THE NEXT LEVEL IN LEREN EN
ORGANISEREN
AAN HET WERK
IMPRESSIE VAN EEN WERKCONFERENTIE (2)
Op 9 oktober kwam een grote groep leraren, schoolleiders
en onderzoekers bij elkaar om op zoek te gaan naar aanpakken om het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Speciale gast was de Finse hoogleraar Yrjö Engeström. Gastheer
was de Praktijkschool De Dreef in Amsterdam Zuid-Oost.
KPC Groep was de organisator van de conferentie. Naast het
inzetten van experts uit eigen gelederen werd een beroep
gedaan op andere experts, uit de wetenschap, de consultancy en het hoger onderwijs.
Naast vijf College Tour gesprekken met Yrjö Engeström, die
een rode draad door de conferentie vormden, werden twaalf
workshops verzorgd. Hier geven we een impressie van die
workshops. Voor een toelichting op de activiteitentheorie van
Engeström verwijzen we naar deel 1 van onze impressie:
De fundamenten.

Bijsluiter
De workshopleiders hebben op heel eigen wijze hun belevenissen
tijdens hun workshop en hun reflecties beschreven. Juist omdat we de
variëteit van de verschillende auteurs zeer waarderen hebben we hun
bijdragen slechts minimaal geredigeerd.

Het waarderen van leren met partijen buiten de school
Irene de Kort en Carla Oonk
Steeds meer studenten en docenten werken in authentieke omgevingen
met echte partijen buiten de school. Dit vraagt van betrokkenen om de
grenzen van bijvoorbeeld disciplines, praktijken en perspectieven te overbruggen; ze moeten ‘boundaries crossen’ om te kunnen werken en leren
met en van ‘de ander’. Boundary crossing blijkt niet gemakkelijk, niet voor
studenten en niet voor docenten (Akkerman, 2011; Oonk, 2016). Om boundary crossing competenties te ontwikkelen is actieve ondersteuning in de
vorm van leeractiviteiten en bijbehorende instrumenten noodzakelijk.
In deze workshop maakten twaalf docenten en onderwijskundig medewerkers uit alle geledingen van het onderwijs kennis met de ‘boundary crossing
rubric’. Deze rubric, ontwikkeld door Wageningen Universiteit (Gulikers en
Oonk, 2016), is bedoeld om boundary crossing leerdoelen te helpen formuleren, erop te reflecteren en ze wellicht te beoordelen. In de workshop
vroegen we ons af: hebben we hier een bruikbaar instrument te pakken? En
hoe zou de rubric kunnen worden aangepast om het instrument bruikbaar
te maken in mijn onderwijs? Wat korte reacties:
‘De rubric lijkt een multi-tool om boundary crossing leren in de school te
brengen’. ‘De rubric kan zowel onder studenten als onder medewerkers
worden ingezet en zowel als ‘initiator’ en als prestatie-indicator’. Je kunt er
heel mooi verschillen in accenten en niveaus binnen groepen mee duiden.
Voor docententeams en studenten hoger onderwijs die werken in projecten
lijkt de rubric direct bruikbaar. Voor MBO- en VO-leerlingen zal het jargon
minder abstract moeten worden.
Zo’n korte workshop nodigt uit voor meer....vele vragen bleven onbeantwoord: hoe is de rubric opgebouwd? Wat betekenen de achterliggende
leermechanismen? Hoe kan ik de rubric gebruiken anders dan als beoordelingsinstrument? Wat is een ideale mix van boundary crossing competenties
in een lerende gemeenschap, zoals bijvoorbeeld een docententeam? Genoeg input voor interessante vervolgbijeenkomsten.
Voor een meer gedetailleerde verkenning van relaties tussen Engeström’s
CHAT en de boundary crossing gedachte bleek de tijd tekort. Maar deelnemers en workshopbegeleiders waren het unaniem eens dat boundary crossing een onmisbare competentie is voor een ‘acterend subject’ in complexe
maatschappelijk en organisatorische systemen. De rubric kan de ontwikkeling van deze competentie, zowel bij studenten als bij docenten, helpen
ontwikkelen.
Voor meer informatie:
carla.oonk@wur.nl
i.dekort@kpcgroep.nl

Wij zien jou, leren in verbinding
Bart van Kuik
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 doelgroepgerichte 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.

