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Inleiding

Sinds april 2002 werk ik als lector 'professionalisering van agogische
beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg' aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Samen met een kenniskring
van vijf docenten uit de verschillende sociaal-agogische opleidingen
binnen de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij en uit VDO
Opleidings- en Adviescentrum werk ik aan de opdracht om onderzoek
binnen de hogeschool op te starten en uit te voeren (HAN, 2001).
Ik wil hier op de eerste plaats van de gelegenheid gebruik maken om
het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en de faculteitsdirectie van de Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij te bedanken voor mijn aanstelling. Ook dank
ik Giel Hutschemaekers die ervoor verantwoordelijk is dat ik hier nu
sta. Daarnaast ben ik bijzondere dank verschuldigd aan 'mijn' kennis-
kring: Trudi Janssens, Barbara Krantz, Alja van der Lek, Hans
Oostrik en Lies Schilder. Met veel enthousiasme en inzet hebben jul-
lie je in dit avontuur gestort. Een avontuur omdat onze missie veel-
zijdig is: de bedoeling is dat we via onderzoek de samenwerking met
het werkveld verstevigen, nieuwe kennis leveren aan de opleidingen
en bijdragen aan de professionalisering van de docenten. Onze taak is
om te zoeken naar de manier waarop wij deze missie kunnen waar-
maken. Dat leverde vanaf het begin af aan veel vragen op. Vragen als:
Wat is professionalisering? Wat is onderzoek naar professionalise-
ring? En hoe ziet dat onderzoek er dan uit? Waar gaan we onderzoek
doen? Welk soort onderzoek willen we doen en wat moet daar dan
uitkomen? Het antwoord op deze vragen hebben we in het afgelopen
jaar samen gezocht en deze antwoorden hebben ons geholpen bepaal-
de keuzes te maken in onze manier van onderzoek doen en in onze
onderzoeksaanpak. Uitgaande van een specifieke visie op professio-
nalisering hebben we zodoende vijf onderzoeksprojecten ontwikkeld.

In deze rede zet ik deze visie uiteen1. De kern van deze visie zit vervat
in de titel van de rede: 'anders leren, beter werken'. Professionalisering
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1 Met dank aan Willem Kienhuis en Giel Hutschemaekers voor hun con-
structieve bijdragen aan de totstandkoming van deze tekst



Onderzoeksprojecten van de kenniskring

Binnen het lectoraat heeft elk lid van de kenniskring het afgelopen jaar
een eigen onderzoeksproject ontwikkeld. Ik geef hieronder een korte
beschrijving van ieder project.
Trudi Janssens richt zich in haar onderzoek op de ontwikkeling van
interculturele competenties van werkers in de gehandicaptenzorg. In het
onderzoek wordt, samen met de hulpverleners, een leertraject ontwik-
keld en uitgevoerd waarin hulpverleners hun eigen methodisch handelen
ten aanzien van migrantenkinderen, -jongeren en hun ouders onder de
loep nemen en daar gericht verbeteringen in aanbrengen. De onder-
zoeksvraag luidt aan welke kenmerken een leertraject moet voldoen om
verbeteringen in het handelen tot stand te brengen.
Barbara Krantz onderzoekt het therapeutisch handelen van vakthera-
peuten in therapiesituaties. Daartoe wordt een aantal vaktherapeuten,
werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, uitgenodigd om een
video-opname te maken van een bepaalde therapiesituatie. Deze vakthe-
rapeut wordt vervolgens geïnterviewd. Tijdens dit interview bekijken
onderzoeker en vaktherapeut gezamenlijk de video-opname en de vak-
therapeut wordt uitgenodigd om te vertellen wat de beweegredenen zijn
achter het therapeutisch handelen. Het doel van het onderzoek is meer
zicht te krijgen op het type interventies dat vaktherapeuten uitvoeren.
Alja van der Lek doet onderzoek naar de manier waarop spel bijdraagt
aan het verwerven van sociale competenties door jongeren. Daartoe
interviewt zij een groot aantal sociaal-cultureel werkers die, door hun
deelname aan bepaalde projecten, spelactiviteiten voor jongeren organi-
seren en uitvoeren. Vervolgens organiseert zij een aantal bijeenkomsten
waarin sociaal-cultureel werkers van elkaar kunnen leren hoe zij spel
kunnen gebruiken voor het aanleren van sociale competenties. Doel van
het onderzoek is kennis te genereren over de relatie tussen spel en socia-
le competenties, maar ook over de manier waarop deze kennis kan
worden gedeeld en verspreid.
Hans Oostrik voert zijn onderzoek uit binnen de forensische psy-
chiatrie. Het onderzoek heeft tot doel een nieuw competentieprofiel
te ontwikkelen voor forensisch psychiatrisch werkers. Dit nieuwe

heeft dus te maken met leren en werken. En niet zomaar werken, maar
beter werken en niet zomaar leren, maar anders leren. Beter werken
geeft de kern weer van wat professionalisering is; terwijl anders leren
aangeeft hoe professionalisering, dus beter werken, plaatsvindt. 

Opbouw rede
De rede is als volgt opgebouwd. Ik start met een korte beschrijving
van de onderzoeksprojecten die we in dit eerste jaar hebben ontwik-
keld. Daarna laat ik zien dat, ondanks de grote verschillen tussen de
projecten, alle projecten toch op elkaar lijken. Het gemeenschappelij-
ke in de projecten is dat ze allen uitgaan van een specifieke visie op
leren van professionals. Deze visie beschrijf ik uitvoerig. Vervolgens
ga ik in op de vraag wat de relatie is tussen leren en professionaliseren.
Omdat leren bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen deskundig-
heid binnen een bepaald domein, concludeer ik dat leren een bijzon-
dere waardevolle bijdrage levert aan professionalisering. Zeker wat de
professionalisering van agogen en vaktherapeuten in de gezondheids-
zorg betreft. Agogen en vaktherapeuten zijn beroepsgroepen in wor-
ding, die baat hebben bij het ontwikkelen van een eigen
deskundigheidsdomein. Daarna ga ik in op enkele kenmerken van het
onderzoek zoals dat eruit ziet vanuit onze visie op leren en professio-
naliseren. Ik sluit af met een korte schets van onze toekomstplannen.
Tijdens dit verhaal zal ik een en ander illustreren met voorbeelden die
ik ontleen aan de lopende onderzoeksprojecten binnen het lectoraat.
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Visie op leren 

Wat is leren? Vraag je een middelbare scholier wat leren is, dan luidt
het antwoord hoogstwaarschijnlijk dat je ‘dingen uit je hoofd moet
leren’. Volwassenen denken bij leren meestal aan iets dat zich op
school afspeelt (Bolhuis, 1995). Bij leren in de context van het werk
wordt grotendeels gedacht aan een cursus of nascholing (Baars-Van
Moorsel, 2003). 
De meeste mensen denken bij leren dus aan 'iets' dat plaats vindt op
school, voorafgaand en voorbereidend op werken. Het doel ervan is
om kinderen, jongeren of beroepsbeoefenaren toe te rusten met nood-
zakelijk geachte kennis en vaardigheden. Als je eenmaal werkt en je
wilt of moet weer gaan leren, dan ga je een opleiding, cursus of trai-
ning volgen, meestal in een soort klaslokaal-achtige situatie, ver van
de eigen werkplek. In deze manier van organiseren ligt een bepaalde
visie op leren besloten waarin leren vooral te maken heeft met over-
dracht van kennis en vaardigheden. Leren vereist immers de inzet van
een buitenstaander, veelal een docent, opleider of trainer die ervoor
zorgdraagt dat de leerling, student of cursist gaat leren en daarbij ook
de juiste dingen leert. Het leren wordt vaak ook getoetst, wat betekent
dat er specifieke leerresultaten worden verwacht.

Deze visie op leren staat onder grote druk door 1) nieuwe weten-
schappelijke inzichten over leren en hoe dat het beste verloopt, maar
ook door 2) nieuwe inzichten over implementatie en door 3) inzich-
ten afkomstig uit allerhande theorieën over leren in organisaties. 

1 Leren als kennisconstructie

In een steeds groter deel van de wereld is een opvatting over leren
zichtbaar, waarin leren wordt gezien als een proces waarin de lerende
de eigen kennis construeert (Bransford, Brown & Cocking, 1999).
Dat betekent dat niet de overdracht van kennis de belangrijkste acti-
viteit vormt in het leerproces, maar dat de lerende aangemoedigd en

competentieprofiel is nodig omdat de veranderingen in het werk zo
groot zijn dat het oude profiel niet meer toereikend is. Via groepsge-
sprekken en werkconferenties worden verschillende groepen mede-
werkers uitgenodigd om te vertellen wat goed forensisch psychiatrisch
werk inhoudt. De verschillen en overeenkomsten tussen de groepen
vormen het aangrijpingspunt voor verdere discussie en besluitvorming
over de invulling van het nieuwe profiel.
Lies Schilder onderzoekt de manier waarop hulpverleningscoördina-
toren in de verslavingszorg leren om invulling te geven aan een nieu-
we taak. Deze nieuwe taak houdt in dat zij hun medewerkers
begeleiden bij het leveren van kwaliteit in hun werk. In het onderzoek
wordt samen met de hulpverleningscoördinatoren een leertraject ont-
wikkeld en uitgevoerd. Met behulp van video-opnames en verslagen
van bijeenkomsten worden succesvolle kenmerken van dit leertraject
en de daarvoor benodigde voorwaarden binnen de organisatie
beschreven.

Verbindende schakel
Op het eerste gezicht overheerst vooral de verscheidenheid tussen
deze projecten. Dat is ook het commentaar dat ik vaak krijg als ik aan
anderen vertel wat wij doen. Wat heeft dit allemaal met elkaar te
maken? En waarom is elk project zo verschillend? Hoe kan je nu al
deze verschillende uitkomsten aan elkaar verbinden? 
Toch hebben onze projecten een verbindende schakel, en die schakel
wordt gevormd door 'leren'. Alle projecten zijn ontwikkeld vanuit
een bepaalde visie op leren; een visie waarin agogen of vaktherapeuten
zelf een cruciale rol vervullen in het leerproces, en waarin leren ver-
bonden is aan de eigen werkcontext. Elk onderzoek is zodanig opge-
zet dat het een bijdrage levert aan het leren van agogen en
vaktherapeuten in hun eigen context. De gehanteerde visie baseert
zich op uitgangspunten uit verschillende theorieën, waarvan ik de
kernpunten hierna zal beschrijven. 
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Toepassen is ook leren
Vanuit de nieuwe visie op leren luidt de kritiek op het model van ken-
nisoverdracht dat overdracht van kennis en vaardigheden niet betekent
dat deze ook daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. De nieu-
we kennis en vaardigheden hebben niet vanzelfsprekend betekenis,
omdat deze helemaal niet hoeven aan te sluiten bij vragen of proble-
men die de beroepsbeoefenaar in het dagelijkse werk tegenkomt
(Simons, 2002). Kennis en vaardigheden krijgen pas betekenis als ze
worden toegepast in de praktijk (Daley, 2002). Dat wil zeggen dat het
echte leerproces pas plaatsvindt in de beroepspraktijk, als nieuwe ken-
nis en vaardigheden worden toegepast. Om dit leerproces te onder-
steunen, moet er meer aandacht zijn voor de situatie waarin die nieuwe
kennis en vaardigheden moeten worden toegepast, omdat dit een 
verandering in handelen met zich meebrengt (Bolhuis, 2000). Bolhuis
onderscheidt vijf voorwaarden die nodig zijn voor toepassing van
nieuwe kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk (2000, p. 217): 
1. aanwezigheid of tot stand brengen van bewustwording van eigen

opvattingen en handelwijzen;
2. aanwezigheid of tot stand brengen van bereidheid om eigen opvat-

tingen en handelwijzen kritisch te bekijken;
3. aanbod van aantrekkelijke alternatieve opvattingen en handelwijzen;
4. leeractiviteiten met name gericht op leren van ander handelen, niet

alleen op verandering van kennis, maar evenzeer van gedrag;
5. een steunende sociaal-culturele en materiële omgeving bij het ver-

vullen van voorgaande voorwaarden.

