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Contextbeschrijving 
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt de laatste twee decennia het onderwijs 

herontworpen volgens het model van competentiegericht onderwijs. Een belangrijk doel is 

om  het beroepsonderwijs praktijkgerichter te maken en de aansluiting op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Het vormgeven van dit competentiegericht opleiden wordt door de verschillende 

roc’s op diverse manieren aangepakt. Op het Regio College, een kleine ROC in Noord-

Holland, is stapsgewijs het competentiegericht onderwijs ingevoerd. In 2002 zijn de eerste 

opleidingen gestart met het herontwerpen van de opleiding. Het Regio College had geen 

standaardmodel ontwikkeld waarop het nieuwe onderwijs gebaseerd moest zijn. Iedere 

opleiding mocht zijn eigen invulling er aan geven. Alleen voor wat betreft 

deelnemersbegeleiding, examinering en taal en rekenen waren eisen gesteld.  

Op het Regio College wordt gewerkt met resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de 

docenten van het team verantwoordelijk zijn voor de examens, het onderwijsprogramma, de 

roosters, de inzet van docenten, contacten met het werkveld, de begeleiding van deelnemers 

enz. Een aantal docenten van het team hebben daarvoor een regisseursrol op zich genomen 

waarbij de regisseur coördinerende taken uitvoert. Als kartrekker wordt de Regisseur 

Onderwijsaanbod- en ontwikkeling (O&O) geconfronteerd met de spanningen die volgen uit 

het (onderwijs)vernieuwingstraject. Ten eerste voelt hij de spanning bij zichzelf, ben ik wel  

bekwaam om deze onderwijsvernieuwing met mijn collega’s door te voeren? Daarnaast ziet 

hij ook spanningen bij zijn collega’s. Vragen komen als: Kan ik nog wel de lessen geven die 

ik altijd heb gegeven? Wat wordt er van mij verwacht als het gaat om het beoordelen van 

examens?  Wat ook gezien wordt, is dat de ene collega de vernieuwing ziet als een uitdaging 

en meteen aan de gang gaat met het aanpassen van de lessen en dat de andere collega 

aan de hand genomen moet worden om bijvoorbeeld de ontwikkelde examens eigen te 

maken. De spanningen hebben gevolgen voor het succesvol invoeren van de 

onderwijsvernieuwing in het team.  

Uit mijn onderzoek kwam wel naar voren welke spanningen er zijn bij de professionele 

identiteit van docenten en ook werd er aangegeven hoe zij omgingen met deze spanningen. 

Omdat ik te weinig respons heb gekregen om een valide conclusie te kunnen trekken, wil ik 

met deze interventie 2 doelen bereiken cq. onderzoeksvragen beantwoorden: 

1. Ik weet hoe andere collega-regisseurs omgaan met spanningen bij veranderingen. 

Hiervoor gebruik ik vooral strategieën uit de ‘omgaan met weerstand’-praktijk. 

Onderzoeksvraag: welke weerstandsstrategieën gebruiken regisseurs om hun collega 

mee te krijgen bij veranderingen? 

2. Ik lever een bijdrage aan het Regio College als lerende organisatie en met name het 

functioneren van de kenniskringen op het Regio College. Onderzoeksvraag: kan de 

kenniskring als community of practice functioneren? 
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Diagnose van de situatie 
Omgaan met weerstand 

 

(Onderwijs)vernieuwingstrajecten horen bij de dynamiek van het onderwijs. Lesmethodes 

veranderen, leerlingen veranderen, de maatschappij verandert en het onderwijs past zich 

hieraan aan. Doe je dit niet, dan blijf je als onderwijsinstelling achter de feiten aanlopen en 

zullen op een gegeven moment leerlingen gaan klagen en misschien wel eerder de ouders 

van de leerlingen. Dit vergt nogal wat flexibiliteit van de docenten. De professionele identiteit 

van de docent komt dan in het geding.   