Voor meer informatie:
b.vankuik@rocvf.nl

Contextanalyse & Design Thinking
Patrick van der Bogt
Onderwijs innoveren en veranderen kent vaak een hoge mate van complexiteit. In plaats van vanuit een ivoren toren systeemanalyses te maken
kunnen kort-cyclische interventies soms meer inzicht bieden in mogelijkheden en duurzame kansen. De principes achter en de methodes van
Design Thinking bieden hierbij houvast. Centraal staan de principes achter
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.

Voor meer informatie:
patrickvanderbogt@hotmail.com

www.kpcgroep.nl/lerenvanmorgen

Concurrentie in het onderwijs. Een perverse prikkel?
Maikel Mahangi
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 prikkels? In deze workshop
werden de kansen en belemmeringen verkend van concurrentiestimulerende activiteiten in het onderwijs om de bestuurder, de directie
of de schoolleider te helpen in de overwegingen voor mogelijke herpositionering van de school.
Tijdens de workshop “Concurrentie in het onderwijs” gingen we aan de
slag met de volgende stelling : Concurrentie in het onderwijs is een perverse prikkel. Door met elkaar de kansen en belemmeringen te verkennen
van concurrentie-stimulerende activiteiten in het onderwijs ontstond een
evenwichtig beeld van dit vraagstuk, waarmee de deelnemers hun overwegingen konden maken voor mogelijke herpositionering van de school.
In totaal waren er acht deelnemers voor deze workshop. De samenstelling
bestond uit vier schoolleiders (twee primair onderwijs en twee voortgezet
onderwijs), een bestuurder (primair onderwijs) twee adviseurs en één student. Hun interesse in de workshop varieerde van benieuwd naar de kansen om zelf met concurrentie aan de slag te gaan tot aan het willen delen
van de eigen ervaringen. De workshop was als volgt opgezet:
• ophalen van de voorkennis over / ervaring met dit vraagstuk middels
een spelvorm naar analogie van de finale ronde van de “Slimste mens”.
• korte uiteenzetting van het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven
(marktwerking – denk aan concurrerende beleidsmaatregelen, concurrentie tussen publieke vs private onderwijsinstellingen, internationale
good practices).
• een korte brainstorm over de toepassing van het activiteitenschema op
dit vraagstuk
• een opsplitsing van de deelnemers in twee groepen die in een inventarisatie & challenge sessie de kansen en belemmeringen vaststelden om
daarmee een antwoord op de stelling te formuleren.
• een afsluitende korte terugkoppeling van de inventarisatie & challenge
sessie met een aantal concluderende opmerkingen.
Uit de inventarisatie & challenge sessie zijn de volgende stimulerende en
belemmerende factoren naar voren gekomen.

Stimulerende

Belemmerende factoren

Concurrentie in het onderwijs
motiveert tot professionalisering

Concurrentie in het onderwijs kan
ten koste gaan van het primaire
proces, omdat men onder het
noemer van kwaliteitsverbetering,
te veel bezig is met “window
dressing”.

Veranderingen kunnen beter
gerealiseerd worden

Concurrentie in het onderwijs gaat
voorbij aan het maatschappelijk
doel van onderwijsinstellingen

Zowel leerlingen als ouders
worden geprikkeld om goed na te
denken over hun schoolkeuze

Er is sprake van een kunstmatige
objectiviteit – in hoeverre heb je
als leerling / ouder inzicht in de
kwaliteit in termen van
leerprestaties?

Geef leerlingen een eigen budget
waarmee zij hun eigen onderwijs
kunnen vormgeven.

Toezichtskader beperkt de echte
marktwerking in het onderwijs

Het creëert meer flexibiliteit bij de
docenten

Er ontstaat een diplomacultuur;
gaan voor het maximale
rendement ten koste van de
kwaliteit.

Scholen kunnen eindelijk
onderscheid maken op basis van
hun eigen identiteit

Hoe houden we zicht op de
arbeidsrelevantie?