Bolhuis pleit er voor om vooral de eigen opvattingen en het eigen han-
delen centraal te zetten. Verandering hierin vereist een zekere mate
van onvrede met bestaande opvattingen en handelwijzen. Daarnaast is
het nodig dat werkenden nieuwe kennis en vaardigheden als positief
en toepasbaar beschouwen. Dat betekent dat er veel aandacht moet
worden besteed aan de voordelen van de nieuwe kennis ten opzichte
van oude kennis. Leren is in essentie het verbinden van nieuwe kennis
aan datgene wat je al weet, dus aan oude kennis. Daarnaast moet niet
alleen de nieuwe kennis worden aangeboden, omdat kennis alleen niet

ondersteund moet worden om activiteiten te verrichten waarmee de
lerende de kennis en vaardigheden zelf verwerft. Leren verloopt dus
niet aanbodgestuurd, maar vraaggestuurd. Hiervoor is het nodig dat
lerenden zichzelf vragen of doelen stellen die voor hen van belang
zijn, en die de nieuw te verwerven kennis betekenis geeft. Hierdoor
verbindt de lerende de eigen bestaande kennis met nieuwe kennis
(Wells, 2001). Met andere woorden: kennis krijgt betekenis omdat je
er iets mee doet en omdat je het verwerft met een bepaald doel: een
antwoord op je vraag of de oplossing van een probleem. Door op deze
manier te leren, vergroten mensen ook hun motivatie en vaardigheid
om te leren (ook wel leervermogen genoemd). Bijkomend voordeel
voor leerlingen en studenten is dat zij op deze manier goed zijn voor-
bereid op hun latere beroepspraktijk, waarin zij voortdurend zullen
moeten blijven leren. 

Deze nieuwe visie op leren is zichtbaar in allerlei sectoren van het
onderwijs. Bijvoorbeeld in de invoering van het studiehuis op de mid-
delbare school, maar ook in de wending naar competentiegericht
onderwijs in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. In het gehe-
le beroepsonderwijs weerspiegelt het grote aandeel van stages in het
curriculum de opvatting dat kennis en vaardigheden niet alleen op
school kunnen worden aangeleerd, maar dat daarnaast oefening en
ervaring op concrete werkplekken nodig is (Onstenk, 1997).
Maar deze nieuwe visie heeft ook gevolgen voor de manier waarop
naar het leren van mensen die niet op school zitten, maar werken,
wordt gekeken. De overtuiging dat een initiële beroepsopleiding toe-
reikend is voor het gehele werkzame leven, is inmiddels nergens meer
vindbaar. In al het werk is het tempo waarmee ontwikkelingen zich
voltrekken zodanig dat werkenden ook tijdens hun arbeidsloopbaan
nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben. De vraag is alleen hoe
deze nieuwe kennis en vaardigheden het beste kunnen worden aange-
leerd. Ook voor werkenden staat het model van kennisoverdracht
onder vuur, terwijl dit wel een vrij populair model is: als werknemers
nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben, wordt dit veelal geor-
ganiseerd via het aanbieden van een training, cursus of opleiding.
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Leren vereist altijd inzet en motivatie van de werknemer. Inzet en
motivatie zijn afhankelijk van de mate waarin men zich bewust is van
een probleem of van de mate waarin men verandering in een bepaal-
de situatie wil brengen. Het startpunt van leren vormt de erkenning
dat iets niet helemaal goed loopt in de beroepspraktijk en dat het
eigen handelen daarbij een rol van betekenis speelt (Osterman &
Kottkamp, 1993).

2 Implementeren = leren

De visie dat betekenis van belang is voor leren en dat de werkplek een
belangrijke rol vervult in het creëren van deze betekenis, is ook terug
te vinden in de literatuur over implementatie van vernieuwingen.
Implementatie betreft het toepassen van nieuwe kennisproducten
(methodieken, richtlijnen, protocollen, handleidingen, cd-rom's, boe-
ken, rapporten, adviezen) in de beroepspraktijk. Implementatie is een
belangrijk onderdeel in de keten van kennisontwikkeling en daarom
van belang voor kwaliteitsverbetering (Grol & Wensing, 2001).

Implementatieproblemen en oorzaken
Implementatie is vaak problematisch. Dat wil zeggen dat de praktijk
maar mondjesmaat gebruik maakt van beschikbare kennis uit weten-
schappelijk onderzoek en van nieuwe kennisproducten.
Opvallend is dat een aantal recente publicaties vergelijkbare oorzaken
aanwijst voor het ontstaan van implementatieproblemen, zowel in de
gezondheidszorg als in het onderwijs. Die oorzaken zijn vooral terug
te voeren op het gehanteerde kennisontwikkelingsmodel, dat bekend
staat als het Research Development Diffusion model, ook wel afge-
kort tot RDD model (Adviesraad voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid (AWT), 2003; Draaisma, 1999; Gezondheidsraad,
2000; Grol & Wensing, 2001; Onderwijsraad, 2003; Robson, 2002;
Wells, 2001). In dit model levert het wetenschappelijk onderzoek de
kennis die door ondersteunende en intermediaire instellingen wordt
omgezet naar ontwikkel- en ontwerpactiviteiten. Deze monden uit in

leidt tot andere vaardigheden, die voorwaardelijk zijn voor een veran-
dering in handelen. Leren is meer dan kennis verwerven (Bolhuis &
Simons, 1999). Werkenden moeten het nieuwe handelen ook daad-
werkelijk oefenen in die situatie waarin zij dit nieuwe handelen 
uitvoeren. Dat betekent niet alleen dat hier ruimte voor moet zijn op
de werkplek, maar dat er ook ondersteuning en stimulans bij het oefe-
nen moet worden geboden.

Een voorbeeld ontlenen we aan het project in de forensische psychia-
trie. Door een ander toewijzingsbeleid, verblijven er meer patiënten met
psychiatrische problematiek in de kliniek. Deze patiënten slikken veel
medicijnen die door de sociotherapeuten moeten worden uitgedeeld.
Hoewel sociotherapeuten niet zijn opgeleid om deze zorgtaak uit te
voeren, doen zij dit toch. Nu luidt de klacht van de managers dat de
sociotherapeuten onvoldoende kennis hebben om deze taak goed uit te
voeren. Het uitdelen van medicijnen op zichzelf leidt dus blijkbaar niet
tot voldoende kennis. Voor de oplossing voor dit probleem wordt al
snel gedacht aan een cursus. Maar vanuit de bovenstaande visie op leren
is dit geen goede oplossing, omdat de aangeboden kennis in de cursus
niet vanzelfsprekend van betekenis is voor de sociotherapeuten waar-
van onbekend is of zij de situatie als problematisch ervaren. Wat is er
dan wel nodig? Het is nodig om bij de sociotherapeuten na te gaan of
er sprake is van een probleem. Dit kan op verschillende manieren: er
kan gekeken worden naar fouten die worden gemaakt in het uitdelen
van medicijnen; er kan met de sociotherapeuten worden gepraat over
datgene dat als moeilijk of lastig wordt ervaren aan deze taak; of er kan
een kennistoets worden afgenomen waarin een tekort aan kennis dui-
delijk wordt. Met andere woorden: de oplossing bestaat er niet uit om
de juiste kennis aan te bieden en te zorgen dat sociotherapeuten over de
juiste kennis beschikken. Maar de oplossing bestaat uit het verhelderen
van het probleem zoals zich dat voordoet in de werksituatie: sociothe-
rapeuten moeten zich er bewust van worden dat ze iets niet goed doen
of dat het beter kan. Alleen dan zal nieuwe kennis betekenis krijgen.
Vanuit de visie op leren als kennisconstructie speelt het begrip 'beteke-
nis' een belangrijke rol.
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gen (Boonstra, 2000; Fullan, 1991; Senge e.a., 2000). Het RDD model
houdt te weinig rekening met de complexiteit van het leerproces dat
gepaard gaat met het toepassen van nieuwe kennisproducten.
Toepassing van een nieuw kennisproduct betekent veelal een verande-
ring in een bestaande handelwijze en dus dat dingen moeten worden
afgeleerd. Omdat de bestaande handelwijze sterk wordt beïnvloed
door opvattingen over de eigen taak, houdt het veranderen van een
bestaande handelwijze ook altijd een verandering van opvattingen in
en is daarmee een ingrijpend leerproces.
Maar ook wordt te weinig rekening gehouden met de context waarbin-
nen het beroepsmatige handelen plaatsvindt: het veranderen van een
nieuwe handelwijze hangt ook af van de omstandigheden in de organi-
satie waar het werk wordt uitgevoerd. Zo veronderstelt een verandering
in het handelen dat de condities binnen de organisatie en op de werk-
plek hierbij ondersteunend zijn. Verandering van handelen is gebaat bij
het scheppen van mogelijkheden voor samenwerkend leren binnen de
organisatie. Daarnaast moet de werkplek mogelijkheden bieden om te
experimenteren met de nieuwe handelwijze (Odenthal, 2003).

Ook hier kunnen we een onderzoeksproject van de kenniskring als
voorbeeld nemen. In het onderzoek binnen de gehandicaptenzorg
wordt geconstateerd dat hulpverleners steeds vaker te maken krijgen
met allochtone kinderen, jongeren en hun ouders. Hoewel iedereen
beseft dat de Nederlandse manier van hulpverlening niet vanzelfspre-
kend leidt tot goede hulp aan deze cliënten, wordt er toch nog vaak
op de Nederlandse manier gewerkt. Er zijn dan ook veel problemen,
vooral in de communicatie. Ook de hulpverleners zelf zitten met de
handen in het haar. Ondanks het aanbod aan nieuwe methodieken, die
geschikt zijn voor interculturele hulpverlening en de stroom van
publicaties op dit gebied, leidt dit aanbod dus niet of nauwelijks tot
anders handelen in de praktijk.

nieuwe technieken en methodieken die vervolgens op de werkvloer
moeten worden toegepast. Via vakbladen, conferenties en nascholing
worden inzichten omtrent nieuwe technieken en methodieken ver-
spreid en via trainingen worden de hiervoor benodigde vaardigheden
geoefend (AWT, 2003; Van der Krogt, 1995; Onderwijsraad, 2003).

Er worden drie verschillende oorzaken aangedragen voor het niet
functioneren van het RDD model. Een eerste oorzaak is gelegen in de
manier waarop kennis en kennisproducten worden ontwikkeld.
Kennisontwikkeling vindt plaats buiten de concrete beroepspraktijk
in aparte onderzoeksinstellingen. Dat wil zeggen dat er een scheiding
is tussen degenen die kennis ontwikkelen, de onderzoekers, en dege-
nen die de kennis toepassen, de praktijkwerkers. De kennisontwikke-
laars hebben weinig aandacht voor implementatievraagstukken omdat
hun belangrijkste taak is om kennis te leveren aan de praktijk. De
praktijk draagt de verantwoordelijkheid voor de invoering van het
nieuwe kennisproduct, maar de condities hiervoor zijn in de meeste
organisaties niet optimaal en er is weinig aandacht voor dat wat nodig
is om implementatie te laten slagen.
Een tweede oorzaak komt voort uit het type kennis dat onderzoek
levert. Dit is veelal abstracte kennis, die niet direct geschikt is voor
toepassing in de praktijk. De kennis heeft te weinig betekenis voor het
oplossen van problemen in de praktijk en is, met andere woorden, niet
bruikbaar genoeg. Dat komt omdat bij onderzoekers de nadruk meer
ligt op het produceren van kennis die op wetenschappelijk verant-
woorde wijze tot stand komt, dan op de bruikbaarheid voor de
beroepspraktijk. 
Een derde oorzaak is gelegen in de veronderstelde relatie tussen ken-
nis en handelen. Er wordt in de manier van kennisontwikkeling uit-
gegaan van een bepaalde rationaliteit in het beroepsmatig handelen,
die er niet is. Zo is het uitgangspunt dat goede kennis, dus kennis die
door wetenschappelijk onderzoek is verkregen, vanzelfsprekend
wordt toegepast in de praktijk. Tegelijkertijd is uit de literatuur over
organisatieverandering bekend dat dit niet gebeurt, omdat handelen
niet alleen wordt beïnvloed door kennis, maar vooral door opvattin-
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• onderzoek richten op het ontwikkelen van praktische handrei-
kingen over hoe iets in de eigen situatie is aan te pakken;

• meer aandacht voor aansluiting van onderzoek bij kennisvragen
van professionals zelf;

• onderzoek richten op condities in de omgeving die nodig zijn om
het beroepsmatige handelen te verbeteren.

