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Inleiding

Van januari 2008 tot december 2010 heeft APS een onderzoeksproject uitge-
voerd. De volgende kwestie stond centraal:

In dit onderzoeksproject dat in opdracht van het ministerie van OC&W is uit-
gevoerd hebben we gezocht naar methodieken die deze beproefde inzichten 
meer toegankelijk maken voor de docent die in zijn/haar dagelijkse praktijk 
met jongeren met lastig gedrag te maken heeft.

 

Het project ontwikkelde drie manieren die mogelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de kwestie:

Kwestie

Docenten hebben last van ingewikkeld gedrag van leerlingen, ze hebben 
geen repertoire meer om hen tegemoet te treden.

Er is zoveel bekend wat wel/niet werkt in het handelen met deze leerlingen.

Hoe komt het dat ze het niet weten of hoe komt het dat ze het niet doen?

“De zwakte van het Nederlandse onderwijssysteem is dat er te weinig uit-
wisseling van kennis is. Men leert niet van elkaar.“ zegt Michael Fullan.

Rondom het vraagstuk van de omgang met gedragslastige jongeren is 
veel theorie ontwikkeld over wat werkt en wat niet werkt. Deze inzichten 
komen echter onvoldoende in de praktijk van het dagelijks handelen van 
de docent terecht.
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• De publicatie van ‘Knaplastig! lesgeven aan pubers‘ (dec. 2010) Het boek 
wil het gesprek over ‘lastig pubergedrag’ onder docenten op gang bren-
gen en hiermee het repertoire van docenten verruimen. Op een lichte 
en speelse manier worden wetenschappelijke inzichten hierin voor het 
voetlicht gebracht.

• Het schrijven van een weblog over ‘lastig gedrag van jongeren‘. Het 
weblog is een rijke verzameling van praktijkervaringen, conceptbeschrij-
vingen, werkmaterialen voor leerkrachten, berichten over publicaties, 
conferenties en bronnen (www.knaplastig-aps.blogspot.com).

• Het starten en onderhouden van twee kenniskringen met professionals. 
Een kenniskring van leidinggevenden en een voor teamleiders/docenten.

In deze brochure doen we verslag van het werken in een kenniskring als 
manier om met elkaar kennis te delen, te maken, en in de praktijk te brengen. 
De hoofdvraag hierin is: is de kenniskring een manier van leren die docenten 
inspireert bestaande kennis te bestuderen, te verwerken én te gebruiken in 
de eigen werkpraktijk?
In toenemende mate staan scholen voor de vraag hoe het leren van docenten 
rondom dit vraagstuk op gang te brengen en docenten daarin tegemoet te 
komen.
Bestaande vormen van scholing (cursussen, lezingen) lijken niet tot de ver-
groting van het vakmanschap in het primaire proces te leiden. 

In deze brochure geven we een beeld van het verloop van de kenniskringen 
en het effect ervan op de deelnemers. Het uitgangspunt voor ons werk in ken-
niskringen is de theorie van Eelke Wielinga. Hij ziet een kenniskring als een 
levend netwerk, wat voeding op verschillende gebieden nodig heeft om tot een 
zogenaamde vitale ruimte te komen, waarin met elkaar geleerd kan worden. 

Deze brochure is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 beschrijven we het begrip 'vitale ruimte' en de daaruit afge-
leide uitgangspunten die we gebruikt hebben in de opzet van kenniskringen.
Ambitie, de uitgangspunten en de werkwijze van de kenniskringen worden 
beschreven in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 komt de inhoud van de kenniskringen aan de orde. De 
opbrengst van de kenniskringen als manier van leren leest u in hoofdstuk 4.
Tot slot (hoofdstuk 5) geven we een aantal aanbevelingen en conclusies voor 
het werken met kenniskringen in en/of tussen scholen.

http://www.knaplastig-aps.blogspot.com
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De brochure is bedoeld voor leidinggevenden in scholen die zich de vraag 
stellen hoe ze het leren van hun docenten een nieuwe impuls kunnen geven. 
Een impuls die bestaande kennis en eigen praktijk met elkaar verbinden. 

