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Het seminar Werk maken van pedagogiek van KPC Groep bood inspiratie en ‘food
for thought’. Zo’n 120 leraren, teamleiders, stafmedewerkers, schooldirecteuren,
rectoren en bestuurders gingen op 17 januari op landgoed De Guldenberg met
elkaar in gesprek over de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk.

“Een seminar van een heel andere orde”
Marcia van der Wens, leerkracht basisonderwijs/
co-teacher/coördinator passend onderwijs, nam deel
aan het seminar. “Dit seminar was niet een seminar dat
me met veel hapklare kennis en ‘recepten’ naar huis
toe stuurde. Dit seminar was er ook niet een van de
categorie waar je antwoorden vindt op de vragen
waarmee je kwam. Dit seminar was van een heel andere
orde. Het bracht me tot het bewustzijn dat blijven
reflecteren dé manier is om tot een betere balans te

komen in het onderwijsaanbod. Dat het niet gaat om
iets nieuws beheersen maar om voor iets nieuws open
staan. Dat neem ik mee naar mijn school.”

Blog van deelnemer Marcia van der Wens
https://www.kpcgroep.nl/nieuws/een-seminar-van-eenheel-andere-orde/
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Opinies en reacties

In gesprek met Gert Biesta

Bekijk hier impressies van de dag en reacties van
workshopleiders en deelnemers.

Interview met onderwijspedagoog Gert Biesta n.a.v.
zijn keynote.

https://youtu.be/Y-se1hSNX9U?t=2

https://www.youtube.com/watch?v=k2kx3Kc2rkY&t=53

Over onvolwassen verwachtingen
en het onderwijs als klusjesman
Maegen Officer nam deel
aan de dag en leidde een
van de dialoogtafels.
“Biesta deed een gedurfde
uitspraak, die mij in de
dagen na het seminar nog
heeft beziggehouden. “Het
onderwijs heeft last van
onvolwassen verwachtingen
vanuit de samenleving, met
name de verwachting dat
het onderwijs perfect kan
worden. Zodoende is het
onderwijs de klusjesman
van de samenleving.”

Lees hier haar reflectie
https://www.kpcgroep.nl/
mensen/maegen-officer/
blogs/samenlevinguitdagen-totvolwassenheid/

“De impuls samenleving heeft niet langer de
instituties om ons te helpen met volwassen zijn.
Daarom is er urgentie voor pedagogiek.”
Gert Biesta in zijn keynote

Aandachtige betrokkenheid
in tijden van prestatiedruk
Lisette Bastiaansen leverde een
bijdrage aan het seminar met een
sessie over ‘aandachtige betrokkenheid’. Momenteel verricht ze
onder leiding van Gert Biesta
promotieonderzoek naar dit thema.
In een artikel laat ze haar licht
schijnen over kinderen en jongeren
die de druk op school en in de
maatschappij niet meer aan kunnen.
Met burn-outs en depressies tot
gevolg.

Lees hier het artikel van
Lisette Bastiaansen
https://www.kpcgroep.nl/nieuws/
over-aandachtig-betrokken-zijn-ende-mentale-druk-die-leerlingenervaren/

Van hapklare brokken naar
magische momenten
Dr. Ton Bruining “Wat vraagt pedagogische aandacht voor kinderen
van de leraar? En wat betekent dat
voor de professionaliseringspraktijken van scholen? Op die
vraag ga ik in met een mini-essay.
In ieder geval wil ik duidelijk maken
dat we als leraren voor een grote
opgave staan en dat er méér nodig
is dan een training met hapklare
brokjes om onszelf toe te rusten.”

Mini-essay van Ton Bruining
https://www.kpcgroep.nl/mensen/t
on-bruining/blogs/ van-hapklarebrokken-naar-magische-momenten/
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Tijd voor pedagogiek. Deze boodschap van Gert Biesta
vindt veel weerklank in het onderwijsveld. Leraren,
schoolleiders, beleidsmakers en ondersteuners willen
aan de slag om in het onderwijs ruimte te creëren voor
persoonswording verbonden met socialisatie en
kwalificatie. Maar hoe? Wat betekenen al die goede
voornemens voor de onderwijsprofessionals zelf?

- Wat vraagt “De terugkeer van het lesgeven” van
de professionele ontwikkeling in het onderwijs?
- Hoe daag je kinderen uit om hun eigen vrijheid op
volwassen wijze ter hand te nemen?
- Welke steun kun je hierbij bieden?
- Wat is er nodig om in scholen professionele ruimte
te creëren voor de pedagogische ontwikkeling?

KPC Groep ondersteunt scholen, schoolleiders, onderwijsteams en leraren om antwoorden te vinden op deze
vragen en werk te maken van pedagogiek.