De conclusie die ik vanuit de theorie over implementatie trek, is dat
werkenden zelf meer betrokken moeten worden bij de ontwikkeling
van nieuwe kennisproducten, liefst door zelf onderzoek uit te voeren.
Alleen dan ontstaan meer bruikbare producten waarvan de imple-
mentatie minder problemen zal opleveren. Ook is het mogelijk dat er
andere accenten worden gelegd in het onderzoek zelf zodat het meer
bruikbare kennis oplevert.

3 Leren = zelf kennis ontwikkelen 

Vanuit de leertheorie en de theorie over implementatie lijkt leren
vooral een kwestie van het toepassen van elders ontwikkelde kennis
en vaardigheden of van het ontwikkelen van nieuwe kennis door mid-
del van onderzoek. In verschillende theorieën over leren in organisa-
ties vinden we nog een andere visie op leren, namelijk dat leren ook
betekent dat mensen zelf kennis ontwikkelen of creëren. Dit is iets
wat we vooral terugzien in theorieën over werkplekleren, de lerende
organisatie en kennisontwikkeling.

Werkplekleren
De werkplek is niet alleen een plek waar elders verworven kennis en
vaardigheden kunnen worden toegepast, en waar leren vooral betrek-
king heeft op het verlenen van betekenis aan nieuwe kennis en vaar-
digheden. De werkplek wordt ook gezien als een plek die zich
uitstekend leent voor het leren van nieuwe kennis en vaardigheden
(Billett, 2001; Bolhuis & Simons, 1999; Cheetham & Chivers, 2001;
Kessels & Poell, 2001; Van der Klink, 1999; Onstenk, 1997; Streumer

Oplossingen voor implementatieproblemen
Gezien de mate waarin men het met elkaar eens is over de oorzaken
van de problemen, zal het geen verbazing wekken dat men ook rede-
lijk eensgezind is over de oplossingen waarmee deze problemen te lijf
kunnen worden gegaan. De belangrijkste oplossing is om de scheiding
tussen kennisontwikkeling en de beroepspraktijk op te heffen door
beroepsbeoefenaren uit de praktijk meer te betrekken bij onderzoek.
De Onderwijsraad introduceert daartoe een nieuw model van kennis-
ontwikkeling: het model van kennisgemeenschappen. Binnen deze
kennisgemeenschappen werken kennisontwikkelaars, verspreiders en
gebruikers samen aan het ontwikkelen van meer praktijkgerichte ken-
nis. Dit is kennis die bijdraagt aan verbetering van de praktijk en die
voldoet aan eisen van directe bruikbaarheid. De veronderstelling
daarbij is, dat als verschillende partijen met elkaar samenwerken en
gezamenlijk producten ontwikkelen, er een beter product ontstaat.
Ook Boonstra (2000) pleit voor meer samenwerking tussen onder-
zoekers en onderzochten, met name in vernieuwingsprocessen.
Volgens hem moeten onderzoekers en onderzochten samen al lerend
vernieuwen, wat inhoudt: samen zoeken naar nieuwe handelingsalter-
natieven, hierop reflecteren en op grond hiervan het handelen weer
bijstellen. Ook moet gezamenlijk bepaald worden wat er onderzocht
gaat worden, om de opgedane kennis en leerervaringen in het ver-
nieuwingsproces betekenisvol te maken voor anderen.

Daarnaast wordt aangegeven dat er ook ander onderzoek moet
komen (Mol, 1999). Wil onderzoek daadwerkelijk iets te bieden heb-
ben aan de praktijk, dan zullen andere accenten moeten worden
gelegd in het onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn:
• onderzoek om te achterhalen waar en hoe dingen mislopen in de

praktijk;
• onderzoek naar 'goede praktijken' om nauwkeurig in beeld te

brengen wat nodig is voor deze goede praktijken;
• vraagsturing introduceren in onderzoek, zodat praktijkinstellin-

gen zelf kunnen bepalen op welke vragen zij een antwoord 
wensen;
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het verleden. Waarom niet? Omdat daardoor nieuwe of andere han-
delingsalternatieven niet worden uitgeprobeerd, terwijl die in deze
situatie wellicht beter zouden werken. Daarmee staat ook de ontwik-
keling van praktijkkennis stil. Het belangrijkste mechanisme om
praktijkkennis te ontwikkelen en dus de kwaliteit van het professio-
nele handelen blijvend te verbeteren, is reflectie. Reflectie op het eigen
handelen en op de opvattingen die in dat handelen besloten liggen.
Hoewel reflectie op zichzelf een individuele aangelegenheid is, is
vooral gezamenlijke reflectie een belangrijke manier van leren voor
professionals (De Haan, 2001; Oostrik & Schilder, 2001; Van Woer-
kom, 2003). 
De belangrijke rol van reflectie, waar Schön op heeft gewezen, is de
reden waarom van veel professionals geëist wordt dat zij zich opstel-
len als reflexieve professional of als lerende professional (Van Unen,
2003).

Lerende organisatie
Het idee van zelf kennis ontwikkelen is ook aanwezig in theorieën
over de lerende organisatie. Het idee van de lerende organisatie komt
uit de organisatiekunde en kent een hoge mate van populariteit, waar-
door je het vaak terugziet in allerlei beleidsplannen en organisatievi-
sies. De kern van de lerende organisatie is dat organisaties hun
leervermogen ontwikkelen, zowel op het niveau van de medewerker,
als op het niveau van teams en de organisatie in het geheel. Leren op
organisatieniveau is iets anders dan leren op individueel of teamni-
veau, maar voor het leren op organisatieniveau is individueel leren of
teamleren wel een voorwaarde. Om te leren op het niveau van de
organisatie is het noodzakelijk dat het leren van individuen en teams
leidt tot het anders functioneren van de organisatie (Wierdsma &
Swieringa, 2002). Dat wil zeggen dat hetgeen medewerkers leren op
een of andere manier zichtbaar wordt in de cultuur of structuur van
de organisatie, dus in processen, strategieën, werkwijzen en systemen
(Senge, 2000). Er is dan sprake van verbetering of vernieuwing die niet
van bovenaf is opgelegd, maar die voortkomt uit andere inzichten,
waarden en handelen van medewerkers en teams.

& Van der Klink, 2001; Van Woerkom, 2003; Wognum e.a., 2003).
Daartoe moet de werkplek wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Dat wil zeggen dat er niet op alle werkplekken evenveel geleerd kan
worden. Werkplekken waar veel geleerd wordt, zijn werkplekken waar
het takenpakket zodanig is dat er tijd en gelegenheid overblijft om te
leren. Tevens wordt geleerd door inhoud en organisatie van het werk:
als het werk voldoende uitdaging, afwisseling en beslissingsruimte
bevat en er mogelijkheden zijn voor participatie en voor interactie en
samenwerking met anderen, dan is er meer kans om te leren. Leren
wordt gestimuleerd doordat een aantal leervoorwaarden aanwezig zijn
zoals reflectie, feedback, informatie en begeleiding of coaching. Ook
de werknemer zelf moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om te
zorgen dat er wordt geleerd. In dit verband wordt vaak gewezen op
motivatie, leervaardigheden en op de mate waarin werknemers ver-
trouwen in hun eigen competenties (Van Woerkom, 2003). 
Voor professionals wordt vooral reflectie van belang geacht (Schön,
1983; Van Woerkom, 2003). 
Daar ligt een bepaalde redenering aan ten grondslag, die afkomstig is
van Schön. Volgens Schön ontwikkelen professionals door positieve en
negatieve ervaringen met datgene wat werkt of niet werkt in specifie-
ke situaties, kennis die het handelen in belangrijke mate stuurt: prak-
tijkkennis. Omdat deze kennis in het handelen besloten ligt, is deze
impliciet. Het impliciete karakter van deze kennis wordt geïllustreerd
door ervaren professionals die heel goed weten wat ze wel of niet moe-
ten doen in bepaalde situaties, terwijl het veel moeilijker voor ze is om
aan te geven wat ze nu precies doen en waarom. Ze weten veel meer
dan ze kunnen vertellen (Sternberg & Horvath, 1999). Het gevaar van
praktijkkennis is dat deze kennis, door het impliciete karakter, leidt tot
routinematig handelen. Immers, als je je er niet bewust van bent waar-
om je bepaalde dingen op een bepaalde manier doet, dan wordt het
handelen tot een gewoonte en sta je er minder snel bij stil dat het 
wellicht ook anders kan. Hoewel routines noodzakelijk zijn om in
complexe situaties te handelen, omdat routines helpen om complexiteit
te reduceren, mag die routine er niet toe leiden dat professionals in
nieuwe situaties uitsluitend vertrouwen op datgene wat goed werkte in
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eerde en relevant geachte problemen of vraagstukken in hun werk.
2. Leerwerkgemeenschappen ontstaan doordat mensen zichzelf aan-

sluiten, vanuit een bepaalde interesse of belang. Mensen horen dus
niet vanzelfsprekend bij een bepaalde leerwerkgemeenschap en
kunnen ook niet verplicht worden om deel te nemen. Deelnemers
selecteren zichzelf en nemen deel omdat ze dat zelf willen en rele-
vant vinden.

3. Leerwerkgemeenschappen organiseren zichzelf: ze zijn informeel
en zelfsturend. Deelnemers zoeken zelf naar een inhoud en orga-
nisatievorm die hen past, er wordt weinig opgelegd. Een gevolg
hiervan is dat verschillende leerwerkgemeenschappen enorm van
elkaar kunnen verschillen, omdat elke gemeenschap eigen inhou-
den, werkwijzen en structuren of procedures ontwikkelt.

We zien hier eenzelfde visie op leren verschijnen die we ook tegen-
komen in het leren op de werkplek en in de lerende organisatie: leren
is een zelfgestuurd proces, waarin medewerkers zoveel mogelijk zelf
bepalen wat en hoe zij leren. Omdat medewerkers zelf het beste
weten wat er nodig is, maar ook omdat op die manier veel meer
draagvlak en motivatie ontstaat voor het veranderen en verbeteren
van de organisatie. 