We bedanken de mensen die participeerden in de kenniskringen en een 
actieve bijdrage leverden aan deze brochure door de tijd te nemen voor 
reflectie en hun feedback te geven. 

Utrecht, december 2010
Dini van Donselaar
Hans Kok
 

Met dank aan: 

Marja Brokx, Sjaak Luitjes, Rob Bekker, Rita Portman, Nina Pieters, Marieke van 
Eldert, Bram Hamburger, Pieter van de Werfhorst, Dyane Brummelhuis, Mark 
Manders, Peter van Gijzel, Marc van Buuren, Jeroen Klooster, Wouter van de 
Hoef, Henno Oldenbeuving, Johan Hamstra en Monique Sanders.
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1.  Een kenniskring om te leren,   
 ‘vitale ruimte’ als werkmodel

Het gebruik van kennismethodieken om bestaande kennis te expliciteren 
en nieuwe kennis te ontwikkelen krijgt een steeds belangrijkere plaats in 
professionele organisaties. De school is een professionele organisatie. Een 
van de manieren waarop zich dat manifesteert is de vorming van samenwer-
kingsverbanden, kenniskringen van collega's die met elkaar kennis delen en 
ontwikkelen. 
Er bestaan verschillende opvattingen over wat een kenniskring wel of niet is.

Wij laten ons leiden door de definitie van Jeanet Kant en Cees Sprenger.*

Groepen kunnen op verschillende manieren samengesteld zijn: docenten, lei-
dinggevenden, schoolgebonden en/of schooloverstijgend. Het is belangrijk 
dat er een kernvraagstuk centraal staat waaraan een ieder zich wil en kan 
verbinden.

Bij de start van het project zijn wij in aanraking gekomen met het den-
ken van Eelke Wielinga (theorie levende netwerken, 2004). Zijn denken over 
leren in een netwerk is gebaseerd op de vraag hoe een kenniskring of netwer-
ken lerend en levend is en blijft. Hij ontwikkelde een theorie rond het begrip 
'vitale ruimte'. Het begrip ‘vitale ruimte’ spreekt ons aan als een vruchtbaar 
model voor de inrichting en de reflectie op onze kenniskringen.

Een	algemene	definitie	van	kenniskring	
… is een groep mensen die kennis uitwisselt en ontwikkelt, en heeft de 
volgende gemeenschappelijke kenmerken:
l  niet per se organisatiegebonden;
l  een variëteit aan activiteiten;
l  gelijkwaardigheid van de leden;
l  gericht op ontwikkeling en informatie-uitwisseling;
l  thematisch (gedeelde focus);
l  vrijwillige deelname;
l  gedeelde verantwoordelijkheid.

*Uit: Faliciteren van kenniskringen, Jeannet Kant en Cees Sprenger, 2004, Nelissen Soest.
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Wielinga gebruikt voor een lerend netwerk een kenniskring, de metafoor van 
een levend organisme. De kenniskring kan ziek of gezond zijn, kan groeien 
en beschikt over een ingebouwd leervermogen. In een ‘gezonde‘, vitale ken-
niskring kunnen de leden met elkaar antwoorden vinden op complexe vraag-
stukken en is er sprake van een geïnspireerde en vruchtbare samenwerking.
Wanneer de energie eruit is verliezen deelnemers hun betrokkenheid.

In zijn model van ‘vitale ruimte’ zijn twee assen te onderscheiden.
De horizontale as is de as	van	de	relaties: het gaat om de spanning ik ... 
wij. Is er een gezonde spanning tussen de authentieke inzet van het ik en de 
afstemming op het wij?
De verticale as is de as	van	de	inhoud. Hierbij gaat het om een vruchtbare 
spanning tussen het herkennen van de overeenkomsten en met respect voor 
en nieuwsgierigheid naar de verschillen. Een positieve spanning op beide 

Aanpassing Vlucht

Berusting Strijd

Dialoog Ruil

Ordening Uitdaging

Wij Ik

Overeenkomsten

Verschillen

Vitale 
ruimte
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assen leidt tot nieuwsgierigheid en leren in een sfeer van onderling ver-
trouwen.
In het kwadrant dat zich vormt ontstaan vier domeinen: dat van de dialoog, 
de ruil, de uitdaging en de structuur. Vitale interactie vindt plaats binnen 
de cirkel. 
Een vitaal netwerk, wat een kenniskring is, heeft op de vier domeinen voe-
ding nodig om levendig en creërend te blijven.

