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Zes docenten van het Wateringse Veld Col-
lege bouwen aan de huisacademie - een 
soort afdeling opleidingen vanuit de visie van 
de lerende organisatie - van dit college nabij 

Den Haag. Het enthousiasme en de dromen van dit 
Akademieteam, zijn niet genoeg om een huisacademie 
op te richten. Zij verdiepen zich in Human Resource 
Development, leertheorieën, de kernwaarden van 
de school en de strategie van het bestuur. Zij gaan 
met collega’s in gesprek over de bedoeling van een 

huisacademie. Zij leren cynisme zien als betrokken-
heid, de roep om voorwaarden als nuttig én ontdekken 
hoeveel activiteiten er in de school al aanwezig zijn. 
Dat geeft moed om door te kunnen zetten tijdens de 
waan van de dag en obstakels van buitenaf. In het 
afgelopen schooljaar hebben zij met concrete activitei-
ten verbindingen gemaakt tussen individuele plannen 
van medewerkers en teamdoelen. Gezamenlijk is een 
collectieve ambitie geformuleerd: zinvollere didactiek in 
de domeinen.

De bouw van een huisacademie in het onderwijs (1)

De lerende organisatie
Het Wateringse Veld College wil een lerende organisatie zĳ n. Om dat doel te 
bereiken is een huisacademie gevormd. Het Akademieteam, bestaande uit 
betrokken docenten, zet zich in voor deze ontwikkeling. De eerste bevindingen 
zĳ n positief. 
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Kennis van medewerkers zou bruikbaar  
moeten zijn voor andere collega’s

Het team werkt vanuit drie lijnen: de ontwikkeling van 
de huisacademie zelf, een driejarig inductieprogramma 
voor startende docenten en de ontwikkeling van het 
collectief leren in school.

Fundamenten voor een huisacademie 
Docenten hebben kennis over lesgeven aan en het 
leren van leerlingen, veelal gekoppeld aan inhouden 
van hun eigen vakgebied. Kennis die het Akademie-
team aan het ontwikkelen is, gaat over het leren in 
organisaties, leren in en tussen teams: het leren van 
professionals in school. Zij willen dit niet in de vorm van 
een cursusbureau met een cursusaanbod, maar hoe 
dan wel? Zij verdiepen zich in onderwijskunde, oplei-
dingskunde, kennisproductiviteit en organisatieleren 
om zicht op andere mogelijkheden te krijgen.

In de eerste gesprekken vroeg het team zich af: 
waarom willen we dit, welke visie hebben wij op leren 
van en met collega’s en hoe past dit bij onze visie op 
het leren van leerlingen? Het Akademieteam wil dat 
kennis van medewerkers gebuikt kan worden door 
andere collega’s, dat als een collega een onderzoek 
heeft gedaan, anderen daar ook profijt van hebben en 
dat nieuwe collega’s zich toegerust en welkom voelen. 
Op het Wateringse Veld College werken leerlingen in 
domeinen, waarvoor de didactiek nader ontwikkeld 
wordt. De bedoeling van domeindidactiek is dat leer-
lingen goed in staat zijn samen te werken met anderen 
en weten hoe kennis en informatie verworven kunnen 
worden. 

Het Akademieteam ontdekte dat het leerproces van 
medewerkers een parallelproces is: ook zij moeten 
goed in staat zijn om samen te werken en weten hoe 
kennis ontwikkeld en informatie verworven kan worden. 
Beiden zouden vanuit dit sociaal constructivisme bena-
derd moeten worden: een leertheorie waarin uitgangs-
punt is dat in samenwerking nieuwe kennis ontstaat. 
Leerlingen en docenten ontwikkelen in interactie met 
elkaar gezamenlijk kennis en met steeds eigen verant-
woordelijkheid. Voor zowel leerling als docent geldt: 
ontdek hoe ver jij kunt komen!