Een voorproefje op ons aanbod:
Morele dimensie van het leraarschap

Ton Bruining

Leraren hebben spannend werk en werk dat ertoe kan doen. Dagelijks vormen leraren
een oordeel, nemen ze beslissingen en ondernemen ze acties die impact hebben op de
persoonswording van kinderen en de leefwereld van de kinderen. Altijd zijn er in het spel
verschillende bedoelingen & referentiekaders, belangen & posities, relaties, waarden &
normen, rollen & taken en werkwijzen. Leraar zijn is een moreel beroep.
In vier dagdelen worden de deelnemers door Ton Bruining meegenomen in het bewuster
omgaan met waardenwerk in hun onderwijspedagogische praktijk.
Dagdeel 1: Waardenwerk en contextanalyse. Wat moeten we onder ogen zien:
concrete morele vraagstukken in specifieke context.
Dagdeel 2: Waardenwerk en belanghebbenden. Wat is er nodig om alle betrokken
recht te doen?
Dagdeel 3: Wat moeten we los durven laten. Welke culturele patronen zijn in het spel,
van welke gewoontes en routines kan afscheid genomen worden?
Dagdeel 4: Welke moed moeten we opbrengen. Durf je vrijmoedig te luisteren en
te spreken?
In ieder dagdeel wisselen praktijkervaringen, oefeningen met instrumenten en dialoog elkaar
af. Niets is zo praktisch als een goede theorie. In een digitale omgeving wordt kennis van
theorieën, concepten en instrumenten gedeeld. De eerste bijeenkomst is 7 mei.
Dr. Ton Bruining studeerde pedagogiek, onderwijskunde en organisatiefilosofie. Hij promoveerde in 2006 aan de universiteit voor humanistiek op een onderzoek naar leren op de
werkplek in de publieke dienstverlening. Hij werkt voor KPC Groep en combineert dit met
het lectorschap leiderschap in onderwijs. Als co-promotor naast Gert Biesta begeleidt hij
het promotieonderzoek van Lisette Bastiaansen.

Interesse in dit programma?
Binnenkort vindt u op onze website uitgebreide informatie. Interesse? Geef uw naam en
gegevens door aan conferentiedienst@kpcgroep.nl.

Leergemeenschap Werk maken van pedagogiek
Deze professionele leergemeenschap richt zich op leraren die de bedoeling willen ontdekken
van de pedagogische opdracht. Inhouden worden met deelnemers vastgesteld.

Esther de Boer

Marion Hoeffgen

De leergroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers die tijdens en tussen de vijf bijeenkomsten
van een dag met elkaar en zelfstandig aan de slag gaan. Tussentijds is persoonlijke coaching
mogelijk. Aan de hand van drie leerlijnen worden activiteiten gekozen, uitgevoerd en
geëvalueerd.
1. Ken jezelf & pedagogisch tact: Hoe ben jij geworden wie je bent en wat betekent
dat voor hoe jij relatie aan gaat in de wereld?
2. De relatie & pedagogisch tact: Hoe ontmoet jij de leerling en wat betekent dat voor
zijn of haar ontwikkeling in de wereld?
3. De school & pedagogisch tact: Hoe ben jij in de school en wat betekent dat voor
de school in de wereld?
Ontmoetingen vinden plaats bij KPC Groep, bij deelnemers in de school en tussentijds op een
digitaal platform. De professionele leergemeenschap gaat van start in september 2019.
Esther de Boer en Marion Hoeffgen faciliteren het leertraject. Zij zijn samen met de deelnemers verantwoordelijk voor het ontwerp van leerinterventies gericht op individueel- en
groepsleren.
Esther de Boer begeleidt teams en docenten bij het verzorgen van onderwijs waarin het
pedagogisch contact met de leerling centraal staat. De coachende houding van de docent en
de leerling als verantwoordelijke voor zijn/haar ontwikkeling vormen het uitgangspunt bij de
oplossingsgerichte benadering.
Marion Hoeffgen begeleidt docenten bij het werken vanuit de oplossingsgerichte en
waarderende benadering, zowel in relaties met leerlingen, teams van professionals als in de
school als geheel.

Interesse?
Binnenkort vindt u op onze website uitgebreide informatie. Interesse? Geef uw naam en
gegevens door aan conferentiedienst@kpcgroep.nl.

Aandachtige betrokkenheid

Lisette
Bastiaansen

Aandachtige betrokkenheid is een door Lisette Bastiaansen ontwikkeld en beschreven
sleutelbegrip in het pedagogische handelen van leraren en scholen. Lisette Bastiaansen
ondersteunt scholen bij de manier waarop zij aandachtige betrokkenheid vorm willen geven in
hun organisatie. Centraal in haar ‘embedded’ aanpak staat de verbinding tussen mensen.
Op basis van gesprekken, maar ook (gezamenlijke) observaties gaat Lisette Bastiaansen samen
met betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om aandachtige betrokkenheid betekenis te
geven in de praktijk van het dagelijks handelen.
Lisette Bastiaansen verricht onder leiding van Gert Biesta promotieonderzoek naar aandachtige
betrokkenheid. Op basis van ‘pedagogische portretten’ beschrijft en analyseert ze de
dagelijkse ‘aandachtige betrokken’ handelingsrealiteit in scholen.

Interesse om betekenis te geven aan aandachtige
betrokkenheid in uw school?
Stuur een mail naar info@kpcgroep.nl met een korte omschrijving van uw vraag en context.

De school als veilige basis

Jan Ruigrok

De school als een veilige plek waar leerlingen en leraren zich thuis voelen. Dat betekent óók
dat de school de plek is waar wie de fout is ingegaan de kans krijgt om dit te herstellen. Hoe
verminder je zoveel mogelijk dat er conflicten ontstaan en hoe voorkom je dat conflicten
escaleren? Om leerlingen een werkelijk veilige basis te bieden, is het een voorwaarde dat de
school ook voor de mensen die er werken een veilige basis vormt. Zij moeten het samen goed
hebben en uitgedaagd en gesteund worden door teamleiders en management.
Jan Ruigrok begeleidt scholen op het vlak van pedagogisch klimaat en het voorkomen en
oplossen van conflicten. Op 13 mei verzorgt Jan Ruigrok een eendaagse kennismakingsworkshop waarin de basisprincipes worden uiteengezet van de school als veilige basis en hoe
de methode van herstelrecht hierin een rol speelt.

Bekijk hier het programma van de workshop
https://www.kpcgroep.nl/opleidingen/opleidingsagenda/de-veilige-school-voorkomen-enoplossen-van-conflicten/
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