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Driegoudentips

Verleid tot leren

Je kunt mensen niet dwingen om zich te ontwikkelen en om te leren. 
Wél verleiden. Dat geldt ook voor leraren. Hoe richt je nu een schoolorganisatie 
zo in dat het ook leraren verleidt tot leren? Wat draagt bij aan een goed 
professioneel leerklimaat in de school? Vragen die om heldere antwoorden vragen. 
Want om eigentijds onderwijs te kunnen maken voor leerlingen, zijn lerende leraren 
nodig. Welke factoren zijn daarbij van belang? We geven alvast drie gouden tips.  

1 Ontwikkel professionele ruimte

De ontwikkeling van professionele ruimte kent in het
onderwijs verschillende dynamieken. Zo vragen leraren
om hun eigen professionele ruimte en autonomie. Veel
werk in de frontlinie van de publieke dienstverlening
vraagt om solistisch handelen, dat geldt ook voor
leraren. Enkele voorwaarden moeten wel geborgd zijn.
De eerste voorwaarde is dat leraren zich gebonden
weten aan de waarden en normen van de school. De
tweede is dat zij capabel zijn om van de persoonlijke
ruimte gebruik te maken. De derde voorwaarde is dat
zij hun handelen kunnen verantwoorden, ook zonder
allerlei papierwerk. De koppeling aan de waarden en
normen van de school, het gezamenlijk onderhouden
van het vakmanschap en het verantwoorden van het
persoonlijke handelen voorkomt dat je school een rijk
van individuele eilandjes wordt. Deze koppeling is een
voorwaarde om een professionele leergemeenschap te
zijn. Voor de ontwikkeling van duurzaam onderwijs en
voor vitale onderwijsteams zijn open verbindingen
nodig tussen school en samenleving. Dat betekent 
dat het voor de professionele ruimte van de school
belangrijk is om ‘grenspraktijken’ te creëren met
andere belanghebbenden, zoals ouders, educatieve
partners, lokale bedrijven en kenniscentra. Daarin
schuilt enorm veel leerpotentieel.

2 Ontwikkel een ‘leerplan voor 
de schoolorganisatie’ met zeven
leerfuncties

Op basis van zeven functies kan een leerplan ontwik -
keld worden dat verleidt tot ontwikkelen en leren van
onderwijsmensen:

1. Het verwerven van materiedeskundigheid en vakkennis die
direct verband houden met de kerncompetenties van de
school. 

2. Het leren oplossen van problemen met behulp van die
verworven vakkennis. 

3. Het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en
metacognities die helpen bij het vinden van wegen om
nieuwe kennis op het spoor te komen, deze te verwerven en
toepasbaar te maken: het leren te leren en het toepassen
van kennis op de kennisontwikkeling. 

4. Het verwerven van communicatieve en sociale vaardigheden
die toegang verschaffen tot het kennisnetwerk van anderen
en die het leerklimaat van een werkomgeving
veraangenamen. 

5. Het verwerven van vaardigheden voor het reguleren van
motivatie, emoties, drijfveren, passie en affecties rond het
leren. 

6. Het bevorderen van rust en stabiliteit, zodat verdieping,
cohesie, synergie en integratie mogelijk zijn. 

7. Het veroorzaken van creatieve onrust die aanzet tot radicale
innovatie.

3 Ontwikkel verleidingskracht

Veel onderwijsteams constateren dat zij een familie -
karakter hebben. Teamleden kennen elkaar goed en
zijn zorgzaam zijn voor elkaar.  De andere kant van 
de medaille is dat dat zij elkaar niet zo gemakkelijk
aanspreken op hun professioneel handelen. Het is
eigenlijk vreemd, maar onderwijsmensen geven
elkaar niet zo gemakkelijk feedback. Een manier om
hier verandering in te brengen is door ook hier de
kracht der verleiding te gebruiken. Leer de ander
aanspreken in diens voorkeur voor denken, leren en
handelen. Zo zou een creatieveling de vraag; ‘kan het
niet anders?’ kunnen verwoorden in de taal van de
proceduretijger: ‘zullen we in ons werkplan de vraag
of het anders kan inbouwen?’.  

Aan de slag
Heeft u meer inspiratie nodig? In de masterclasses
professionaliseringsbeleid onderzoekt dr. Ton
 Bruining met u wat er in uw praktijk al goed gaat 
met uw professionaliseringpraktijk en hoe u de lat 
omhoog kunt brengen.
www.kpcgroep.nl/masterclasses
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