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Kenniskring 

Op het Regio College komen de regisseurs per regierol periodiek bij elkaar in een 

kenniskring. Het doel van deze kenniskringen is om gezamenlijke onderwerpen te bespreken  

of regisseurs te informeren over actuele ontwikkelingen in hun regierol. De regisseurs O&O 

en Deelnemersbegeleiding komen qua problematiek nog het meest in aanraking met 

veranderingsprocessen. De regisseur O&O komt bijvoorbeeld met veranderingen in het 

curriculum voor zijn team en de regisseur Deelnemersbegeleiding komt bijvoorbeeld met 

nieuwe processen om afwezigheidsregistraties te stroomlijnen. Voor deze kenniskringen is 

het thema ‘Hoe krijg je je collega mee bij veranderingen?’ dus zeer toepasselijk. Het thema 

wordt in beide kenniskringen ingebracht als onderwerp voor een groepsgesprek. Om te 

kunnen meten of het inbrengen van dit thema effect heeft gehad wordt dit gesprek 

gestructureerd aangeboden.  

Vragenlijst 

Nadat het onderwerp is geïntroduceerd bij de regisseurs wordt allereerst een vragenlijst 

afgenomen met stellingen over het thema (zie bijlage). Deze vragenlijst dient als ‘nul-meting’. 

Hoe staan de regisseurs voor het groepsgesprek tegenover het thema: Hoe krijgen zij hun 

collega mee bij veranderingen?  

Groepsgesprek 

De stellingen die in de vragenlijst staan, worden tijdens het groepsgesprek aan de hand van 

kaartjes, met daarop de stellingen (zie bijlage), met elkaar besproken. De groep mag niet te 

groot zijn: maximaal 4 personen. Op deze manier komt iedereen aan bod om iets te kunnen 

vertellen over de stelling die op het kaartje staat. Daarnaast moet je genoeg personen in de 

groep hebben om het leereffect te vergroten. Men zou er ook voor kunnen kiezen om tijdens 

het groepsgesprek nog met elkaar te wisselen, zodat de groepsamenstelling ook weer 

verandert. Tijdens het groepsgesprek worden er notulen gemaakt. De duur van het 

groepsgesprek is afhankelijk van het aantal stellingen dat besproken wordt. In dit geval is 30 

minuten voldoende. 

Learner report 

Na het groepsgesprek wordt er door de deelnemers een ‘learner report’ ingevuld (zie 

bijlage).  
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Bijlagen 
 

Vragenlijst 
 

Hoe ga je als regisseur  om met weerstanden bij onderwijsvernieuwingen/ 
veranderingen? 
 
Het gaat om onderwijsvernieuwingen: van nieuwe lesmethode tot ingrijpende 
verandering als cgo 
 
Er volgen nu een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre je het met deze 
stelling eens bent of niet. 
 
Stelling 1 
Ik licht altijd in een (team)vergadering toe wat de inhoud is van de verandering 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 2 
Ik organiseer altijd een studiedag 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 3 
Ik organiseer alleen een studiedag als het een groot onderwerp is 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 4 
Ik vertel mijn verhaal in kleine stapjes zodat mijn collega's begrijpen wat de bedoeling 
is van de verandering 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 5 
Ik maak mijn verhaal persoonlijker als het persoonlijke consequenties heeft voor mijn 
collega 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 6 
Ik check bij al mijn collega's of de (onderwijs)verandering ook in hun belang is 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 7 
Ik geef altijd aan wat het doel is van de onderwijsverandering 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 



 
Stelling 8 
Ik geef altijd aan wat het tijdsbestek is van de onderwijsverandering 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 9 
Als een collega moeite heeft met de verandering ga ik met hem/haar in gesprek 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 10 
Als een collega zich niet houdt aan de gemaakte afspraken ga ik naar de 
afdelingsmanager 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 11 
Als een collega moeite heeft met de verandering gebruik ik coachende vaardigheden 
om mijn collega te overtuigen 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 12 
Ik vind dat ik niet de juiste vaardigheden bezit om om te gaan met weerstand bij 
collega's 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 
Stelling 13 
Ik zou wel graag een cursus willen krijgen hoe om te gaan met weerstand van 
collega’s/docenten 
 
0 helemaal mee eens 0 mee eens 0 neutraal 0 mee oneens 0 helemaal mee oneens 
 

 
 

  



Ik licht altijd in een 
teamvergadering toe 
wat de inhoud is van 
de verandering 
 
 

 

Ik organiseer altijd een 
studiedag 
 

Ik organiseer alleen 
een studiedag als het 
een groot onderwerp 
is 
 

Ik vertel mijn verhaal 
in kleine stapjes zodat 
mijn collega's 
begrijpen wat de 
bedoeling is van de 
verandering 
 

Ik maak mijn verhaal 
persoonlijker als het 
persoonlijke 
consequenties heeft 
voor mijn collega 
 

Ik check bij al mijn 
collega's of de 
verandering ook in hun 
belang is 
 

Ik geef altijd aan wat 
het doel is van de 
verandering 
 
 
 
 

Ik geef altijd aan wat 
het tijdsbestek is van 
de verandering 
 

Als een collega moeite 
heeft met de 
verandering ga ik met 
hem/haar in gesprek 
 

Als een collega zich 
niet houdt aan 
gemaakte afspraken 
ga ik naar de 
afdelingsmanager 
 

Als een collega moeite 
heeft met de 
verandering gebruik ik 
coachende 
vaardigheden om mijn 
collega te overtuigen 
 

Ik vind dat ik niet de 
juiste vaardigheden 
bezit om om te gaan 
met weerstand bij 
collega's 
 

Ik zou wel graag een 
cursus willen krijgen 
hoe om te gaan met 
weerstand 

 
 
 

  

 

  



LEARNER REPORT 

Vraag 1: Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt…over dit onderwerp, dat 

hulpvragen: 

- …dat iets zo is 

- …dat iets zo werkt 

- …dat iets zo gedaan moet worden 

- …hoe iets is, werkt, gedaan moet worden 
 

Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt… 

… 

 

Vraag 2: Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt dat het NIET waar is…(verrassingen), over dit onderwerp 

hulpvragen:  

- …dat iets altijd zo is 

- …dat iets altijd zo werkt 

- …dat iets altijd zo gedaan moet worden 
 

Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt dat het NIET waar is… 

… 

 

 

Vragen die inzicht geven in wat je over jezelf hebt geleerd: 

 

Vraag 3: Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt/ervaren dat ik… 

hulpvragen:  

- …dat ik goed (slecht) ben in… 

- …dat ik dat probleem het beste op…manier kan aanpakken… 

- …dat ik het leuk vind om (een hekel heb aan)…  
 

Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt/ervaren dat ik… 

… 

 

 

Vraag 4: Ik heb geleerd/gemerkt/ontdekt/ervaren dat het NIET waar is… (verrassingen over jezelf die 

je ontdekt hebt) 

hulpvragen: 

- …dat ik altijd goed (slecht) ben in… 

- …dat ik nooit… 

- …dat ik het altijd leuk vind om (een hekel heb aan)… 

- …dat ik dit ook op …manier kan aanpakken 

Ik heb geleerd dat het NIET waar is dat ik… 

….  

 

 