Reflectie op de betekenis van CHAT
Het model van de Activiteitentheorie past goed op het vraagstuk concurrentie in het onderwijs. De onderwijsinstelling beschouwen we als het subject in het model van Engeström en het object wordt gezien als de redenen
om met concurrentie in het onderwijs aan de slag te gaan. Of het nu gaat
om teruglopende leerlingaantallen of het verhogen van de onderwijskwaliteit de Rules in het model worden bepaald door het toetsingskader van
onderwijsinspectie en/of politieke beleidsmaatregelen. Onder druk van
concurrentie zoeken scholen vervolgens naar een eigen niche in de markt
en selecteren zij leerlingen passend bij hun specifieke profiel. Dit proces
stimuleert vervolgens de sociale activiteit (i.e. concurrerende scholen), waar
professionals hun vaardigheden, persoonlijkheden en bewustzijn verder
ontwikkelen.
Voor meer informatie
m.mahangi@kpcgroep.nl

Haal meer uit je team
Karin Derksen
In de workshop zoomden we in op teamontwikkeling en op de vraag hoe
er in onderlinge samenwerking ruimte gecreëerd wordt voor elk teamlid
en welk leiderschap daarbij ondersteunend is.
Organisaties werken steeds vaker met teams en tegelijkertijd blijkt uit
onderzoeken dat de resultaten van teams heel vaak tegenvallen. In de
workshop hebben we als eerste besproken waarom die resultaten vaak
tegenvallen. Dat er heel veel factoren van invloed zijn op het uiteindelijke
teamresultaat, maar dat de samenwerking de meest cruciale factor is
(Antoni & Hertel, 2009).
Hoe teams effectief en efficiënt kunnen samenwerken, daar biedt het
model van teamontwikkelruimte (Derksen, 2016) handvatten voor. Hoe
beter het teams lukt om de vier activiteiten van teamontwikkelruimte in
praktijk te brengen, hoe succesvoller ze zijn in hun opdracht. De vier activiteiten zijn: toekomst creëren, reflecteren, organiseren en dialoog voeren.
De deelnemers vulden een vragenlijst in en analyseerden de teamontwikkelruimte van een eigen team. Daarna bedachten ze een interventie waarmee ze de teamontwikkelruimte nog verder zouden kunnen verbeteren.

De workshop werd afgerond met vijf kritische succesfactoren:
• Beperk de omvang van een team. Zes tot acht teamleden is ideaal, dan
heb je voldoende diversiteit en kun je gemakkelijk elkaars kwaliteiten en
talenten kennen en optimaal benutten.
• Zorg dat je als team een helder gemeenschapelijk doel, of opdracht
hebt en houdt. West and Hirst (2005) noemen dit zelfs de enige kritische
succesfactor voor teams.
• Verdeel de taken in het team, hoe scherper elk teamlid weet wat er van
hem wordt verwacht en welke cruciale bijdrage hij levert aan het teamresultaat, hoe beter het resultaat is.

• Evalueer regelmatig de samenwerking, teams zijn dat vaak niet gewend.
Teams die dit regelmatig doen blijken succesvoller te zijn.
• Bespreek het leiderschap met elkaar. Leiderschap speelt altijd een belangrijke rol, maar teams hebben het daar zelden (of nooit) over. Ze
worden succesvoller als ze dat wel bespreken.
In mijn promotieonderzoek naar teamontwikkeling (Derksen, 2013) speelt
het omgaan met frictie als motor van die teamontwikkeling een belangrijke
rol, net als in het activiteitenmodel.
Voor meer informatie
k.derksen@kade-leren.nl

De leraar in positie - samen bouwen aan
professionele ruimte
Evelien Loeffen
Doel van de workshop was om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het
activiteitensysteem kan helpen om even belangrijke als ogenschijnlijk ongrijpbare onderwerpen zoals professionele ruimte te concretiseren en te
analyseren. Er deden achttien mensen mee aan de workshop. Een heterogene groep van leraren, schoolleiders, besturen en lerarenopleiders. Casuïstiek die de deelnemers zelf inbrachten bleek heel behulpzaam bij het in
de greep krijgen van het activiteitenmodel.
Aan de hand van “interviewkaarten” besprak Evelien Loeffen de praktijksituaties vanuit de activiteitentheorie. In 2010 ontwikkelde KPC Groep deze
interviewkaarten in een onderzoek naar professionele ruimte dat voor OCW
werd uitgevoerd (Bruining, Loeffen, De Koning & Uytendaal, 2012).
Het bleef wel stoeien met de deelnemer (activiteitenmodel). Die inspanning
bleek wel de moeite waard om te ontdekken dat je fricties kunt ombuigen
naar productieve spanningen. De conclusie van de deelnemers was dat
systemisch kijken het leren van leraren, schoolleiders en bestuurders en van
onderwijsteams, scholen en bestuurlijke netwerken kan helpen om het leren
en organiseren naar een hoger plan te brengen. Voor de gebruikers maakt
het wel uit hoeveel vlieguren je hebt gemaakt in je functie. Geen van de
deelnemers zal gedacht hebben: daar kan ik mee aan de slag. Wat dat
betreft was vijftig minuten natuurlijk veel te kort om een volleerd gebruiker
te worden. In ieder geval voelden de deelnemers zich wel uitgedaagd om
het organiseren, functioneren en leren in de eigen praktijk verder te doordenken. In 2018 organiseert KPC Groep een tweedaagse multi-level training waarin de deelnemers leren hoe dat met het activiteitenmodel kan.
In de training “Naar een hoger niveau in het onderwijs met het activiteitenmodel” worden leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders
gezamenlijk uitgedaagd om hun onderwijs, hun team, hun school en hun
bestuur van binnenuit te verbeteren en waar nodig te vernieuwen.