Kennisontwikkeling
De theorie van Nonaka & Takeuchi (1999) gaat wat uitgebreider in op
het proces van kennisontwikkeling zelf. Ook hier is de veronderstel-
ling dat medewerkers nieuwe kennis moeten ontwikkelen die organi-
saties helpt om te vernieuwen. Leren wordt daarbij gedefinieerd als
een kenniscreatieproces: een proces waarbij beschikbare kennis wordt
ingezet om nieuwe kennis te creëren (Weggeman, 2000). Daarbij
wordt nieuwe kennis ontwikkeld, maar ook overdraagbaar gemaakt
voor anderen in de organisatie (Bertrams, 1999). Er wordt door alle
auteurs een brede opvatting van kennis gehanteerd. Dat wil zeggen
dat kennis niet alleen wordt gezien als 'weten' of als theoretische ken-
nis, maar er worden verschillende soorten kennis onderscheiden: 
impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis is persoons-

Een lerende organisatie is geen doel op zich, omdat blijvend leren de
kern van een lerende organisatie vormt (Wierdsma & Swieringa,
2002). Dat vereist nogal wat. In veel organisaties is het veel meer
gebruikelijk om veranderingen van bovenaf te initiëren en van daaruit
te bepalen wat en hoe medewerkers en teams moeten leren. Om een
lerende organisatie te zijn, zou dit proces eigenlijk moeten worden
omgekeerd. Dat betekent dat leren niet van bovenaf wordt gestuurd,
maar dat alle betrokkenen binnen een organisatie met elkaar de
bestaande regels, inzichten en principes ter discussie stellen, en van
daaruit op een andere manier gaan werken. Daarbij is een missie of
visie over datgene wat men wil bereiken onontbeerlijk. Het leerpro-
ces wordt wel vergeleken met een trektocht, waarin de richting vast-
staat, maar waarin de stappen ernaar toe gezamenlijk worden bepaald
en gezet. Het startpunt van het leerproces ligt bij 'doen', dat het uit-
gangspunt vormt om hier verder over na te denken, te beslissen over
gewenste acties en deze vervolgens uit te voeren. Samenwerking in
teams, gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen, dia-
loog, uitwisseling en reflectie op het eigen handelen en op het resul-
taat van dat handelen zijn daarbij zeer belangrijk. 

Het idee van de leerwerkgemeenschap (Wenger & Snyder, 2000) kan
worden gezien als verdere concretisering van de ideeën die ten grond-
slag liggen aan de lerende organisatie. 
Een leerwerkgemeenschap wordt gevormd door een groep werkne-
mers en voldoet aan de volgende kenmerken (Bertrams, 1999; Dekker
& Kingma, 1999; Kant, 2001; Van der Krogt, 1995; Kwakman, in
druk; Lowyck & Pöysä, 2003; Wenger & Snyder, 2000):
1. Het doel van een leerwerkgemeenschap is dat werknemers door

het delen van kennis en ervaringen nieuwe kennis ontwikkelen.
Dat betekent dat leren centraal staat. Hoewel deze nieuwe kennis
op een of andere manier ten goede moeten komen aan de organi-
satie, worden daar verder geen voorwaarden aan verbonden. De
veronderstelling hierachter is dat medewerkers vooral zelf moeten
bepalen wat ze willen doen in een leerwerkgemeenschap. Alleen
op die manier zal het leren aansluiten bij door henzelf gesignal-
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terwijl er weinig expliciete kennis is over welke soort interventie of
therapie tot welk soort resultaten leidt bij wie. Hoe komt dat? Tot
voor kort was het niet nodig om veel aan ontwikkeling van expliciete
kennis te doen. Het vak werd beschouwd als 'vak apart' waar anderen
weinig van begrijpen en waar alleen vakgenoten kennis van hebben
(Smeijsters, 2003). Met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en
de groeiende nadruk op efficiency, is de druk op vaktherapeuten toe-
genomen om meer helderheid te verschaffen over hun werkwijze en
over de effectiviteit van hun eigen interventies. De vaktherapeuten
hebben deze missie ook als beroepsgroep op zich genomen en zijn
zich zeer bewust van de noodzaak om hun handelen meer transpa-
rant, en dus expliciet te maken. Eén van de manieren om dit te doen,
is om de impliciete kennis van vaktherapeuten te expliciteren en de
aldus verkregen kennis te verspreiden. Er wordt in het onderzoek
vanuit gegaan dat het niet alleen belangrijk is om te expliciteren wat
een vaktherapeut doet, maar vooral ook waarom een vaktherapeut iets
doet. De handelingen alleen geven immers nog niet aan wat het speci-
fiek therapeutische daarvan is. De methode die daarbij wordt gebruikt
is de methode van 'stimulated recall': vaktherapeuten bekijken via een
video hun eigen handelen in de therapiesituatie en verwoorden daar-
bij achteraf waarom ze doen wat ze doen (Meijer, Zanting & Verloop,
2002). Dat gebeurt door de video stop te zetten op momenten dat
ofwel de vaktherapeut ofwel de onderzoeker vindt dat de vakthera-
peut iets doet dat van belang is in deze specifieke therapiesituatie.
Door deze methode worden vaktherapeuten 'gedwongen' om zich
bewust te worden van de manier waarop ze werken en stil te staan bij
de opvattingen en motieven die hun therapeutisch handelen sturen.

Voor kennisontwikkeling in organisaties is het noodzakelijk dat er
een voortdurende en permanente interactie plaatsvindt tussen impli-
ciete en expliciete kennis. Daartoe moeten deze vier manieren in een
bepaalde volgorde worden doorlopen. De impliciete kennis van indi-
viduen moet op een of andere manier worden gemobiliseerd. Hiertoe
is het nodig dat deze kennis allereerst wordt geëxpliciteerd. Daarna
wordt deze geëxpliciteerde kennis gecombineerd met andere explicie-

gebonden kennis die individuele medewerkers via ervaringen ver-
werven en die door haar contextspecifieke karakter moeilijk over-
draagbaar is. Expliciete kennis is de formele kennis, die objectief
aanwezig is, in boeken is opgeslagen en daardoor overdraagbaar aan
anderen. Weggeman noemt dit geen kennis, maar 'informatie'.
Kennis kan op vier verschillende manieren worden gecreëerd: socia-
lisatie, externalisatie, combinatie of internalisatie. In deze manieren
wordt ofwel de hoeveelheid impliciete kennis ofwel de hoeveelheid
expliciete kennis vergroot (Dekker e.a., 2000; Nonaka & Takeuchi,
1999; Weggeman, 2000):
1. Via socialisatie wordt de impliciete kennis van de ene persoon

overgenomen door een andere persoon. Socialisatie vindt plaats
door processen van waarneming, nadoen of meelopen met iemand
in de werksituatie, maar vindt ook plaats door het uitwisselen van
ervaringen, zowel tussen medewerkers onderling, als tussen mede-
werkers en klanten.

2. Via externalisatie wordt impliciete kennis geëxpliciteerd; impliciete
kennis krijgt de vorm van metaforen, analogieën, concepten, hypo-
thesen of modellen die in tekeningen of beschrijvingen kunnen
worden vastgelegd, waardoor de kennis expliciet wordt gemaakt.

3. Via combinatie wordt expliciete kennis uit verschillende bronnen
met elkaar gecombineerd waardoor nieuwe expliciete kennis ont-
staat die leidt tot een nieuw product, een nieuwe dienst of systeem.
Dit vindt plaats door bestaande kennis aan elkaar te koppelen, te
herstructureren, te sorteren, of te categoriseren zoals bijvoorbeeld
gebeurt in het ontwerpen van een nieuwe opleiding.

4. Via internalisatie wordt expliciete kennis omgezet in impliciete
kennis. De expliciete kennis wordt, via al doende leren, een onder-
deel van het beroepsmatige handelen. Door het opdoen van erva-
ringen krijgt de kennis persoonsgebonden betekenis en wordt
operationeel.

Een voorbeeld van het expliciet maken van impliciete kennis zien we
terug in het onderzoek naar het therapeutisch handelen van vakthe-
rapeuten. Vaktherapeuten beschikken over veel impliciete kennis,
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Anders leren

Samengevat komen uit al deze verschillende theorieën drie uitgangs-
punten naar voren, die tezamen onze visie op leren vormen:
1. leren is het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden op de

werkplek;
2. leren is samen met anderen kennis ontwikkelen;
3. leren is zelf kennis ontwikkelen.

Deze drie uitgangspunten tezamen zorgen ervoor dat leren er anders
uit komt te zien.
Ten eerste worden er andere eisen gesteld aan de inrichting en orga-
nisatie van het leerproces dat nodig is om nieuwe kennis en vaar-
digheden toe te kunnen passen. Niet de nieuw aan te leren kennis
en vaardigheden staan centraal, maar de vragen, problemen of wen-
sen van werknemers zelf. Voor dit vraaggestuurde leren is het nodig
om aan het begin van het leerproces activiteiten te ondernemen die
werknemers helpen zich bewust te worden van het eigen handelen,
en die helpen bij het verkrijgen van inzicht in de eigen opvattingen
en in de manier waarop de eigen opvattingen van invloed zijn op
het handelen. Tijdens het leerproces moet aandacht worden besteed
aan de meerwaarde van de nieuwe, elders ontwikkelde kennis.
Daarnaast is ruimte nodig voor het leren op de werkplek, door
werknemers te laten oefenen met nieuwe vaardigheden op de werk-
plek en hierbij reflectie en feedback te organiseren. Daarbij zijn tijd,
gelegenheid en ondersteuning op de werkplek noodzakelijke voor-
waarden.
Ten tweede vindt leren plaats door activiteiten te verrichten, gericht
op het ontwikkelen van nieuwe kennis, in nauwe samenwerking
tussen werknemers, onderzoekers en ontwerpers of ontwikkelaars. 
Ten derde is voor het zelf ontwikkelen van nieuwe kennis nodig dat
de werkplek mogelijkheden biedt tot leren. De belangrijkste voor-
waarden daartoe zijn reflectie, interactie en gezamenlijke actie
(Kwakman, 2001). Daarnaast vereist de ontwikkeling van nieuwe
kennis dat impliciete kennis expliciet wordt gemaakt en dat deze

te kennis. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is interactie tussen
werknemers: uitwisselen van ervaringen, dialoog, reflectie en samen-
werking. De hieruit voortvloeiende expliciete kennis moet door indi-
viduele personen via toepassing impliciet worden gemaakt. Daardoor
ontstaat nieuwe impliciete kennis die vervolgens weer kan worden
geëxpliciteerd, waardoor de kennisontwikkeling steeds doorgaat.
Van deze vier manieren neemt externalisatie een sleutelpositie in, als
het gaat om kennisontwikkeling van individuen, maar ook van orga-
nisaties (Bertrams, 1999; Weggeman, 2000). Externalisatie is immers
dé manier om impliciete kennis, die door het impliciete karakter
zowel voor het individu als voor anderen in de organisatie verborgen
is, boven tafel te krijgen. Het is tegelijkertijd de moeilijkste stap in het
model, zo wordt erkend. De theorie over kennisontwikkeling geeft
helaas weinig handreikingen over de manieren waarop deze externali-
satie kan plaatsvinden; de theorie gaat vooral in op het belang ervan.
Voor het delen van kennis staan twee wegen open: de weg van socia-
lisatie waarin impliciete kennis wordt overgedragen aan anderen, of
de weg via externalisatie-combinatie-internalisatie. Deze laatste weg is
echter een lange weg, die een grote tijdsinvestering vraagt. Weggeman
(2000) beveelt aan om alleen voor deze lange weg te kiezen als het gaat
om de overdracht van basiskennis, dat wil zeggen kennis die niet snel
veroudert. In alle andere gevallen is socialisatie de meest aangewezen
weg voor kennisdelen. 
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Hierbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van expliciete kennis,
maar het is nadrukkelijk de bedoeling om ook gebruik te maken van
impliciete kennis van deelnemers zelf en om deelnemers aan te zetten
om nieuwe handelwijzen uit te proberen in de praktijk. Welke erva-
ringen hebben deelnemers met het uitvoeren van deze nieuwe taak?
Wat werkt hierin goed en wat niet? Wat kunnen ze van elkaar leren?
Wat kunnen ze veranderen aan hun huidige manier van werken? In
het stimuleren van het gebruik van impliciete kennis en het oefenen
met nieuw handelen speelt de onderzoeker, die tevens de rol van pro-
cesbegeleider vervult, een belangrijke rol.

