
Zoek elkaar op en deel je kennis!

Waar het toe kan leiden en waarom het zo slecht lukt.



Mijn context. Wat wilde ik oplossen?

Twee belangrijkste problemen waar ik niet langer verantwoordelijk 
voor wilde zijn:

1. Niet gemotiveerd zijn van kinderen voor school.

2. Werkdruk, werklast, gebrekkige beroepstrots van leraren.

Belangrijk uitgangspunt bij het zoeken naar een oplossing was: 1 + 2 
ligt niet aan de kinderen noch aan de leraren.



Het begint met af en toe met anderen 
rustig te gaan zitten en de vraag te 
stellen:

Waar zijn we mee bezig?



Waarom lukt dat samenwerken zo moeilijk?

• Omdat het moet.
• Omdat er weinig fout gaat wanneer we het niet doen.
• We kennen elkaar niet.
• Omdat we van elkaar niet weten waar we mee bezig zijn.
• Omdat we op te grote afstand van elkaar werken (30 m)
• Omdat het tijd kost.
• Omdat we onzeker zijn om bij elkaar te gaan kijken.
• Omdat we nog niet hebben ervaren wat de positieve gevolgen 

kunnen zijn.



Wat drijft ons mensen, wat motiveert ons?
Bron: Frederick Herzberg (2008)

Motivators

• Uitdagend werk
• Resultaatgerichtheid
• Persoonlijke groei
• Erkenning
• Verantwoordelijkheid
• Autonomie
• Ruimte om te pionieren
• Verbondenheid met anderen

• Deze zaken motiveren mensen

Hygiëne factoren

• Salaris
• Status
• Werkomstandigheden
• Beleid
• Baanzekerheid

• Deze zaken maken mensen niet blijer of 
gezonder, maar het ontbreken ervan 
maakt ze ongelukkig.



Dilemma’s en Paradoxen
bron: Joseph Kessels

Leren en ontwikkelen vereist:

• Nieuwsgierigheid
• Betekenisvol werk
• Vertrouwen
• Passie
• Autonomie, vrijheid en zelfsturing
• Zin in leren en onderzoek
• Geloof in eigen kunnen
• Samen optrekken 

Performance en verbetering vereist:

• Prestatieafspraken
• Administratieve regels
• Centrale sturing
• Gehoorzaamheid
• Kwaliteitscontrole
• Verantwoording
• Toetsen en meten
• Accreditatie
• Toezicht en inspectie



Wat zou helpen?

• Het gaat om mensen, mensen, mensen……… niet om plannen.
• Elkaar opzoeken en kennis delen regel je niet als directeur, dat moet kans

krijgen om te ontstaan.
• Het gewoon eens gaan doen, neem eens een kijkje bij je college.
• Mensen doen dit alleen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en drijfveren

in het licht van een aantrekkelijk groter doel
• Mensen willen dan graag elkaars verhalen gaan delen.
• Het gevoel dat je wil ervaren is dat je samen 1 organisatie/team bent, 
• Met respect voor ieders intrinsieke motivatie en menselijke drijfveren
• Met respect voor ieders vrijheid en autonomie.



Het laten ontstaan van een samenwerken.
Vanuit de schoolleiding: 
1. Investeer in een aansprekend verhaal dat de moeite waard is om energie in te steken.
2. Zorg ervoor dat mensen elkaar kunnen leren kennen en kunnen ontmoeten.
3. Waar ligt ieders kwaliteit, waar liggen ieders vragen?

Moedig aan, nodig uit, inspireer en daag uit. 

Zet vervolgens faciliteiten klaar voor het geval dat leraren willen gaan samenwerken. Maak gebruik 
van hybride vormen.

a. Podium in de school, waar ben je mee bezig.
b. Kenniskringen – vitale onderwerpen met een langere ontwikkeltijd
c. Themacafés – actuele onderwerpen die de innovatie verdiepen en gaande houden
d. Kairos – zomaar een ontmoeting of een gesprek.
e. Serendipity-pod – elkaar tijd- en plaats onafhankelijk ontmoeten aan de koffiemachine
f. Waar behoefte aan is…….

Bij elkaar over de vloer: 
Elke leraar is twee dagen per jaar bij een andere leraar, ook schooloverstijgend.



Leidende normen in samen optrekken.

1. Zoeken naar mogelijkheden, niet naar waarheden.
2. Iedereen is lerend en we doen het voor elkaar!
3. Mijn vrijheid is gaat niet ten koste van de jouwe.
4. We versterken elkaar door elkaar ’aan te moedigen’, ‘uit te dagen’, 

‘uit te nodigen’ en ‘te inspireren’. 

Aanmoedigen, uitnodigen, uitdagen en inspireren.



Verleiding, eyeopeners en verdieping van bewustzijn

- Een open geest
- De bereidheid om je eigen 

vooronderstellingen en aannames niet 
langer voor juist en vanzelfsprekend te 
houden.

- Een open hart
- Wanneer we de dingen anders gaan zien 

én ons eigen aandeel in het in stand 
houden van het oude geen kans meer 
geven, dan breekt de dam.

- Een open wil
- Een (gezamenlijk) gevoel van ’dit is iets wat 

ik (of wij) moet(en) doen, ook al is het 
‘hoe’ daarvan verre van duidelijk.



Welk laaghangende fruit kan al geplukt worden?

• Hoe wil ieder verder?

• Welke vervolgafspraken kunnen er gemaakt worden?