INTERVIEWKAARTEN
Kaart

Voorkant

Achterkant: hulpvragen

1

Professionele identiteit

Wie ben je als leraar en hoe ben je dat geworden?
Biografie, drijfveren
Wie wil je zijn als leraar?
Professionele ambitie en drijfveren
Kan je die leraar zijn in deze school?
Context, professionele ruimte, welbevinden en
ontwikkeling
Wie is/zijn daarbij belangrijk voor je? Waarom?

Vertel eens vanaf het moment
dat je geïnteresseerd raakte in
het onderwijs tot en met nu, hoe
je de leraar bent geworden die
je nu bent?

2

Professionele ruimte in

het omgaan met leerlingen

3

Professionele ruimte in

samenwerking met collega’s
en in het team

4

Professionele ruimte in

de middelen en
instrumenten die je gebruikt

5

Professionele ruimte in

de waarden en normen die
je hanteert

6

Professionele ruimte in

de rollen en taken die je
hebt

7

7 Professionele ruimte in het

behalen van resultaten

8

?

Voor meer Informatie
e.loeffen@kpcgroep.nl

Wat is daarin belangrijk voor je?
Komen jouw pedagogische doelen overeen met die
van de school?
Kun je zelf beslissen over pedagogische maatregelen/
interventies of zijn daar regels voor? Welke?
Ervaar je fricties op dit terrein? Welke? Hoe ga je
daarmee om?
Wat zijn voor jou belangrijke samenwerkingsverbanden?
Waarom?
Kun je daarin eigen keuzes maken?
Welke fricties ervaar je?
Wat betekent de leidinggevende voor jou en jouw
team/ sectie?
De betekenis van curriculum in de breedste zin van het
woord: Welke keuzes maak je/kun je maken op het
terrein van leerstof, jaarplan, leerboeken en methodes,
leeractiviteiten, projecten?
Wat is daarin belangrijk voor je? (Principes).
Wat is daarbij het belang van de leerlingen?
Ervaar je fricties op dit terrein? Welke? Hoe ga je
daarmee om?
Wat zijn belangrijke waarden voor jou in het onderwijs?
Hoe vertalen die zich in jouw gedrag naar je leerlingen?
Komen jouw waarden overeen met die van het team/
de sectie / de school?
Hoe komen de collectieve waarden tot uiting? (Regels,
protocollen, concepten).
Ervaar je fricties? Welke? Hoe ga je daarmee om?
Welke rollen en taken heb je?
Is dat je eigen keuze? Ben je er tevreden mee? Komen
die overeen met je kwaliteiten?
Hoe komt de taaktoedeling tot stand?
Op welke manier spelen leidinggevende, team en
collega hier een rol in?
Wat zou je nog willen aan taken en rollen in de
toekomst?
Hoe ga je dat aanpakken?
Hoe tevreden ben je met de leeropbrengsten, het
resultaat van jouw onderwijs?
Waar ben je trots op?
Wat je zou willen verbeteren?
Worden de/jouw resultaten gezien door je leerlingen, je
collega’s/team, de schoolleiding?
Wat er verder nog toe doet ….

Expansief leren
Prof. Marjan Vermeulen
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 organisatie
samen nieuwe manieren van werken ontwikkelen. Maar liefst dertig deelnemers – leraren, adviseurs, bestuurders – bleken nieuwsgierig naar expansief
leren. Vooral ook naar wat het voor henzelf zou kunnen betekenen.
Aan de hand van het continuüm tussen explorerend en exploiterend leren
(Vermeulen, 2016) werden de persoonlijke leerwerkervaringen van de
deelnemers besproken.