In het onderzoek binnen het sociaal-cultureel werk worden projecten
geëvalueerd waarin spel is ingezet voor de ontwikkeling van sociale
competenties bij jongeren. Het onderzoek vindt plaats om kennis te
genereren over soorten spelvormen en over de bijdrage van verschil-
lende spelvormen aan de ontwikkeling van sociale competenties.
Hierover is weinig expliciete kennis beschikbaar en om deze kennis te
ontwikkelen, wordt de impliciete kennis van sociaal-cultureel werkers
geëxpliciteerd. De verwachting is dat de ervaringen van sociaal-cultu-
reel werkers die hebben geparticipeerd in de projecten, een belangrij-
ke bron van kennis zullen zijn. Door middel van interviews wordt
deze ervaringskennis geëxpliciteerd. In deze interviews wordt aan de
sociaal-cultureel werkers gevraagd welke spelvormen zij in het project
hebben gebruikt, en wat de reden was om voor deze spelvorm te kie-
zen. Vervolgens wordt ingegaan op het effect van deze spelvormen.
Het gaat daarbij niet om objectief aantoonbare effecten, maar om het
oordeel van sociaal-cultureel werkers zelf over het effect van spel op
competenties van jongeren. Wat zijn hun ervaringen met het effect van
spel? Wat gebeurt er dan en waar leidt dat toe? Een belangrijke vraag
daarbij zal zijn waar sociaal-cultureel werkers hun oordeel over deze
effecten op baseren: hoe neem je dergelijke effecten waar? Met het
antwoord op deze vragen kan de onderzoeker een relatie leggen tus-
sen spelvormen en vermeende effecten. De volgende stap is dan om
deze vermeende effecten te ordenen in termen van sociale competen-
ties. Ook wordt een aantal sociaal-cultureel werkers uitgenodigd om,

nieuwe expliciete kennis verder wordt verspreid naar anderen in de
organisatie. Hiervoor is interactie het belangrijkste mechanisme.

Anders leren in ons onderzoek 
Door deze schets van 'anders leren' wordt ook duidelijk dat de diver-
siteit van manieren waarop kan worden geleerd, toeneemt. Ten eerste
omdat leren betrekking kan hebben op verschillende processen: het
maakt nogal uit of leren gericht is op het toepassen van nieuwe ken-
nis en vaardigheden, op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis via
onderzoek, of op het expliciteren van impliciete kennis. Ten tweede
omdat deze processen op zich op veel verschillende manieren kunnen
worden vormgegeven. Dat komt ook tot uitdrukking in de onder-
zoeksprojecten van de kenniskring. In alle projecten staat het explici-
teren van impliciete kennis, in samenwerking tussen onderzoeker en
agoog of vaktherapeut centraal. Hoewel dit in alle projecten op een
andere manier gebeurt, is hierin gemeenschappelijk dat we ernaar
streven om nieuwe kennis zoveel mogelijk gezamenlijk te ontwikke-
len. De mate waarin nieuw ontwikkelde kennis of vaardigheden ook
worden toegepast, verschilt per project.

Zo is het uitgangpunt van het onderzoek binnen de verslavingszorg
dat de nieuwe kennis en vaardigheden die hulpverlenerscoördinatoren
nodig hebben om invulling te geven aan hun nieuwe taak, niet op een
presenteerblaadje moeten worden aangeboden. Het doel van het leer-
traject is dat deelnemers ook daadwerkelijk leren om invulling te
geven aan hun nieuwe taak. Er is voor gekozen om gezamenlijk te
beslissen welke nieuwe kennis en vaardigheden de coördinatoren
daarvoor denken nodig te hebben en ook om ze een eigen verant-
woordelijkheid te geven bij het verwerven hiervan. Dat wil zeggen dat
de onderzoeker niet bepaalt welke inhoud wordt aangeboden en op
welke manier, maar dat dit gebeurt in overleg met de deelnemers. Zo
zijn een aantal bijeenkomsten gepland, die elke keer door een paar
deelnemers, samen met de onderzoeker, zelf worden ingevuld en
voorbereid. Daarmee krijgen deelnemers de kans om op basis van hun
eigen leerbehoefte of vragen relevante leeractiviteiten te organiseren.

24 25



Leren en professionaliseren

Waarom dit uitgebreide verhaal over leren, terwijl in de opdracht van
het lectoraat professionalisering van agogen en vaktherapeuten cen-
traal staat? Ik kan hier kort over zijn: de geschetste visie op leren is
een uitstekende manier om professionalisering vorm te geven.

Professionaliseren: twee niveaus
Professionalisering speelt zich af op twee verschillende niveaus: op
het niveau van het beroep en op het niveau van de professional. Op
het niveau van het beroep verwijst professionalisering naar een proces
van beroepsvorming waarin het beroep steeds meer voldoet aan spe-
cifieke kenmerken, namelijk die kenmerken die zijn ontleend aan de
meest verregaande geprofessionaliseerde beroepen zoals arts en advo-
caat (professies genoemd). Kenmerken van geprofessionaliseerde
beroepen zijn: een eigen geheel van overdraagbare theoretische kennis
die door onderzoek is verkregen ('body of knowledge'), erkenning
van een eigen deskundigheidsdomein, een beroepsideologie met belo-
nings- en sanctiesystemen, een ethische beroepscode, en controle op
inhoud en toegang tot de beroepsopleiding (Freidson, 2001;
Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998; Kwakman, 2002; Van Ruler,
2003). Degene die een dergelijk beroep uitoefent, wordt professional
genoemd. Hoe beter een beroep aan deze kenmerken voldoet, hoe
meer macht en status er is verkregen. Immers: professies hebben hun
eigen deskundigheidsgebied afgebakend en beschermd ten opzichte
van andere beroepsgroepen. Dat wil zeggen dat duidelijk is wat dege-
nen die dit beroep uitoefenen doen en mogen doen, terwijl deze
beroepswerkzaamheden uitsluitend zijn voorbehouden aan degenen
die tot de beroepsgroep behoren. Ook zien professionals er gezamen-
lijk op toe dat het werk op een goede manier wordt uitgevoerd en
bepalen zij zelf wat een goede kwaliteit van werk is.
Op het niveau van de professional verwijst professionalisering naar
het proces waarin individuele beroepsbeoefenaren (professionals) hun
kennis, vaardigheden en houdingen verder ontwikkelen: het gaat hier
dus om het leren van professionals (Hoyle & John, 1995; Koster, 2002;

in een workshop, hun kennis over spel aan elkaar door te geven. Dit
gebeurt om te bekijken op welke wijze dergelijke kennis het beste kan
worden overgedragen. Dit onderzoek is dus in eerste instantie vooral
gericht op kennisontwikkeling, en daarnaast wordt een aanzet gege-
ven voor de manier waarop dergelijke kennis het beste kan worden
gedeeld. Hoewel de toepassing van deze nieuwe kennis in een concre-
te praktijk niet wordt onderzocht, is dat een logische volgende stap.
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Tijmensen, 2002; Van Unen, 2003). Vanuit deze visie draagt leren bij
aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, die kan helpen bij het verhel-
deren, ontwikkelen of verbeteren van het eigen deskundigheidsdo-
mein. Dit eigen deskundigheidsdomein kan vervolgens worden
ingezet om het beroep beter af te grenzen van andere beroepen en zo
meer macht en erkenning te verwerven. 

Een voorbeeld hiervan zien we in het onderzoek bij vaktherapeuten.
In dit onderzoek wordt vooral impliciete kennis geëxpliciteerd.
Hoewel deze explicitering een leerproces is voor de vaktherapeuten
die in het onderzoek betrokken zijn, is de nieuwe kennis uit het
onderzoek niet direct toepasbaar voor andere vaktherapeuten. Maar
deze kennis is wel van belang voor de beroepsgroep van vaktherapeu-
ten die voor de taak staat om het eigen vaktherapeutisch handelen
meer transparant te maken. Het onderzoek levert immers kennis op
over interventies van vaktherapeuten. Kennis over interventies is
nodig om verdere stappen te nemen in het expliciteren van het vak-
therapeutisch aanbod. Voortbouwend op dit onderzoek kan namelijk
worden onderzocht bij wie (welk soort patiënten of welk soort symp-
tomen) deze interventies worden uitgevoerd en waar deze interventies
toe bijdragen. Daarmee wordt het vak verder ontwikkeld en wordt
meer duidelijkheid gecreëerd over de meerwaarde van vaktherapie
voor bepaalde patiënten. 

Kwakman, 1999). Dit wordt ook wel aangeduid als professionele ont-
wikkeling, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het werk.
Vooral de kwaliteit van het eigen professionele handelen staat daarin
centraal. Waarom is deze kwaliteitsverbetering voor professionals zo
van belang? Omdat professionals de claim op hun eigen deskundig-
heidsdomein moeten waarmaken door hun deskundigheid continu te
ontwikkelen en te vernieuwen. Deskundigheid van individuele pro-
fessionals is de basis voor professionele macht en erkenning als
beroep.

Professionalisering betreft dus twee processen die zich afspelen op
twee verschillende niveaus en zich richten op verschillende doelen.
Beide processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: hoe meer
macht en erkenning een beroep heeft verworven, hoe meer zeggen-
schap er is over de eigen deskundigheid en over de manier waarop de
eigen deskundigheid verder kan worden ontwikkeld. Aan de andere
kant is ontwikkeling van individuele deskundigheid voorwaardelijk
voor het verkrijgen en behouden van macht en erkenning als beroeps-
groep. De ontwikkeling van deskundigheid staat immers in het teken
van het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsmatige handelen.
Daarmee wordt deskundigheid binnen het beroepsdomein op peil
gehouden en verder ontwikkeld. 
Dat wil zeggen dat professionalisering ook via twee verschillende
wegen kan worden bereikt: via beroepsvorming en via leren. In beide
processen speelt de eigen deskundigheid een prominente rol, maar wel
op een andere manier. In het beroepsvormingsproces is het aantonen
en afgrenzen van de eigen deskundigheid cruciaal, terwijl het leren
van individuele professionals gericht is op ontwikkeling van deskun-
digheid en verbetering van kwaliteit: beter werken.

Professionaliseren door te leren
Het leren van professionals zien als een manier om te professionalise-
ren, wordt mede ingegeven door de hierboven geschetste visie op
leren, die natuurlijk ook op professionals van toepassing is.
(Hutschemaekers, 2001; Kwakman, 1999, 2001; Oldenkamp, 2002;
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klein deel van hen werkt in ziekenhuizen of verpleeghuizen.
Vaktherapeuten zijn grotendeels intramuraal werkzaam, hoewel zij
vaker dan voorheen ook extramuraal werken (Hutschemaekers &
Neijmeijer, 1998).

Professionaliseringsproblemen
Professionalisering van agogen en vaktherapeuten is nodig omdat de
beroepen van agoog en vaktherapeut weinig geprofessionaliseerd zijn
wat op meerdere fronten tot problemen leidt. Ik onderscheid vijf ver-
schillende problemen.

Een eerste probleem is dat, ondanks hun bijdrage aan de zorg, zowel
de agogen als vaktherapeuten niet zijn opgenomen in de wet BIG
(Beroepen Individuele Gezondheidszorg), wat betekent dat ze geen
formele erkenning en registratie kennen en daardoor ook geen titel-
bescherming (Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998). Hoewel agogen
en vaktherapeuten in delen van de gezondheidszorg dus sterk verte-
genwoordigd zijn, kennen ze geen wettelijke regeling. Het zal duide-
lijk zijn dat deze BIG registratie wel gewenst is, omdat een wettelijke
erkenning van het beroep de positie van beroepen versterkt.