Dialoog
Het is nodig dat mensen zich veilig voelen om te durven experimenteren, dat 
er gezegd kan worden wat er gezegd moet worden. Het vraagt om oprechte 
nieuwsgierigheid naar wat de ander in te brengen heeft en de bereidheid 
vastigheden los te laten zodat ruimte ontstaat voor iets nieuws.

De ruil
Hierbij gaat het om een gezonde balans tussen halen en brengen. Wanneer 
dit voor deelnemers niet in balans is, vermindert de betrokkenheid.

De uitdaging
Is er voldoende confrontatie, erkenning en uitdaging? Een zekere spanning 
is nodig. Daarvan is sprake als er nieuwsgierigheid en alertheid is. Een ken-
niskring is niet saai of routineachtig.

Structuur
Is er voldoende helderheid over de spelregels?
Is er sprake van een structuur die duidelijkheid geeft en tegelijkertijd ruimte 
biedt?

Wanneer er op bovenstaande vier domeinen sprake is van een balans, ont-
staat een creatieve en sprankelende kenniskring, waarin de deelnemers initi-
atieven gaan nemen en zich meer en meer eigenaar gaan voelen. 
In alle vier de domeinen kan echter ook sprake zijn van een disbalans. Dit 
is direct voelbaar omdat de inspiratie en de energie weglekt. Een boeiende 
vraag is dan: hoe gaan we met elkaar verder aan het werk, wie neemt daarin 
het initiatief? 
Hier komt de rol van de facilitator in beeld. Het is belangrijk dat de ‘facili-
tator’ voeling houdt met het proces en daarop actie kan ondernemen. De rol 
van facilitator wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
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Voorbeelden van disbalans:
• Als er sprake is van onvoldoende structuur, krijgt het iets ad hocs en 

verliezen deelnemers hun motivatie;
• Als verschillen tussen opvattingen van deelnemers te groot zijn, is er wei-

nig gemeenschappelijkheid en kan moeilijk een dialoog ontstaan. Discus-
sies die ontstaan om het eigen gelijk te krijgen, zijn weinig vruchtbaar.

• Als deelnemers onvoldoende uitdaging ervaren, verdwijnt betrokkenheid, 
en kan er passiviteit, afwachten ontstaan. 

 



132. AMBITIE, DE UITGANGSPUNTEN EN DE WERKWIJZEN VAN DE KENNISKRINGEN

2.  Ambitie, de uitgangspunten en de  
 werkwijzen van de kenniskringen

Het project heeft zich ten doel gesteld aanpakken te ontwikkelen die het 
mogelijk maken wetenschappelijke inzichten rond het vraagstuk ‘gedraglas-
tige jongeren’ toegankelijk te maken voor de werkers in de praktijk.

De centrale vragen zijn:
• Is kenniskring een manier van werken die het leren op gang brengt 

rondom dit vraagstuk en toepassing daarvan in de dagelijkse werkpraktijk 
mogelijk maakt?

• Kan de ervaring van de deelnemers aan de kenniskring een effect hebben 
op collega’s in de school?

De uitgangspunten
Bij de opzet van de kenniskringen hebben we als vertrekpunt de volgende 
acht uitgangspunten gekozen. Deze uitgangspunten hebben we gemaakt op 
basis van de theorie van Wielinga die in het vorige hoofdstuk beschreven is:
1. Leren in een netwerk vraagt bedding en bedding ontstaat in de persoon-

lijke en professionele betrokkenheid van deelnemers.
2. Vertrekpunt daarin is dat je als deelnemer gezien en erkend voelt en 

er sprake is van professionele nieuwsgierigheid naar elkaar en naar het 
object van kennis.