Uit de bespreking bleek dat de deelnemers bij allerlei vormen van leren
beelden hadden, maar vreemd genoeg niet bij handelingen verbeteren.
Ook dat is leren. Dat is leren om een goede vakman te worden, zoals
bijvoorbeeld een goede leraar.
Uit de bespreking kwam nog maar eens naar voren dat leren niet opgelegd
kan worden. Je moet het zelf doen. De organisatie, de leidinggevenden,
de collega’s kunnen wel een omgeving creëren waarin je wordt uitgedaagd
om je grenzen te verleggen en tot een “next level” te komen.
Voor meer informatie
Marjan.Vermeulen@ou.nl

Inspiratievol en effectief aan de slag met ICT
in het onderwijs
Martijn Hermsen
ICT succesvol implementeren, hoe doe je dat? Welke keuzes moeten
gemaakt worden? En wat betekent dit voor de rol van de docent ten
opzichte van de leerlingen en wat is er nodig betreffende professionalisering? De bedoeling van de workshop was om slimme tools, modellen
en stappenplannen te laten zien, die kunnen helpen om ICT succesvol te
implementeren in het onderwijs. In plaats van een standaard PowerPoint
bereidde de workshop leider Martijn Hermsen zich op een vernieuwende
manier voor op zijn workshop tijdens de conferentie The next level.
Geïnspireerd door het activiteitenmodel ging Martijn nadenken hoe hij zijn
tools elke dag weer met zich meeneemt naar scholen en naar KPC Groep.
Terugblikkend op zijn familiehistorie realiseerde Martijn zich dat zijn voorvaderen vooral timmerlieden, meubelmakers en houtbewerkers waren. Zij
hadden hun zagen, hamers en veilen als gereedschap. Martijn’s gereedschapskist (toolbox) zit vol met allerlei slimme en vaak ook gratis ICT-tools,
verhelderende modellen en inspirerende voorbeelden en video’s. Tijdens
de workshop gaf Martijn de deelnemers een inkijkje gegeven in zijn
gereedschapskist en heeft hij ze zelf laten kiezen welke instrumenten of
modellen, zoals Vier in balans en Tpack, zij gedemonstreerd wilden zien.
Martijn’s gereedschapskist is de applicatie Symbaloo. Symbaloo is een
eigen samengestelde startpagina/bureaublad met tegels naar aller media
en websites. Als achtergrondafbeelding gebruikte Martijn de oude gereedschapskist van zijn opa gebruikt. Deelnemers werden verrast door interactieve tools als Plickers en de mogelijkheden van morgen met Augmented
Reality met de Aurasma-app.
In de gesprekken tijdens de workshop konden de deelnemers een aantal
keer op het activiteitenmodel van Engstrom terugvallen. Bijvoorbeeld
vraagt het werken met ICT ook iets van de professionalisering van docenten en vinden ouders ook iets van onderwijsvernieuwing.
Het werd volgens de deelnemers een zeer actieve, praktische en geslaagde
hands-on workshop. Geïnspireerd en met nieuwe ideeën gingen de deelnemers terug naar de onderwijspraktijk.
Voor meer informatie
m.hermsen@kpcgroep.nl