Een tweede probleem is dat de organisatiegraad van beide beroepen niet
erg hoog is, hoewel de organisatiegraad van de vaktherapeuten veel
hoger is dan van de agogen. De creatief therapeuten en psychomoto-
risch therapeuten kennen ieder een eigen beroepsvereniging (NVCT en
NVPMT), een beroepsregister en een beroepscode. De helft van de vak-
therapeuten is lid van de beroepsvereniging en meer dan de helft is
opgenomen in het beroepsregister. Voor agogen zijn er verschillende
beroepsverenigingen, waarvan alleen de beroepsvereniging van maat-
schappelijk werkers (NVMW) een beroepsprofiel, beroepscode en
beroepsregister kent. Slechts 15% van de maatschappelijk werkers is lid
van deze beroepsvereniging (Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998). 
Een derde probleem is dat er veel te veel verschillende functies bestaan,
met name op het werkterrein van de agogen. Volgens Hutschemaekers
(in Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998) is het gevolg van het grote

Professionalisering van agogen en 
vaktherapeuten in de gezondheidszorg

Professionalisering van agogen en vaktherapeuten houdt dus beroeps-
vorming van agogen en vaktherapeuten in. Wie zijn eigenlijk die
agogen en vaktherapeuten?
De term agoog is een verzamelnaam waaronder verschillende beroe-
pen, maar ook functies schuil gaan (Hutschemaekers & Neijmeijer,
1998). Zo zijn binnen het cluster van agogische beroepen een groot
aantal beroepsbeoefenaren werkzaam met verschillende functiebena-
mingen: sociotherapeut, jongerenwerker, opbouwwerker, maatschap-
pelijk werker, woonbegeleider, groepswerker, activiteitenbegeleider,
recreatiewerker, sociaal-pedagogisch werker en buurthuiswerker.
Vaktherapeut is een naam waar twee verschillende beroepen achter
schuil gaan: creatief therapeut en psychomotorisch therapeut. Creatief
therapeut is daarbij weer een verzamelnaam voor in de praktijk 
werkende creatief therapeuten als muziektherapeut, beeldend thera-
peut, dramatherapeut, dans- of tuintherapeut.
Van deze agogen en vaktherapeuten werkt een deel in de gezond-
heidszorg. Zo werken agogen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg,
de geestelijke gezondheidszorg (waartoe ook de verslavingszorg, de
forensische psychiatrie en de beschermde woonvormen behoren),
maar ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Agogen werken daarbij
niet alleen binnen de muren van de instellingen (intramuraal), maar
ook semi-muraal (woonvoorzieningen) en extramuraal (ambulante
zorg). Daarnaast werken heel veel agogen in welzijnsinstellingen, die
nogal divers zijn door de grote variëteit aan werksoorten zoals: maat-
schappelijk werk, buurthuiswerk, opbouwwerk, educatief werk, 
cultureel werk, recreatief werk, ouderenwerk, jongerenwerk, maat-
schappelijke opvang, crisisopvang, kinderopvang, vluchtelingenwerk,
vrouwenwerk, woonbegeleiding, arbeidsreïntegratie en kinderbe-
scherming, Een klein deel van de agogen en vaktherapeuten werkt in
bedrijven. Vaktherapeuten zijn vooral werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg, maar daarnaast ook in het speciaal onderwijs, het
vluchtelingenwerk en de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Een
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Echter, de keerzijde van medicalisering is dat er meer zorg en behan-
deling extramuraal en semi-muraal plaatsvindt. Dit wordt ook wel
aangeduid als 'vermaatschappelijking van de zorg' (Landelijke
Commissie Geestelijke Volksgezondheid, 2002). Deze vermaatschap-
pelijking heeft er toe geleid dat de zorg voor mensen met psychische of
psychiatrische problemen veel meer buiten zorginstellingen plaats-
vindt. Enerzijds is zorg verplaatst naar kleinere voorzieningen in de
samenleving, zoals allerlei beschermde woonvormen. Anderzijds is
veel zorg ook verplaatst naar de eerste lijn, dus naar de instellingen die
ambulante zorg verlenen. Het beleid wil echter dat vermaatschappelij-
king nog een flinke stap verder gaat: de zorg voor mensen met psychi-
sche problemen moet door de hele samenleving worden geboden, en
niet alleen door zorginstellingen. Deze zorg moet dus ook worden
geboden door personen en instellingen betrokken bij wonen, werken,
onderwijs en vrijetijdsbesteding, dus door familie, het eigen sociale
netwerk, verenigingen, buurtcentra, woningbouwcorporaties, politie,
schoolbegeleiders, werkgevers en welzijnsinstellingen (De Wilde,
2002). Een gevolg hiervan zal zijn dat zorg en welzijn veel meer bij
elkaar komen te liggen en dat de bestaande schotten tussen zorg en
welzijn zullen verdwijnen. Agogen, die zich door de aard van hun
werk bewegen op het snijvlak van zorg en welzijn, zijn bij uitstek de
geschikte personen om vermaatschappelijking van de zorg vorm te
geven. Maar zij zullen hun bestaande expertise daartoe wel verder
moeten uitbreiden, ontwikkelen en bundelen, omdat zij andere com-
petenties nodig hebben voor het goed uitvoeren van hierbij behorende
taken (Van Ewijk, 2003). Ook betekent hun geschiktheid hiervoor niet
dat zij automatisch deze taken toebedeeld zullen krijgen: zij zullen
vanuit een eigen deskundigheid moeten opteren voor deze positie,
zeker omdat ook vele andere beroepsgroepen bij die zorg betrokken
zullen zijn, die deze zorg ook zullen willen bieden. De concurrentie
met andere beroepsgroepen wordt nog eens bevorderd door de invoe-
ring van vraagsturing, in de vorm van het persoonsgebonden budget.
Daarmee kunnen cliënten zorg inkopen bij personen of instellingen en
kunnen ze zelf bepalen bij wie ze dat doen en welke hulpverlener, uit
welke beroepsgroep, ze daarvoor inschakelen.

aantal beroeps- en functiegroepen dat deze zich allemaal ten opzichte
van elkaar willen profileren en elkaar daarbij continu beconcurreren.
Des te meer groepen er zijn, des te meer concurrentie. Dit leidt ertoe
dat groepen zich taken van anderen toe-eigenen, waardoor verschil-
lende groepen zich steeds minder van elkaar onderscheiden. Daarmee
strijdt iedere kleine groep voor het eigen gelijk, terwijl overname van
taken juist duidt op een bepaalde gemeenschappelijkheid met andere
groepen. Door elke keer het verschil te benadrukken, wordt verdere
beroepsvorming tegengegaan. De redenering is dat veel verschillende
functies een uiting zijn van een lage professionaliseringsgraad, en tege-
lijkertijd verdere professionalisering belemmeren.

Een vierde probleem is dat de positie van agogen en vaktherapeuten
op verschillende plekken onder druk staat door allerhande ontwik-
kelingen in zorg en welzijn. Tot die ontwikkelingen horen niet alleen
de bezuinigingen die bijdragen aan hogere werkdruk en een grotere
aandacht voor efficiency, maar ook de nieuwe financieringssystema-
tiek zoals het persoonsgebonden budget (Van der Laan, 2002). Meer
efficiency heeft geleid tot het vaker aanbieden van extramurale en
semi-murale zorg en behandeling in plaats van intramurale zorg of
behandeling. Waar intramurale zorg en behandeling nodig is, is spra-
ke van complexe patiëntenproblematiek, waardoor het werk met
patiënten binnen de instellingen complexer is geworden. Deze com-
plexere patiëntenpopulatie leidt in sommige werkvelden tot meer
medicalisering, wat wil zeggen dat meer zorgtaken moeten worden
uitgevoerd waarbij het aandeel van begeleidingstaken gericht op het
sociale en maatschappelijke functioneren afneemt. De hierboven
genoemde ontwikkelingen in de intramurale zorg zijn vooral een
bedreiging voor de agogen, maar ook voor vaktherapeuten. Door de
grotere nadruk op zorgtaken binnen instellingen, lopen agogen de
kans verdrongen te worden door verpleegkundigen. Voor vakthera-
peuten, die merendeels intramuraal werkzaam zijn, zal er simpelweg
minder werk zijn (Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998). Zo hebben
vaktherapeuten te maken met bezuinigingen op hun werk en met het
schrappen van formatieplaatsen.
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behoud en herstel van ontwikkelingsmogelijkheden, de eigen capaci-
teiten van de cliënt, maar ook op de context van de cliënt. De begelei-
ding vindt altijd plaats in dialoog met de cliënt is gericht op het
gezonde deel van de cliënt (COOAB, 2003). Volgens deze definitie
zouden agogen dus niet behandelen, hoewel de maatschappelijk wer-
kers dit bijvoorbeeld wel tot hun taak rekenen (Hutschemaekers &
Neijmeijer, 1998). Ook binnen het onderzoeksproject binnen de
forensische psychiatrie is het onderscheid tussen begeleiding en
behandeling een belangrijk punt van discussie voor de sociotherapeu-
ten. Deze discrepantie tussen definitie en taakopvatting verwijst naar
een belangrijke taakverschuiving waar agogen mee geconfronteerd
zijn. Wat er is gebeurd in de afgelopen jaren, is dat veel van de behan-
delende taken van agogen zijn overgenomen door anderen, vooral
door erkende behandelaren als psychiaters, psychologen en psycho-
therapeuten. Agogen hebben in het verleden dus wel degelijk behan-
delende taken uitgevoerd, maar hebben nu veel meer begeleidende
taken. Dat de agogen daar niet blij mee zijn, is op zich logisch, want
begeleidende taken geven minder status dan behandelende taken. In
het sociaal cultureel werk en in de sociaal pedagogische hulpverlening
is een tendens zichtbaar om deze begeleidende taken ook lager te
waarderen, waardoor ze in toenemende mate worden overgenomen
door werkers op een lager niveau (Landelijk Ontwikkelingsproject
Jongerenwerk, 2002; Van Tol & Boonekamp, 2001).
Overigens is dit niet specifiek voor agogen, omdat dit overal in de zorg
zichtbaar is: hoe minder therapeutische of behandelende vaardigheden
nodig zijn, hoe meer het werk een alledaagse aanblik krijgt en taken
bevat die moeilijk zijn af te grenzen van het dagelijkse handelen (Vulto
& Morée, 1996). Dat is een bedreiging voor professionalisering, omdat
het eigen deskundigheidsdomein hiermee in het geding is (Freidson,
2001). Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de lage waardering en
status niet conform de complexiteit van het agogische werk is. In de
sociaal-pedagogische hulpverlening wordt bijvoorbeeld geconstateerd
dat hulpverleners die het meeste met cliënten werken, op een lager
niveau werken dan degenen die coördineren en beleidstaken verrich-
ten. Terwijl het werk met cliënten juist de hoogste status en waardering

Voor vaktherapeuten biedt vermaatschappelijking van zorg kansen op
uitbreiding van het werkgebied omdat de specifieke deskundigheid in
het opheffen van problemen en stoornissen ook in de extramurale zorg
van betekenis is. Het gegeven dat vaktherapeuten tot nog toe nauwe-
lijks extramuraal werken, maakt ze wel kwetsbaar in het verwerven
van deze nieuwe positie en in het uitbreiden van hun werkterrein. Zij
zullen de uitdaging moeten aangaan om aan te tonen dat hun kwalitei-
ten van belang zijn in ambulante zorg en preventie.
Dat wil zeggen dat de geschetste ontwikkelingen bij agogen en vakthe-
rapeuten leiden tot een noodzaak tot nieuwe positionering. Dat betreft
dus niet alleen de agogen en vaktherapeuten werkzaam in de gezond-
heidszorg, maar eerder de gehele groep van agogen en vaktherapeuten.
Immers, ook groepen die traditioneel niet in de zorgsector werkzaam
zijn, bijvoorbeeld de sociaal-cultureel werkers of de opbouwwerkers,
maar ook een groot deel van de maatschappelijk werkers, kunnen in de
vermaatschappelijking een belangrijke rol spelen. De noodzaak tot
positionering wordt ook wel aangeduid als een positioneringsprobleem
(Van Ewijk e.a., 2003; Landelijk Ontwikkelingsproject Jongerenwerk,
2002; Van Tol & Boonekamp, 2001; Veldboer, 2002) dat beroepen
noodzaakt om opnieuw te kijken naar de functie en taak van het eigen
beroep, ook in verhouding tot andere zorg- en welzijnsberoepen.