 

Wanneer een docent een conflict krijgt met zijn of haar zelfbeeld als docent, kunnen er 

‘grenservaringen’ optreden. Deze ervaringen zijn kritische situaties, die gepaard gaan met 

negatieve emoties. Die negatieve emoties ontstaan, omdat de docent niet in staat is 

adequaat te handelen omdat hij zich niet volledig kan identificeren met de nieuwe situatie en 

de nieuwe eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden. Het is een grenservaring, 

omdat de grens van zelfbeeld zichtbaar wordt (Meijers en Wardekker, 2001). Deze 

grenservaringen moeten niet als negatief beschouwd worden. Deze grenservaringen kunnen 

juist leiden tot identiteitsleren. Waarbij identiteitsleren ontstaat als de persoon de negatieve 

emoties durft te erkennen en te benoemen en met collega’s durft te delen. De spanningen 

die de negatieve emoties veroorzaken worden in eerste instantie ervaren als zaken die de 

docent overkomt en die spanningen worden niet in verband gebracht met spanningen op een 

hoger niveau. De heftige emoties ontnemen ook het zicht op diepere oorzaken. Als het de 

docent wel lukt om de grenservaring een betekenisvolle plaats te geven treedt 

identiteitsleren op. In het proces van identiteitsleren onderscheidt Wardekker (2010) vier 

fasen:  

1. Discontinuïteit: docent beseft dat hij niet past in de verandering of niet voldoende kennis 

heeft 

2. Discursieve betekenisgeving: docenten gaan samen woorden zoeken en vinden om te 

omschrijven wat het probleem eigenlijk is en wat er nodig is om hiermee om te leren 

gaan 

3. Intuïtieve betekenisgeving: is alleen mogelijk als de docent het verwoorden van wat voor 

hem het probleem en een mogelijke aanpak daarvan is, zou kunnen integreren met zijn 

eigen verhaal en ervaringen 

4. Continuïteit: de docent kan en wil zichzelf voorstellen in een nieuwe situatie en alles wat 

daarbij hoort. 

Stappen 2 en 3 is heel belangrijk in het (onderwijs)vernieuwingstraject. Als het de regisseur 

O&O niet lukt om deze stap te zetten, dan volgt er geen ‘identiteitsleren’ in het team en is het 

(onderwijs)vernieuwingstraject gedoemd te mislukken.  

De regisseur O&O gaat met goede moed het (onderwijs)vernieuwingstraject aan met zijn 

team. Hij organiseert studiedagen om betrokkenheid van het team te bevorderen, vormt 

werkgroepjes met docenten die graag willen werken aan de desbetreffende 

onderwijsvernieuwing, maar docenten zitten niet altijd te wachten op een zoveelste 

(onderwijs)vernieuwingstraject. Ze zijn vooral bezig met lessen voor de deelnemers te 
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ontwikkelen en zitten niet te wachten op veranderingen daarin. Hoe ga je als regisseur om 

met weerstand van docenten?  

De Kock (2007) stelt, dat de volgende zaken van belang zijn voor een succesvolle 

onderwijsvernieuwing: 

 Neem emoties (angst, onvrede, teleurstelling, enthousiasme) die gepaard gaan met de 

onderwijsvernieuwing serieus 

 Maak reflecties expliciet: docenten en leidinggeven moeten elkaar inzicht geven in hoe zij 

in hun vak staan, waar zij voor willen gaan en waar zij goed in zijn en waar zij mogelijk 

nog beter in willen worden. Tevens geeft het inzicht op de wijze waarop de vernieuwing 

wordt geïnterpreteerd door de docent. 

 Verbind professionele identiteiten met de vernieuwingsidee 

 Faciliteer samenwerking tussen docenten en (peer) coaching 

 Zorg voor een cultuurverandering door te reflecteren met collega-scholen en de 

lerarenopleiding 

Daarnaast stellen Glavimans en Reijnders (1994), dat communicatie in het 

vernieuwingsproces van groot belang is om de weerstand zo klein mogelijk te houden. Zij 

geven de volgende richtlijnen voor omgaan met weerstand bij veranderingen: 

 Start zo vroeg mogelijk met communiceren in een veranderingsproces. Vroeg 

communiceren levert uiteindelijk minder weerstand op dan het achteraf informeren. Laat 

de communicatie ook voortdurend terugkomen op de veranderingsagenda.   