Leren veranderen, ik, de ander of anders?
Françoise Timmermans & Ineke Naber
Deze workshop ging in op het ervaren van wat veranderingen doen met
de mensen die te maken krijgen met deze processen in hun werk. Wat
zouden veranderingen kunnen oproepen, zoals een blind enthousiasme,
weerstand of apathisch afhaken. Die vraag stond centraal. Het gaat om
bewustwording over wat er speelt, respect hebben voor de verschillende
belevingen en het verstandig omgaan daarmee. Tijdens deze workshop
deden de deelnemers zelf ervaring op en gingen vervolgens hierover met
elkaar in gesprek. Hierbij werden drie kanten belicht: de deelnemer zelf, de
collega’s en praktijksituaties van de deelnemers. 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.
Een vraag waar tal van antwoorden op mogelijk zijn maar tijdens deze
workshop heeft de persoonlijke ervaring en de transfer die vervolgens
gemaakt werd naar de eigen organisatie centraal gestaan. Deelnemers
hebben aan de hand een concrete opdracht met een ballon, gereflecteerd
op hun eigen denken, handelen en voelen. Wat in eerste instantie een
simpel spelletje leek, bleek gedurende het proces verrijkend en inzicht
gevend te zijn. Doorvragen op de ervaringen was daarvoor cruciaal.
In kleine groepen werden ervaringen gedeeld en werd de transfervraag
gesteld: Welke parallellen met reactiepatronen zijn te zien als het gaat om
veranderingen in je eigen organisatie als iets wordt opgelegd? En wat
betekent dit voor de inrichting van veranderprocessen?
Deelnemers gaven aan dat de opdracht hen meer inzicht gaf in zichzelf.
De ene deelnemer wilde de controle houden en weten waarom de
opdracht gegeven werd. Een andere deelnemer maakte eerst de opdracht
onmogelijk, weer iemand anders keek eerst om zich heen naar wat anderen
erover te melden hadden. Nog een deelnemer voerde de opdracht principieel niet uit. Allemaal reacties waar je rekening mee moet houden als
leidinggevende aan veranderprocessen: Mensen die continue willen weten
waarom iets moet. Mensen die niet durven, eerst kijken naar hoe anderen
reageren en dan een stap zetten. Mensen die weigeren mee te gaan in de
verandering ( om wat voor reden dan ook). Veranderen betekent jezelf
kennen, de ander kennen, de context kennen en niet te snel oordelen maar
doorvragen om erachter te komen wat de ander beweegt om vervolgens
de juiste strategie kiezen, steeds weer opnieuw.
Een boeiende workshop met deelnemers die in staat waren te reflecteren
op zichzelf en die de workshop verlieten met een hoop inzichten, in zichzelf
en in anderen.
Voor meer informatie
f.timmermans@kpcgroep.nl
i.naber@kpcgroep.nl

Change Lab als verandertechniek
Ton Bruining
Ruim twintig deelnemers namen deel aan de workshop onder leiding van
Ton Bruining. Die koos na een korte uitleg over de bedoeling van een
change lab voor een activerende methode om de deelnemers een change
lab te laten ervaren. In drie groepen werden de deelnemers aan het werk
gezet. Een krap uur is uiteraard veel te kort een complexe techniek zoals
het change lab te doorgronden. Toch kwamen de deelnemers dicht in de
buurt van een change lab ervaring. Eerst een uitleg over het change lab,
daarna een reflectie op de workshop.

Expansief leren, double stimulation en het change lab
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’.
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. In een Change Lab wordt dat expansief
leren gefaciliteerd. Kern van het Change Lab is de methode van double
stimulation. Double stimulation is een meerlagige methode. In laag 1
werken mensen aan vraagstukken uit de praktijk. In laag 2 wordt de wijze
waarop mensen vraagstukken aanpakken en de problemen die zich daarbij
voordoen als spiegelmateriaal teruggekoppeld en besproken. Dat is de eerste stimulus. In laag 3 wordt bijvoorbeeld met behulp van het activiteitenmodel ingebracht hoe dat proces verloopt. Dat is de tweede stimulus, die
ertoe kan leiden dat mensen maatregelen nemen om hun manier van werken te transformeren. Op basis van de activiteitentheorie werd het ‘change
lab’ ontwikkeld, een door onderzoek ondersteunde veranderomgeving
(Virkkunen & Newnham, 2013). 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.
Bouwen aan professionele ruimte, een praktijkvoorbeeld
Een aantal adviseurs van KPC Groep deed mee aan een onderzoek naar de
ontwikkeling van professionele ruimte. In vijf deelprojecten ondersteunden
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. De adviseurs koppelden
met behulp van het activiteitenmodel de ontwikkeling van professionele
ruimte in vijf verschillende scholen terug met behulp van het activiteitenmodel. (Bruining, De Koning, Uytendaal, 2014). Op basis van deze double
stimulation konden de leraren en schoolleiders maatregelen nemen om de
professionele ruimte in hun school verder te ontwikkelen.