Een vijfde probleem tenslotte dat wel voor agogen geldt, maar niet
voor vaktherapeuten wordt veroorzaakt door de aard van hun werk.
Er is meer overeenstemming over de aard van het werk van de vakthe-
rapeuten dan van de agogen. Zo staat het werk van vaktherapeuten in
het teken van behandeling van patiënten en is het gericht op het ophef-
fen van problemen en stoornissen (Hutschemaekers & Neijmeijer,
1998). Creatief therapeuten voeren deze behandeling uit door het
methodisch inzetten van een medium: drama, muziek, beeldend, dans
& beweging of tuin (NVCT, 1995). Psychomotorisch therapeuten
behandelen via bewegingsgerichte activiteiten. Wat de agogen betreft,
is er een definitie in omloop die de kern van het agogisch werk
omschrijft als begeleiding, training of educatie van cliënten in de con-
text van de specifieke leefsituatie. Deze begeleiding is gericht op
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kels en landelijke conferenties. Daarnaast worden activiteiten gepland
gericht op werving en imagoverbetering, wordt gestreefd naar de
oprichting van een beroepsvereniging en van een kennisnet. In het
sociaal-cultureel werk wordt gepleit voor versterking van de eigen
identiteit door verdere kennisontwikkeling die noodzakelijk is voor
onderbouwing en professionalisering van het beroepsmatige hande-
len (De Waal, 1998). Daarnaast is voor verdere professionalisering
noodzakelijk dat de praktijk meer gebruik maakt van theoretische
kennis (Veldboer, 2002). Tenslotte staat in de creatieve therapie de
ontwikkeling van een body of knowledge centraal. Deze is nodig om
meer helderheid te verschaffen over de eigen werkwijze; hiervoor is
onderzoek nodig (Smeijsters, 2003).

2. Een oplossing die door Hutschemaekers (Hutschemaekers &
Neijmeijer, 1998) wordt aangedragen is om alle verschillende
beroepsgroepen te clusteren tot 2 beroepsclusters: de agogen en de
vaktherapeuten. Het achterliggende idee voor samenvoeging van vak-
therapeutische beroepen is om de relatief kleine groepen wat meer
omvang te verlenen. De clustering van agogen is een poging om het
grote aantal functies drastisch terug te dringen, omdat dit grote aan-
tal functies voor problemen zorgt en professionalisering tegenhoudt.
Hutschemaekers gaat uit van de visie dat beroepsvorming gebaat is bij
het benoemen van het gemeenschappelijke en bij het vormen van een
eigen identiteit. Daarvoor moeten groepen de handen ineenslaan; dus
niet met elkaar in de strijd gaan, maar met elkaar aan de slag om die
identiteit te creëren. Daartoe beveelt hij aan binnen de clusters een
aantal basisberoepen te benoemen, uitgaande van de beroepen met
een eigen beroepsopleiding. Deze basisberoepen moeten zich verster-
ken en zich daarbij goed van elkaar onderscheiden. Dit onderscheid
moet niet enkel gebaseerd zijn op machtsverschillen, maar ook op
inhoudelijke verschillen in deskundigheid. Daartoe is verdere profile-
ring nodig.

3. Het creëren van een gemeenschappelijke beroepsidentiteit is ook een
oplossing die voor en door andere beroepsgroepen die verder moeten
professionaliseren, wordt aangedragen. Zo gaan de adviezen voor
werkers in de thuiszorg, verpleegkundigen, docenten, personeels- en

zou moeten krijgen, omdat de aard van de problematiek van cliënten
het werk complex en moeilijk maakt (Van Tol & Boonekamp, 2001).

Professionaliseringsoplossingen
De problemen overziend kunnen we concluderen dat agogen en vak-
therapeuten een lage professionaliseringsgraad hebben. Ze zijn, van
daaruit bekeken, geen echte professionals, omdat ze een beroep uitoe-
fenen dat niet aan de kenmerken van een professie voldoet. Het zijn eer-
der beroepen-in-wording die, gezien de problemen en uitdagingen, zich
hoognodig verder zouden moeten professionaliseren. Tegelijkertijd
wordt duidelijk dat deze professionalisering niet vanzelf zal plaatsvin-
den en dat er dus iets moet gebeuren. Welke oplossingen zijn mogelijk?
Er worden in de literatuur verschillende oplossingen voorgesteld, die ik
hier kort zal toelichten.
1. Vanuit verschillende beroepsgroepen (maatschappelijk werkers, cre-

atief therapeuten, sociaal-pedagogisch hulpverleners, jongerenwer-
kers en opbouwwerkers) zijn allerlei initiatieven genomen om de
eigen beroepsdeskundigheid meer te profileren. Zo is de Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werkers bezig met het ontwikkelen
van een grootschalig onderzoekprogramma naar de kernkwaliteiten
van het maatschappelijk werk (Van Ewijk e.a., 2003). Door onder-
zoek naar de feitelijke beroepsuitoefening wil de NVMW kennis
genereren die kan worden omgezet naar praktijkinnovaties, nieuwe
competentieprofielen en nieuwe opleidingscurricula. Het doel hier-
van is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren, de oplei-
ding te versterken en het beroep beter te positioneren. Ook voor de
sociaal-pedagogische hulpverleners wordt een dergelijke strategie
voorgesteld: door de beroepsuitoefening op de werkvloer te verhel-
deren, kan de positie worden versterkt en de marktwaarde verhoogd
(Van Tol & Boonekamp, 2001). Het jongerenwerk is bezig met een
project voor inhoudelijke professionalisering en organisatorische ver-
sterking (Landelijk Ontwikkelingsproject Jongerenwerk, 2002).
Daartoe wordt een scala aan activiteiten gepland: het ontwikkelen van
een profiel, vernieuwing van methodieken, ontwikkeling van nieuw
lesmateriaal voor opleidingen, scholing, organisatie van kwaliteitscir-
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Onderzoek naar professionalisering 
van agogen en vaktherapeuten in de
gezondheidszorg

Het verbinden van kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering en leren
is precies de insteek die wij in het lectoraat hanteren. Via leerproces-
sen kennis ontwikkelen en kwaliteit van handelen verbeteren. In al
onze onderzoeksprojecten proberen wij samen met agogen of vakthe-
rapeuten nieuwe kennis te ontwikkelen en in sommige projecten vindt
tegelijkertijd ook de toepassing van deze nieuwe kennis plaats. We
gaan er daarbij vanuit dat agogen en vaktherapeuten zelf een belang-
rijke kennisbron zijn, omdat ze veel impliciete kennis hebben (Van
der Laan, 1997). De hoeveelheid impliciete kennis hangt samen met de
aard van het beroep, waarin het directe contact met cliënten of patiën-
ten, dus het aangaan en onderhouden van relaties met individuen of
groepen, van cruciaal belang is. Dit geldt voor agogen wellicht meer
dan voor vaktherapeuten, die vooral op indicatie werken. Maar beiden
hebben te maken met vaak complexe problematiek van cliënten en
patiënten. Daardoor is het werk niet uitsluitend te reduceren tot het
verlenen van begeleiding, diensten, hulp of therapie, omdat dit niet
kan zonder te investeren in de relatie met de cliënt of patiënt. Een
cliënt of patiënt die door de aard van de problematiek niet altijd even
makkelijk benaderbaar is. Juist dit aspect van het werk is veelal impli-
ciet, omdat dit een deskundigheid is, die alleen in praktijk kan worden
geleerd.
We gaan er daarnaast ook vanuit dat de impliciete kennis van agogen
en vaktherapeuten niet vanzelf wordt omgezet naar meer expliciete
kennis die kan worden gedeeld met anderen. Kennisontwikkeling
moet dus worden georganiseerd: daar zijn bepaalde dingen voor
nodig.
Vanuit het lectoraat organiseren we deze kennisontwikkeling door het
uitvoeren van onderzoek. 
Omdat de kennisontwikkeling samen met agogen en vaktherapeuten
plaatsvindt, hanteren we een specifiek type onderzoek: praktijkge-

communicatiemanagers allemaal in eenzelfde richting: meer ken-
nisontwikkeling gericht op een eigen body of knowledge waarvoor
allereerst een eigen profiel of beroepsidentiteit nodig is (zie
Biemans, 1999; Frederiks, 1997; Freidson, 2001; Korthagen, 2001;
Van Ruler, 2003; Verloop, 2002; Vulto & Morée, 1996). Het profiel
of de beroepsidentiteit geeft aan welke kennis nodig is om het
beroep uit te oefenen en welke kennis dus nog verder ontwikkeld
moet worden.

Als we het type oplossingen bekijken vanuit het theoretische perspectief
op leren en professionalisering, dan valt op dat de meeste oplossingen
ingrijpen op het niveau van het beroep: meer kennisontwikkeling ter
verbetering van kwaliteit en een duidelijke afgrenzing van het eigen
domein. Toegepast op agogen en vaktherapeuten betekent dit dat de
kennisontwikkeling ten dienste staat van het verhelderen van het speci-
fieke karakter van agogisch en vaktherapeutisch werk en van de eisen die
dit stelt aan agogen en vaktherapeuten. Daarbij is een visie op wat goed
agogisch en vaktherapeutisch handelen is en wat een kwalitatief goede
beroepsuitoefening inhoudt, onontbeerlijk.
Hoewel in deze oplossingen professionalisering vooral als beroepsvor-
ming wordt opgevat, biedt het tweede niveau van professionalisering
(de professional) een uitstekend handvat voor de manier waarop ken-
nisontwikkeling en kwaliteitsverbetering tot stand kan komen: via het
leren van professionals. Daarvoor zijn drie opties: agogen en vakthera-
peuten ontwikkelen hun eigen kennis, ze ontwikkelen deze in samen-
werking met onderzoekers of ze leren op de werkplek door het
toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. Doordat het leren
gericht is op kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering, is daarmee
uiteindelijk ook professionalisering in beroepsvormende zin gebaat.
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vindt meestal plaats met een manager of stafmedewerker, en niet met
agogen en vaktherapeuten zelf. Het management moet in de meeste
gevallen toestemming geven voor het onderzoek, en zij zijn dan ook
degenen die in eerste instantie een vraag of probleem formuleren.
Deze vraag hoeft niet vanzelfsprekend als relevant te worden ervaren
op de werkvloer en daar moet de onderzoeker steeds alert op zijn.
Ten tweede zijn in het onderzoek vooral onderzoeksmethoden nodig
die helpen om impliciete kennis te expliciteren en die agogen en vak-
therapeuten aanzetten tot reflectie en interactie. Onderzoeksmethoden
dus, die passen bij onze visie op leren en geschikt zijn om leerproces-
sen mee op gang te brengen. Dit zijn veelal kwalitatieve onderzoeks-
methoden, waarin communicatie een belangrijke rol speelt: interviews,
observaties via video-opnamen, groepsgesprekken en inhoudsanalyse
van gespreksverslagen. De inzet van deze methoden leidt tot explicie-
te kennis in de vorm van een product dat bruikbaar is voor de organi-
satie waar het onderzoek wordt uitgevoerd, maar dat tegelijkertijd ook
bruikbaar is voor beroepsgenoten buiten de organisatie. In onze 
projecten zijn dat: een beschrijving van een leertraject voor hulpverle-
ners en hulpverleningscoördinatoren, een overzicht van interventies
van vaktherapeuten, een overzicht van spelvormen voor het ontwikke-
len van sociale competenties en een competentieprofiel voor forensisch
psychiatrisch werkers. Tegelijkertijd leveren de verschillende onder-
zoeken inzicht op in de verschillende manieren waarop impliciete 
kennis kan worden geëxpliciteerd. 
Ten derde vergt ons onderzoek ook altijd inzet, en dus tijd, van
agogen of vaktherapeuten zelf. Die tijd is er meestal niet en dus
moeten er maatregelen genomen worden om die tijd vrij te maken.