 Houd in de planning van het veranderingstraject rekening met de weerstandscurve (zie 

figuur). Maak voor ieder van de zeven strategieën vooraf een keuze omtrent de 

participatie en de communicatie. Bedenk dat een veranderingsproces tijd nodig heeft en 

er eigenlijk geen fasen overgeslagen mogen worden.   

 Onderscheid het doel van de verandering (het WAT) en de manier waarop dat doel kan 

worden bereikt (het HOE).   

 Informeer medewerkers voortdurend over de noodzaak van het WAT (middels een 

monoloog) alsook de onomkeerbaarheid ervan. Organiseer zoveel mogelijk participatie 

omtrent het HOE.   

 Besteed in de communicatie aandacht aan de belangen die onder druk staan als gevolg 

van de veranderingen.   

 Probeer geen partijen uit te sluiten van het communicatie-proces, maar toon meerdere 

perspectieven op de verandering (individu, afdeling, organisatie en externe omgeving).   

 Stem de gebruikte communicatiemiddelen af op de doelgroep. Hoe persoonlijker de 

boodschap, hoe persoonlijker de communicatie dient te zijn. In de praktijk worden 

daarmee nogal eens wat fouten gemaakt, zeker als er persoonlijke consequenties aan 

een reorganisatie zijn verbonden. Informeer medewerkers over de gemaakte keuzen en 

het resultaat van de veranderingen. Wat zijn de gevolgen van de verandering? Wat heeft  

de verandering opgeleverd? Zijn de doelen bereikt? Maar ook tussentijdse communicatie 

over de voortgang en geboekte successen.   

 Oefen zo mogelijk op kleine projecten met deze aanpak van communicatie en participatie 

bij veranderingen.   
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 Wees flexibel en wees bereid van de veranderings- en communicatieplanning af te 

wijken. 

 

Figuur 1: Weerstandscurve (Ezerman(in: (Vrakking(red.), 1986) 

 

In de interventie worden deze richtlijnen als basis genomen.  

Regio College als lerende organisatie 

Bij het Regio College wordt gewerkt met kenniskringen. Dit zijn periodieke bijeenkomsten 

van regisseurs met dezelfde regiegebied. Men zou kunnen stellen dat deze kenniskringen 

werken als Community of Practice (Coenders, 2012). Communities of Practice zijn groepen 

mensen die hun kennis en ervaringen rond een bepaald thema of vakgebied delen en met 

elkaar leren om beter met de problemen en uitdagingen in de praktijk om te gaan. De Laat 

(2012) stelt, dat netwerken ad hoc kunnen ontstaan rond een urgent persoonlijk of 

organisatorisch probleem, maar kunnen ook uitgroeien tot min of meer stabiele groepen of 

communities waarin samen wordt geleerd. De ‘netwerkleerder’ gaat proactief om met de 

onderwerpen waarin hij zich wil verdiepen en is op zoek naar mensen met wie hij deze 

leervragen kan delen of die hem verder kunnen helpen. 

Learner Report 
 
Uit het methodisch werken dat bekend is binnen bijvoorbeeld de agogische beroepen volgt, 

dat om te kunnen bepalen of een leerdoel bereikt is, dit geëvalueerd moet worden. In de 

kwaliteitszorg heet dit ook wel de pdca-cyclus: plan-do-check-act. De leereffecten binnen 

een ‘lerende organisatie’ moeten ook gemeten worden. Hiervoor kan het ‘learner report’ 

gebruikt worden. ‘Learner report’ is een methode om fundamentele (leer)ervaringen op het 

spoor te komen (De Groot , 1980). De Groot hanteerde, in tegenstelling tot de meeste 

wetenschappers die zich in de jaren zeventig bezig hielden met onderwijsresearch, een 

cognitieve benaderingswijze. In die periode werd veelal vanuit een behavioristische 

benadering getracht met behulp van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten op 
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basis van specifieke doelen (beschreven in leerlingengedrag) leereffecten te meten. Doelen 

die niet operationaliseerbaar waren, vielen af. De Groot (1980) meende echter dat door deze 

methode van evalueren essentiële vormen van leren buiten de boot vielen. Vanuit een 

cognitieve optiek – een benaderingswijze waarbij de lerende wordt beschouwd als een 

persoon die actief informatie verwerkt en in staat is over zijn eigen leerproces te rapporteren 