Geconfronteerd met double stimulation
De drie groepen werden uitgenodigd om aan de slag te gaan met een
vraagstuk van één van hen, of met een case van de workshopbegeleider.
Waar twee groepen stagneerde, ging de derde groep voortvarend aan de
slag. In de evaluatie aan het einde van de workshop werden de ervaringen
met stagnatie in de eerste subgroep en besproken, evenals de voortvarendheid waarmee groep 3 aan de slag ging.
Subgroep 1
Na de instructie van de workshopleider ging groep 1 niet aan de slag. In de
evaluatie werd door de groepleden teruggegeven dat er onduidelijkheid was
en discussie ontstond over de de formulering van de instructie. Verder werd
tijdsdruk gevoeld, dat zorgde voor 'kramp' (laag 2 in het changelab) werd
teruggegrepen op de instructie van de workshopleider, discussie over de formulering van de case en er werd tijdsdruk gevoeld (laag 2 in het changelab).
Subgroep 3
De derde groep ging direct aan het werk. Een van de deelnemers kwam met
het idee om het change lab in te zetten als werkvorm waarin studenten de
ruimte krijgen om een eigen rijke leerwerkomgeving te creëren. Zij werd
door de collega’s in de groep bevraagd (laag 1). In de tweede ronde reflecteerden de deelnemers op het proces, de assumpties en de tegenstrijdigheden in het denken over de inzet van het change lab. De groep pendelden
heen en weer tussen uitgangspunten, aanpak en reflecties (laag 2).
Evaluatie
In de plenaire nabespreking werden de verschillen tussen de eerste en de
tweede groep besproken. Met behulp van het activiteitensysteem kon verduidelijkt worden dat er in de eerste groep verschillende processen stagneerden en er geen hecht activiteitensysteem ontstond. Een mogelijke interventie
zou gevonden kunnen worden in het ontwikkelen van een betere instructie.
Via een constructief primair proces zou groepvorming, de verdeling van rollen en taken en het aanscherpen van visie en uitgangspunten van de groep
constructief vorm kunnen krijgen (laag 3). Met behulp van het activiteitensysteem kon verduidelijkt worden dat groep drie in staat bleek om een activiteit
in te zetten. Daarin speelde de drijvende kracht van de casusinbrenger (subject) en het reflectieve vermogen van de deelnemers (gemeenschap) een ondersteunende rol. In een gezamenlijke analyse stelden de deelnemers verder
vast dat er tegenstrijdigheden zaten in de ideeën van de casusinbrenger
(rules). Een volgende stap zou kunnen zijn dat de deelnemers van de groep
(nieuw subject) aan de slag zouden kunnen gaan met de ontwikkeling van
een change lab voor leerlingen, gebruikmakend de opbrengsten uit het
change lab (laag 3).
Gebruikelijk in een changelab is om de interactie vast te leggen, bijvoorbeeld
met behulp van video. De activiteiten van groep drie werden wel gefilmd en
gebruikt voor deze reflectie. Helaas was er geen tijd om de analyse met de
groep te doen.
Voor meer informatie
t.bruining@kpcgroep.nl

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 (2014) 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.
De bedoeling van de workshop was de deelnemers kennis te laten maken
met kenmerken van een lerende organisatie en de ervaringen die daarmee
in de VO-praktijk zijn opgedaan. Het praktijkonderzoek van School aan Zet
was daarbij het uitgangspunt.
De publicatie ‘’Kenmerken van een lerende organisatie; een praktische
handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling
te omarmen” was daarbij de bron (School aan zet, 2015). Naast relevante
literatuur bevat dit boekje een aantal praktijkervaringen van VO scholen.
(Het volledige onderzoeksrapport ‘De lerende organisatie; Wat is het en
hoe geef je er vorm aan’ is te vinden op www.schoolaanzet.nl/ voortgezetonderwijs). Bij navraag en middels vinger-opsteken gaven alle deelnemers
aan dat hun organisatie nog geen lerende organisatie is maar wel op weg
daar naar toe.
Daarnaast is in de workshop een ontwikkelmodel lerende organisatie
gepresenteerd. Ook dit model is beschreven in dezelfde publicatie. Met
een quick scan hebben de deelnemers hun eigen organisatie in kaart
gebracht met behulp van het ontwikkelmodel en ze hebben elkaars score
in drietallen besproken. Dit gaf energieke gesprekken tussen de deelnemers die uit verschillende onderwijssectoren kwamen.
Tot slot heeft in kleine groepen een korte reflectie plaats gevonden over
de relatie tussen de Lerende organisatie en de activiteitentheorie van
Engeström zoals zij dat in de loop van de dag hadden leren kennen.
De opbrengst voor de deelnemers was dat zij geïnspireerd het klaslokaal
uit zijn gelopen, zo werd mij gezegd. Ik heb er van geleerd dat er nog meer
behoefte is aan het uitwisselen van praktijkervaringen in het meer lerend
maken van de eigen onderwijsorganisatie dan ik al dacht.