Het team ging op zoek naar waarden van deze school 
als leergemeenschap voor onderwijsprofessionals. Het 
voelde als uitstel, als rem op de voortvarendheid van 
het team, om niet meteen antwoorden te geven op de 
vraag ‘hoe dan?’ Maar het hielp de toon zetten. “Als 
het maar geen elitair cursusbureau wordt”, zei een 
docent, “dan zetten we niet echt iets in beweging.” 
‘Wat dan wél?’, vroegen zij zich af. “Dat we elkaar 
verrassen, inspireren, uitnodigen tot initiatieven”, riep 
een andere docent. Dit kreeg bijval en ideeën tuimel-
den over elkaar heen. Het gesprek bepaalde de stijl 
van deze huisacademie: op een eigenzinnige manier 
vertaalden zij de waarden van de school en scholen-
groep naar principes voor toekomstig handelen van de 
huisacademie. “We schrijven academie met een K, dan 
worden we er telkens aan herinnerd dat we aandacht 
willen hebben voor het creatieve en de eigenheid in de 
interactie!”

Uitnodigen tot betrokkenheid en dialoog
Vanuit de spanning tussen voorop lopen en samen met 
collega’s het professionaliseren vormgeven, maakten 
zij een plan voor het vervolg. Zij inventariseerden wat 
allemaal al aan lerende activiteiten door docenten 
wordt gedaan en waarvan ze meer wilden zien. “Maar 
het is al een paar keer mislukt om het van de grond te 
krijgen, wat kunnen we doen om iedereen mee te krij-
gen?”, luidde een verzuchting. Tijdens de brainstorm 
riep een docente: “… en ook leuk, dat het fijn is om er 
te zijn.” “Ja”, riep een ander, “met zoete taart of warme 
soep.” Een week lang kon iedere docent aanschuiven 
met een kop warme soep om in gesprek te gaan over 
de huisacademie in opbouw. Op flappen aan de muren 
van de docentenkamer werden het ‘Waarom, Hoe en 
Wat’ door docenten aangevuld met eigen ideeën. 

De inhoud van de gesprekken valt in zes thema’s onder 
te brengen: 1. Werken in domeinen (samenwerking van 
docenten en leerlingen) 2. Mentoren en onderwijsas-
sistenten (functies en werkwijzen) 3. Begeleiden van 
nieuwe docenten (inwerk- en begeleidingsprogramma) 
4. Delen van kennis en materiaal en het werken aan 
een lerende cultuur 5. Effectief samenwerken (effec-
tief vergaderen, teams als leerwerkgroepen, veilig-
heid in school) 6. Herkenbaarheid van de afdelingen 
mavo, havo, vwo en vakken in het domein (uitstraling, 
beschikbare materialen).

Twee andere perspectieven op 
een huisacademie
Het Wateringse Veld College heeft gekozen om vanuit de hierboven 
beschreven visie op leren de huisacademie vorm te geven. Leren van en 
met elkaar als basis.
In het volgende nummer van dit blad gaat Ton Bruining in op de ont-
wikkeling van een academische opleidingsschool: educatieve netwerk-
organisatie met leerprocessen tussen academische basisscholen en een 
lerarenopleiding, studenten, leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, 
coördinatoren, lectoren, managers en bestuurders.

In de editie daarna gaat Evelien Loeffen in op de ontwikkeling van de 
Orion academie: een huisacademie voor 15 scholen, waarin diverse 
opleidingen en trainingen zijn ondergebracht en waar teacher-leaders 
worden opgeleid in lijn met formele personeelsinstrumenten.

