Sinds 1998 werkt
hij als senior adviseur en onderzoeker voor KPC Groep. Vanuit KPC Groep
vervult hij de rol van lector leiderschap in onderwijs. Eerder was hij lector
vraaggericht leren en lector academische opleidingsschool. In 2014 werd
hij directeur beroepsonderwijs. Sinds 2017 is Ton Bruining algemeen
 directeur van KPC Groep. 

WORKSHOP: 
De lerende organisatie en ervaringen uit de adviespraktijk 

De wereld verandert en dat betekent dat het onderwijs, de leraar en de
schoolorganisatie ook moeten veranderen om jonge mensen goed voor te
kunnen bereiden op de toekomst.
De Franse filosoof Michel Serres maakt in zijn essay “De wereld onder de
duim” duidelijk dat jongeren van vandaag hun hoofd niet meer op hun
romp hebben staan, maar tussen hun duimen hebben. Dat vraagt om diep
leren van de school en de mensen die de schoolorganisatie vormen. Om
de onderwijskundige, pedagogische en organisatorische consequenties 
te kunnen trekken waar de maatschappelijke ontwikkeling om vraagt is 
het van belang dat de school een professionele leeromgeving is die kan
omgaan met fundamentele veranderingen. Na afloop van deze workshop
heeft u voor uw eigen schoolorganisatie bepaald waarom die lerend moet
zijn, en waar je aan kunt merken of uw school dat is. U weet ook hoe je
een school meer lerend maakt en hoe u dat kunt borgen. U maakt kennis
met het ontwikkelmodel van School Aan Zet, dat u meteen toe kunt
 passen op uw eigen organisatie.

De workshop wordt geleid door Ton van Roosmalen.
Ton werkt meer dan 20 jaar als adviseur, ondersteuner en coach van
 leidinggevenden in met name het voortgezet onderwijs. Hij is gespreks-
partner voor bestuurders en verzorgt scholing voor (beginnende) leiding-
 gevenden. Zijn werkterrein ligt op het gebied van strategie, structuur en
cultuur van een schoolorganisatie. 

Ton Bruining

Ton van Roosmalen
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WORKSHOP: 
Vrije ruimte 

William Anders zat achter 
de maan in een capsule van
Apollo 8 en was de eerste
mens die een kleurenfoto
maakte van de aardopkomst.
Voor veel astronauten was 
het zien van de aarde vanuit
de ruimte een sleutelervaring
die het leven voorgoed
 veranderde. Doel van de 
vrije ruimte is om elkaar uit 
te dagen om vraagstukken
 vanuit een nieuw perspectief
te bezien. 

Begeleiders: Patrick van der Bogt en Marion Hoeffgen. 
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Informele afsluiting conferentie

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt na de plenaire
 afsluiting de conferentie op een informele manier afgerond. Er is dan nog
ruimte voor het stellen van vragen, het smeden van snode plannen 
en een laatste een-tweetje voordat we afscheid nemen. 

Leestips

Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S. & Bruijn, E. de (2016). Tussen opleiding
en beroepspraktijk Het potentieel van boundary crossing. Assen: 
Van Gorcum

Bruining, T. (2016a). Leren van fricties. Opleiding & Ontwikkeling (29) 1,
pp. 28-32.

Bruining, T. (2016b). De Change Lab methode. Opleiding & Ontwikkeling
(29) 2, pp. 33-37.

Bruining, T. (2016c). Duurzaam ontwikkelen met de activiteitentheorie.
Opleiding & Ontwikkeling (29) 3, pp. 28-13.

Castelijns, J., Koster, B, Vermeulen, M. & Verneulen, M. (2009). Vitaliteit in
processen van collectief leren samen kennis creëren in basisscholen en
lerarenopleidingen. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Hessing, R. Loeffen, E., Uytendaal, E. & Willems, W. (2013). De leraar aan
het roer!. Handreiking voor het bevorderen van eigenaarschap van
professionele ontwikkeling. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep

Handig!

Op de website www.lerenvanmorgen.nl vindt u de artikelenreeks van 
Ton Bruining in Opleiding & Ontwikkeling over de activiteitentheorie van
Engeström. U kunt deze gratis downloaden. 



Over KPC Groep

Het leren in scholen verbeteren. Dát is het doel van KPC Groep. 
Daarbij gaat het om het onderwijs aan kinderen en jongeren, maar ook 
om het professionaliseren van leraren en het ontwikkelen van de school 
als  lerende organisatie. Deze ambitie vertaalt KPC Groep in hands-on
 activiteiten in scholen, waar adviseurs in co-creatie met leraren,  school -
leiders en belanghebbenden zoals leerlingen, ouders, bedrijfsleven en 
de overheid zich inzetten om goed onderwijs te ontwikkelen. 

Daarnaast investeert KPC Groep in praktijkgericht onderzoek. Bijvoor-
beeld door mee te doen aan landelijke onderzoeksprogramma’s, door
 lectoraten te vervullen en door onderzoek dat door de adviesgroepen
 primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs wordt uitgevoerd 
in samenwerking met leerlingen, leraren, schoolleiders en besturen. Aan
de Open Universiteit heeft KPC Groep de bijzondere leerstoel  docent -
professionalisering ingesteld. 

Activiteitentheorie als praktijktheorie in projecten
van KPC Groep

In verschillende projecten van KPC Groep maken we gebruik gemaakt 
van het activiteitensysteemmodel van Yrjo Engeström. Zo deden we 
met behulp van dit model onderzoek naar de ontwikkeling van een
 academische basisschool, de ontwikkeling van 10-14 onderwijs, de
 ontwikkeling van professionele ruimte in het voortgezet onderwijs en 
naar de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het MBO. In
verschillende opleidingsprogramma’s Master Leren & Innoveren worden
professionals opgeleid in het gebruik van het model om een scherpe
 analyse te maken van de context waarbinnen zij hun onderzoek verrichten.
Bij het onderzoek naar professionele ruimte hielp het model ons om te
 begrijpen hoe professionele ruimte wordt gevormd en welke fricties zich
daarbij in de school, tussen mensen en groepen mensen zich voordoen.
Bij de ontwikkeling van de academische basisschool, het  onderzoek naar
de ontwikkeling van 10-14 onderwijs en de samenwerking tussen onder-
wijs en bedrijfsleven ging het om het ontdekken van  mogelijkheden en
belemmeringen bij de vorming van slimme netwerken tussen organisaties.