– ontwikkelde hij een model dat uitgaat van een vierdeling van fundamentele 

(leer)ervaringen. Als definitie van dit laatste begrip wordt de volgende omschrijving gegeven: 

‘zulke ervaringen die door de ‘leerling’- de zich ontwikkelende persoon of later, de (oudere) 

volwassene – worden herinnerd en gerapporteerd als subjectief, voor de ontwikkeling 

belangrijke inzichten, waar hij/zij ‘iets’, c.q. ‘veel’ ‘aan heeft gehad’. Het gaat De Groot (1980) 

daarbij om belangrijke ervaringen en inzichten die de persoon heeft verworven over de 

(buiten)wereld en eveneens over verworven zelfkennis. Daarnaast wordt door De Groot een 

tweede dichotomie ingevoerd: het universeel geldende (bij voorbeeld regels) en de 

uitzonderingen daarop. Op die wijze ontstaat een vierdeling, die gevisualiseerd kan worden 

door een schema met vier cellen, A, B, C en D. In cel A gaat het om het leren van feitelijke 

zaken over de wereld en sociale regels die gelden. Het gaat om regels die onderdeel vormen 

van de cognitieve infrastructuur en die beschreven kunnen worden in termen van “geleerd 

hebben hoe…, vaardigheden in engere zin “. In cel B gaat het om het leren kennen van wat 

er meer in de wereld te koop is ‘tussen hemel en aarde’ dan regels: de verrassingen, de 

uitzonderingen op onze regels, de tegenvoorbeelden op onze vooroordelen, de rijkdom van 

de wereld, de onverklaarbare verschijnselen wier ‘bestaan te denken geeft’. In cel C gaat het 

om (het) leren ontdekken, beseffen en gebruiken van persoonlijke regels – (het) leren 

kennen van eigen eigenschappen; bekwaamheden, tekorten, affiniteiten, neigingen; en het 

ontwikkelen van persoonlijke programma’s – met behulp waarvan de ‘leerling’ zijn/haar 

interactie met de wereld beter kan reguleren. “In cel D gaat het om het leren ontdekken, 

beseffen en gebruiken van tevoren ongedachte eigen mogelijkheden, die zich openen 

doordat een vooronderstelling van het type C via een tegenvoorbeeld of een nieuw inzicht 

een vooroordeel blijkt”. 

Dit ‘learner report’ kan dus inzicht geven in de leereffecten van de interventie voor de 

deelnemende regisseurs. 
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Redeneerketen 
Interventie Mechanisme Outcome 

In de kenniskring van het 

desbetreffende 

regisseursgebied wordt door 

middel van een 

groepsgesprek met 

gestuurde onderwerpen over 

het thema ‘Hoe krijg je je 

collega mee bij 

veranderingen?’ kennis 

gedeeld.  

 

Groepsgesprek Hoe om te 

gaan met weerstand (zie 

bijlage) 

- Stellingen worden 

besproken met 

richtlijnen over hoe 

om te gaan met 

weerstand 

 

Learner report (zie bijlage) 

- Wat heb je geleerd 

over het onderwerp? 

Wat heb je geleerd over 

jezelf? 

 

 

 

 

De kenniskring werkt als 

‘community of practice’: 

er wordt kennis gedeeld over 

hoe je je collega meekrijgt bij 

veranderingen 

 

Invullen van een learner 

report, waarbij de regisseur 

moet nadenken over wat 

hem verrast heeft of al wist 

over zichzelf of als het gaat 

over de collega meekrijgen 

bij veranderingen( omgaan 

met weerstand bij 

veranderingen), brengt 

leereffecten bij de regisseur 

naar boven. 

Regisseurs zijn zich bewust 

van hoe zij: 

- omgaan met weerstand van 

  collega’s 

- worden positief 

bevestigd in de 

juistheid van hun 

handelen 

- worden zich bewust 

dat er andere 

manieren zijn om hier 

mee om te gaan 

Regisseurs ontwikkelen 

en/of versterken een attitude 

om vraagstukken op een 

netwerkende manier aan te 

pakken in een community of 

practice-methodiek 
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