
Inspiratiemodel,	  werken	  als	  professioneel	  lerend-‐team.	  

  

Doen 
/Performance Data verzamelen Reflecteren Conceptualiseren Plannen 

maken Besluiten 

Onderzoekend 
/literatuur 

Behoefte tot aanpassen 
van het proces, 
systeem, gebruik. 
 
Welke noodzaak, 
motivatie of argument 
is aan te wijzen om te 
veranderen? 
 
 

Hoe kom ik aan de juiste data. Welke 
onderzoekstrategie, kwalitatief, 
kwantitatief, triangulatie.  
Welke informatie is er al?  
Welke gegevens missen? 
Is er bruikbaar onderzoek? 
Is er beschikbare data uit de huidige 
praktijk te destilleren? 

STARR methode,  
Wat zegt de theorie over 
reflecteren?  
 

Reflectie in breder 
verbandplaatsen en 
verbinden met de literatuur.  
 
Hoe kom ik tot kwalitatief 
goede concepten? 

Mogelijkheden en 
alternatieven creëren 
onderzoeken.  
 
Mandaat en draagvlak 
verwerven 

Bevoegdheden, 
besluitproces, 
wettelijke kaders 
 
Hoe neem ik besluiten. 
Welke 
besluitvormings-regels 
zijn er?   
 
Hoe maak je een 
besluit bekend? 

Inspirerend 
/houding 

Wat is de leervraag. 
Wat is de droom. Hoe 
houd ik mensen 
gaandeweg de 
uitvoering 
geïnspireerd? 

Helder maken, onbevooroordeeld, 
nieuwsgierig, open mind, neutraal. Hoe 
kan ik andere inspireren tot het doen va 
onderzoek?  
Mentale modellen  
Weerstanden  
Houding 

luisterend en vragend 
Feedback 180, 240, 360 
graden 
 
Inspiratiebronnen: 
http://www.onderwijs.h
va.nl/documenten/reflec
tiewijzer.pdf  
Reflectietools (Benammar 
et.al,2011)   

Kennis van alle teamleden 
bijeen brengen en 
mogelijkheden ontdekken 
om Visie, praktijktheorie, 
denktrant te ontwikkelen  

Verbetering? (enkelslag 
leren)  
Hoe zet ik andere op 
het spoor van 
verandering? 
Hoe ga ik hierbij om 
met weerstanden? 

Verantwoordelijkheid 
Hoe krijg ik mensen 
zover dat ze een 
besluit nemen waar ze 
grotendeels echt achter 
staan en dat ze willen 
verdedigen? 

Ondernemend 
/interventies 

Van wie kan er 
geleerd worden? 
Hoe doen anderen dat?  
Met wie kun je 
samenwerken? 
Zelf doen of inkopen? 
Hoe ondersteun ik 
buitenstaanders in de 
uitvoering? 

Individuele gesprekken, 
Teamgesprekken, sterkte zwakte 
analyse schriftelijk interview, 
studiemiddag organiseren, wereld café, 
debat of forumdiscussie organiseren. 
Zijn er externe informatiebronnen in te 
schakelen? Hele keten betrekken zoals: 
individu, team, cursist, organisatie, 
begeleiding, bedrijven, ouders, andere 
sectoren, andere instellingen. Zijn er 
ook nieuwe wijze van informatie 
verzamelen, nog niet benutte 
informatiebronnen? 

Individuele gesprekken, 
teamgesprekken, 
professionaliserings-
gesprekken.  
Welke delen uit de 
keten kunnen bijdragen 
aan de reflectie? 

Externe kennis betrekken, 
aanvullend onderzoek.  
 
Zoek niet alleen, wie 
(binnen of buiten de keten) 
kan een partner zijn, wie 
kan de 'leergroep' 
versterken 

Verandering? 
(dubbelslagleren) 
 
Innovatie? 
(Drieslagleren) 

Leergroep oprichten of 
implementeren. 
 
Samen leren.  
InterROC leren 

Op	  basis	  van	  de	  leercirkel	  voor	  professionele	  teams	  (Van	  der	  Hilst,2010).	   	  	  
	  