Vrije ruimte
Marion Hoeffgen & Patrick van der Bogt
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.
Casus 1
Terugblik met inbrenger Naomi vandaag op 17 oktober:
Het is een abstract model en door de werkvormen ga je het letterlijk begrijpen. Je kunt het vanuit de basis (eerst het touw van subject naar object
aanreiken, daarna instrumenten/middelen toevoegen, daarna uitbouwen
naar regels, gemeenschap en werkverdeling opbouwen. Zo krijg je steeds
meer zicht op de werkproces en de context ervan. Je snapt beter van de
basis van het model is. Dus beginnen bij Vygotsky en doorwerken naar
theorie zoals die door Engeström is uitgewerkt met de context in beeld.
Er kwamen steeds meer mensen bij en die kregen meteen een touwtje in
handen, zonder dat ze vooraf wisten wat we aan het doen waren.
Naomi had geen startvraag. Er stonden al mensen. Ze kreeg een touw in
handen en er werd gevraagd: Kan je je even een verandervraag voor de
geest halen, wat wil je, haal eens een team voor de geest? ‘Ik had geen
casus, maar het werd een casus doordat ik er op bevraagd werd.’ Je kunt
de werkvorm in drie lagen gebruiken: beschrijvend (= opbouwen, contextanalyse maken), analyserend (fricties benoemen en onderzoeken) en
daarna gerichte activiteiten benoemen die nodig zijn om naar het object
te gaan.
Naomi zei: ‘iedereen in de ruimte ging vragenstellen, suggestieve vragen
maken dat je gaat verdedigen, ik kan dat hebben, maar dat proces had wel
beter begeleid kunnen worden’.
Wat heeft het beschrijven en analyseren van de casus jou gebracht? ‘Terugkijkend realiseer ik mij dat ik het proces afgelopen jaar doorgelopen en
voor komende periode heb benoemd, welke losse eindjes zijn er nog, heb
ik gaten laten vallen, zijn er nog aandachtspunten, bijvoorbeeld in de
gemeenschap, relatie met ouders, communicatie naar buiten’. Naomi zegt:
‘het was een check: heb ik in beeld wat er moet gebeuren met dit
ontwerp.’ Ze vertelt ook: ‘Ik realiseer me dat ik de vorm vanmorgen heb
gebruikt, geïnspireerd op de workshop, door een abstracte theorie over
leerlandschappen op de grond te leggen.’
Ik vertel haar dat ik met Yryö nog de vraag heb nabesproken of een consultant de beweging maakt van subject via instrument naar gemeenschap.
Met die gedachte hebben we gespeeld tijdens de workshop. We hebben
het ervaren als een nieuw perspectief op het systeem innemen. Het antwoord van Yrjö was: dan gaat het over andere activiteiten.

Casus 2
Bij de tweede casus stond een rector van een school met de touwtjes van
het subject in handen. We hadden weinig tijd en toch wilden de deelnemers nog een casus doen. We zaten er boven op, fricties werden benoemd,
maar zonder eerst een zorgvuldige beschrijving. Ze zei: ‘als mijn teamleiders hier zouden zijn, zouden er misschien heel andere vragen worden
gesteld of antwoorden worden gegeven’.
Meer informatie
m.hoeffgen@kpcgroep.nl

Epiloog
Terugblikkend op de conferentie, het programma en de ervaringen van de
deelnemers, zien we dat het ideaal van een lerende organisatie nog steeds
omarmd wordt. Ook al is het niet eenvoudig om een lerende organisatie te
realiseren. Het was bijzonder om tijdens de conferentie te ervaren dat leraren in opleiding, teacher leaders, schoolleiders en bestuurders, lerarenopleiders, onderwijsadviseurs en wetenschappers ieder in hun eigen praktijk
in een actiestand staan. Daarbij waarderen de verschillende professionals
elkaars rol bij het werken aan onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling en
professionalisering. De College Tour met Yrjö Engeström stimuleerde om
daarbij naar de noodzakelijke diepgang te zoeken.

Op 31 januari 2018 organiseert KPC groep een “terugkomdag”
voor alle deelnemers aan de conferentie The Next level in leren
en organiseren.
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