LTR_P027_LTR-SCHOZA-05-2017   28 16-10-2017   9:39:42



SchoolManagement totaal    29Sdu Uitgevers

Het Akademieteam zet ook in op het contact met het 
managementteam: vier teamleiders en de rector. Hoe 
verhouden beiden zich tot elkaar? Als de huisacade-
mie bedoeld is om ondersteuning te bieden aan leren 
van en met elkaar, wat is dan daarin de rol van het 
managementteam? Hoe kunnen zij leidinggeven aan 
leren in hun team? Wie zorgt ervoor dat leren ingericht 
wordt als cyclisch proces? En wie bewaakt dat er ook 
activiteiten en opbrengsten ontstaan? De primaire rol 
is om telkens weer de verbinding te zoeken vanuit de 
vraag: wat hebben we nodig om ons werk beter te 
doen. In gesprek blijven, met iedereen in school vanuit 
een collectieve ambitie.

Startende docenten
Onderdeel van de huisacademie is het inductiepro-
gramma, een 3-jarig programma voor startende 
docenten. Beginnende docenten ervaren vaak een 
hoge werkdruk en het kost tijd om je thuis te voelen 
in een school. Om beginnende docenten bij te staan, 
wordt een gestructureerde aanpak voor begeleiding 
ontwikkeld. Observaties in de klas, feedback door 
leden van het Akademieteam, het arrangeren van inter-
visie met andere startende docenten en leren werken in 
domeinen, staan het eerste jaar centraal. In het tweede 
jaar komt daar het mentorschap bij. Dit programma 
moet de basis vormen voor doorgaande professiona-
lisering.

Collectief leren
Onder de noemer collectief leren, helpt het team bij 
het vormgeven van initiatieven van medewerkers en 
het organiseren van studiemiddagen voor docenten. 
Studiemiddagen worden voorbereid door Akademie-
team en managementteam samen. De wensen van 
medewerkers en teamdoelen staan daarbij centraal, 
evenals het met en van elkaar leren van zinvollere leer-
activiteiten in domeinen. Zij geven elkaar workshops 
en organiseren experimenten waarvan de opbrengsten 
tijdens de volgende studiemiddag worden gedeeld. Zo 
wordt stap voor stap iedere docenten eigenaar van het 
leerproces van zichzelf, dat van zijn team en de school 
als geheel.

Hindernissen op weg naar het hoogste doel
Met managementteam en Akademieteam zijn trots 
op wat in het schooljaar 2016-2017 is gerealiseerd. 
Tegelijkertijd wordt kritisch gekeken naar wat in de 
komende jaren te doen valt om het leren van profes-
sionals duurzaam en toekomstgericht vorm te geven. 
Er zijn vele initiatieven en het risico bestaat dat deze als 
los zand uit elkaar vallen. Wisselingen in het (directie)
team zijn een hindernis bij het bieden van structuur en 
duidelijkheid. 

Dit schooljaar wordt gefocust op het - vanuit de visie 
en kernwaarden van de school - verduidelijken van 
rollen en het versterken van de samenwerking tussen 

het managementteam, Akademieteam, de onderwijs-
gevenden, het ondersteunend personeel, de oplei-
dingsschool, leerlingen en ouders. En in de ultieme 
droom ook de samenwerking met belanghebbenden 
in de omgeving, zoals de wijk, toestroom en vervolg-
onderwijs en ondernemers. Structuren helpen initia-
tieven te dragen. Dit vraagt nader inrichten: brengen 
van samenhang in personeelsinstrumenten; stimuleren 
dat uitgangspunten en kaders worden verhelderd en 
gecommuniceerd; dialoog van teamleiders over de col-
lectieve ambitie. Hoe van hieruit, samen met het team, 
gewerkt kan worden aan verbetering en innovatie van 
het onderwijs. Hoe de omgeving, de stakeholders, in 
beeld gebracht kunnen worden. En natuurlijk het con-
creet verrichten van activiteiten: voeden en zichtbaar 
maken van leer- en verbeteractiviteiten van alle mede-
werkers door deze te zien, uit te dagen en waar nodig 
de activiteiten te helpen realiseren.

Marion Hoeffgen is spreker op het congres HRM en 
onderwijs, georganiseerd door CKC Seminars op 28 
november. 
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