Dat is in praktijk nog wel eens problematisch. Toch is die tijd essen-
tieel: in ons onderzoek brengen we het leren van agogen en vakthera-
peuten terug naar de werkplek. Als leren plaatsvindt in een cursus of
training, kost dat ook tijd. Leren kost nu eenmaal tijd, hoe het ook
wordt georganiseerd, en dus ook als het in het werk wordt geïnte-
greerd of als het dichtbij de werkplek plaatsvindt. De reden om het
dichterbij de werkplek te brengen is om de relevantie van het leren te
verhogen zodat het daadwerkelijk leidt tot beter werken. Leren op de

richt onderzoek (Migchelbrink, 2002). Praktijkgericht onderzoek is
onderzoek waarin vragen en problemen van de beroepspraktijk cen-
traal staan, en het belangrijkste doel van het onderzoek is om een ant-
woord te geven op de vraag of een oplossing aan te dragen voor het
probleem van die praktijk (Van Dijk & 't Hart, 1991; Verschuren &
Doorewaard, 2003). Daarmee levert het onderzoek een bijdrage aan
verbetering van de beroepspraktijk. Een belangrijk kenmerk van
praktijkgericht onderzoek is dat de verschillende fasen in het onder-
zoeksproces zoveel mogelijk samen met de beroepspraktijk worden
doorlopen. Het onderzoek wordt dus niet voor de beroepspraktijk
uitgevoerd, maar samen met de beroepspraktijk (Tilanus, 1997). Een
andere term voor onderzoek waarin op een dergelijke manier wordt
samengewerkt, is handelingsonderzoek of actie-onderzoek (Boog,
2002; Migchelbrink, 2002). Maar praktijkgericht onderzoek en hande-
lingsonderzoek zijn niet hetzelfde: handelingsonderzoek is altijd
gericht op het verbeteren van het handelen van de onderzochten in
drie stappen: reflectie op de bestaande praktijk, ontwerp en toepassing
van handelingsalternatieven. In praktijkgericht onderzoek staat een
vraag of probleem van de beroepspraktijk centraal, maar dit hoeft niet
per se een verbetering van het handelen in te houden, zo blijkt uit de
beschrijving van de verschillende onderzoeksprojecten van de kennis-
kring. Zo kan een vraag of probleem ook afkomstig zijn uit de
beroepsgroep, waarbij de relatie met het verbeteren van het handelen
van de onderzochten veel meer indirect is.

Ervaringen met praktijkgericht onderzoek
Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek waarin kennisontwik-
keling samen met agogen en vaktherapeuten centraal staat, heeft nogal
wat consequenties. Tenminste, dat hebben we al doende ervaren in het
afgelopen jaar. De belangrijkste ervaringen zet ik hieronder uiteen. 
Ten eerste vergt ons onderzoek van de onderzoeker veel overleg en
onderhandeling met de beroepspraktijk, wat een groot beroep doet op
communicatieve vaardigheden (Boog, 2002). Daarnaast moet de
onderzoeker een goed inzicht hebben in datgene wat speelt in die
bepaalde beroepspraktijk. Het eerste contact over een onderzoek
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Toekomstplannen

Tot nu toe ben ik vooral ingegaan op het onderzoek van het lectoraat.
Zoals ik in de inleiding al schreef, heeft het lectoraat meerdere doelen.
Het lectoraat wil via onderzoek de samenwerking met het werkveld
verstevigen, nieuwe kennis leveren aan de opleidingen en bijdragen
aan de professionalisering van de docenten. De samenwerking met het
werkveld wordt vooral vormgegeven door onze manier van onder-
zoek doen. Maar via het onderzoek moeten wij ook een bijdrage leve-
ren aan de vernieuwing van het onderwijs aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Wij zien dit als volgt: in alle sociaal-agogische
opleidingen en ook in de opleiding voor creatieve therapie moeten
studenten in het laatste jaar een praktijkgericht onderzoek uitvoeren.
Het lectoraat wil graag een bijdrage leveren aan het verhelderen van
wat praktijkgericht onderzoek is en welke onderzoeksmethoden hier-
voor geschikt zijn. Daarnaast wil het lectoraat samen met de oplei-
dingen vaststellen op welke manier studenten het beste kunnen
worden voorbereid op het uitvoeren van dit praktijkgerichte onder-
zoek. Daartoe zal eerst duidelijk moeten worden welke onderzoeks-
competenties studenten nodig hebben om een praktijkgericht
onderzoek uit te voren. Vervolgens moet bekeken worden hoe deze
competenties in de verschillende opleidingen kunnen worden aange-
leerd. Het ligt daarbij voor de hand om een koppeling te maken tus-
sen onderzoekscompetenties en methodische competenties. Op die
manier wordt onderzoek niet zozeer een extra activiteit, die naast
andere beroepsactiviteiten moet worden uitgevoerd, maar ligt onder-
zoek in het verlengde van dat wat toch al gedaan wordt, namelijk
methodisch handelen. Zo worden studenten voorbereid op het blij-
vend ontwikkelen van de eigen kennis in hun latere beroepspraktijk,
waar onderzoek vanzelfsprekend deel van uitmaakt.
Een andere bijdrage aan het onderwijs komt uit de verschillende
onderzoeksprojecten zelf. De verschillende projecten leveren allemaal
kennis en inzicht op over concrete beroepspraktijken, maar ook over
veranderingen die zich voltrekken in die beroepspraktijk: wat speelt
zich daar af? Het lectoraat spant zich in om deze kennis en inzichten

werkplek blijkt vooral een kwestie van reflectie, interactie en geza-
menlijke actie. Omdat hier op veel werkplekken door tijdgebrek wei-
nig ruimte voor is, krijgen wij regelmatig de vraag of onze aanpak wel
kans van slagen heeft. De vraag is echter: hoe moet het anders?
Hebben we een andere keus? Kennisontwikkeling, los van de
beroepspraktijk en kennisoverdracht aan de beroepspraktijk werken
niet. In ieder geval niet als het de bedoeling is om de kwaliteit van het
werk te verbeteren. Daarover zijn velen het eens. Kwaliteitsverbe-
tering vraagt om aandacht, tijd en ruimte voor leerprocessen in en tij-
dens het werk en dit moet door de werkomgeving worden gecreëerd.
Als dit niet mogelijk is, dan moeten we ook niet willen dat agogen en
vaktherapeuten zich ontwikkelen tot lerende professional. Een leren-
de professional is niet alleen een kwestie van jezelf lerend opstellen,
maar ook een kwestie van ruimte, stimulans en ondersteuning om te
leren op je werk. 
Ten vierde levert onderzoek zoals wij dat uitvoeren ook allerlei din-
gen op, die we niet altijd voorzien en die dus ook niet te plannen zijn.
Zo brengt het onderzoek mensen bij elkaar, die elkaar nauwelijks ken-
nen omdat ze in de directe beroepsuitoefening nauwelijks met elkaar
te maken hebben. Ook leren mensen de werkplek van collega's beter
kennen. Soms fysiek, doordat bijeenkomsten op verschillende plek-
ken worden gehouden. Maar meestal doordat mensen worden uitge-
nodigd om over het eigen werk te praten en er zo achter komen dat
collega's andere dingen doen of een ander perspectief hanteren. Ook
komt het voor dat mensen, door over hun eigen werk te praten, tot
inzichten komen, waar ze zich niet eerder van bewust waren. In het
algemeen is onze ervaring dat onderzoek doen veel inspiratie oplevert,
juist omdat de inhoud van het werk centraal wordt gezet. 
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veel samenwerking met de beroepspraktijk. Maar ook hoop ik daarin
met veel andere onderzoeksgroepen te kunnen samenwerken.
Kennisontwikkeling vereist nu eenmaal een grote inspanning, waar-
aan dit lectoraat een eigen bijdrage levert. Om kennisontwikkeling
daadwerkelijk te laten uitgroeien tot professionalisering van het
beroep, zullen we met elkaar moeten samenwerken. Niet alleen om
kennis en kennisproducten bij elkaar te voegen, maar ook om resulta-
ten, inzichten en ervaringen uit te wisselen over de manier waarop
kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Welke voor-
waarden zijn nodig om agogen en vaktherapeuten in staat te stellen de
kwaliteit van hun handelen blijvend te verbeteren? Het antwoord op
deze belangrijke vraag zullen we met veel mensen samen moeten zoe-
ken. Niet door te praten, maar door onderzoek te doen. 

Tot slot: volgens mijn eigen visie op leren, heeft u van dit verhaal niets
geleerd. U heeft immers alleen kennis kunnen nemen van mijn ideeën.
Waar ik op hoop is dat u door deze rede geïnspireerd raakt. Het is
duidelijk dat professionalisering van agogen en vaktherapeuten onze
aandacht verdient. Er is belangrijk werk te doen. Ik hoop dan ook van
harte dat wij elkaar in de toekomst vaak zullen tegenkomen, tijdens de
uitvoering van dat werk.

met de verschillende opleidingen te delen, via het houden van bijeen-
komsten en studiedagen. Hiermee laten we docenten zien en ervaren
wat de meerwaarde is van het doen van onderzoek. In de toekomst
hopen we ook de discussie te kunnen aangaan over de kern van het
agogische en vaktherapeutische werk, op basis van de uitkomsten uit
de onderzoeken. Om professionalisering van agogen en vaktherapeu-
ten verder te brengen, is het immers nodig dat opleidingen hier hun
steentje aan bijdragen en vanuit een duidelijke eigen visie op het
beroep en op een kwalitatief goede beroepsuitoefening, hun opleidin-
gen inrichten.

Tenslotte heeft het lectoraat ook tot doel een bijdrage te leveren aan
de professionalisering van docenten. Voor de docenten in de kennis-
kring vormt het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en deel-
name aan de kenniskring een belangrijke manier om te
professionaliseren. Dat komt omdat ze daarmee nieuwe kennis en
vaardigheden aan hun repertoire kunnen toevoegen. Dat zijn onder-
zoekscompetenties, maar ook contacten met het werkveld en kennis
en inzicht over wat zich daar afspeelt. Maar volgens onze eigen defini-
tie is deze professionalisering pas geslaagd als ze die nieuwe kennis en
vaardigheden ook toepassen ter verbetering van hun eigen praktijk,
het onderwijs. Een belangrijke optie hiervoor is het begeleiden van
onderzoeksprojecten van studenten. Docenten kunnen studenten
beter begeleiden bij de opzet en uitvoering van een praktijkgericht
onderzoek als zij zelf onderzoekservaring hebben opgedaan. Omdat
dit een taak is voor alle docenten in het hoger beroepsonderwijs, en
het lectoraat slechts vijf docenten kan huisvesten, staat het lectoraat
voor de uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden om meer docen-
ten onderzoekservaring te laten opdoen. Momenteel loopt vanuit het
lectoraat een onderzoeksproject waarin zes docenten van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening via een eigen praktijkge-
richt onderzoek hun onderzoekscompetenties verder kunnen ontwik-
kelen. 
Op die manier zullen we de komende jaren nog heel wat nieuwe
onderzoeken opstarten. Hoe meer, hoe beter zou ik zeggen. Dat vergt
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