3. Uitgangspunt: erkenning, waardering en acceptatie van de professionele 
inbreng van een ieder.

4. Het leren in een kenniskring vraagt de bereidheid om eigen mentale 
modellen te onderzoeken en ter discussie te stellen. Reflectie en beteke-
nisgeving.

5. Het leren in een kenniskring vraagt een balans in halen en brengen, 
wederkerigheid.

6. Gedeelde concepten versterken het samen leren.
7. Heldere structuur organiseert het leren.
8. Facilitator bewaakt proces en stuurt waar nodig.
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Dit zijn ook de vragen waarop we aan het eind van de projectperiode met de 
deelnemers hebben teruggekeken. Voor APS als ondersteuners van de ken-
niskringen hebben we ons in de begeleiding door deze uitgangspunten laten 
inspireren (zie ook evaluatiegegevens).

De opzet
Binnen het hierboven omschreven project zijn in de afgelopen periode 
twee kenniskringen gestart. Een kenniskring voor getalenteerde leerkrach-
ten die daarvoor uitgenodigd zijn. Deze kenniskring is gestart in mei 2008 
en loopt nog.
In de tussenliggende periode zijn er dertien bijeenkomsten geweest. Jaar-
lijks vier à vijf bijeenkomsten. We zijn gestart met tien deelnemers en twee 
begeleiders. Gedurende de periode hebben vier deelnemers zich om verschil-
lende redenen teruggetrokken, en de afgelopen periode hebben vier mensen 
zich aangesloten. De groep bestaat op dit moment uit tien deelnemers en 
twee adviseurs van APS die de kenniskring faciliteren.

Daarnaast is er begin 2010 een kenniskring gestart voor leidinggevenden.
Deze kring bestond uit zes deelnemers (leidinggevenden) en twee adviseurs 
van APS.
Deze kenniskring is vier keer bij elkaar geweest en is afgerond met een 
terugblik op de ervaringen van het werken in een kenniskring. Ook voor deze 
kenniskring zijn de deelnemers persoonlijk uitgenodigd.

De keuze van deelnemers
Zoals aangegeven heeft APS voor beide kringen de deelnemers uitgenodigd.
De volgende criteria speelden daarin een rol. De deelnemer: 
• is werkzaam in de praktijk als begeleider van jongeren met ingewikkeld en 

lastig gedrag; 
• onderscheidt zich door een positieve basishouding en vaardigheden in 

omgaan met deze jongeren;
• is bereid te reflecteren op eigen handelen;
• is bereid te leren en te experimenteren in de eigen praktijk.

De deelnemers zijn gevraagd op basis van hun diversiteit en affiniteit. Zij 
komen uit diverse werkvelden zoals: praktijkonderwijs, jeugdgevangenis, 
vmbo, vierentwintiguursvoorzieningen; ze hebben daarbinnen verschillende 
functies: docent, teamleider, ambulant begeleider en ze verschillen onderling 
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(diversiteit, leeftijd en achtergrond). De kenniskring voor leidinggevenden 
bestond vanzelfsprekend uit leidinggevenden. Het is in beide kenniskringen 
niet gelukt om culturele diversiteit vorm te geven.

Deelnemers zijn persoonlijk uitgenodigd op basis van persoonlijke relaties. 
Zowel de leidinggevenden als de teamleiders/docenten maken deel uit van 
het netwerk van de APS-onderzoekers.

Deelnemers aan het woord

Over	‘het	uitgenodigd	worden’
Iedereen vond het prettig om persoonlijk uitgenodigd te worden. 
Sommige deelnemers vonden het logisch dat zij voor dit thema uitgenodigd 
werden. Voor anderen maakte de persoonlijke uitnodiging het extra span-
nend: “heb ik wel genoeg in te brengen, weet ik genoeg?“ De persoonlijke 
uitnodiging verhoogt de drempel bij de start, wat ook een zekere uitdaging 
teweegbrengt. 
Ook binnen de kenniskring voor leidinggevenden bleek een persoonlijke uit-
nodiging een positieve ervaring.

“Ik mag ook!”
“Ik vond het ontzettend leuk dat ik hiervoor gevraagd werd. Het riep hoge 
verwachtingen bij me op.”
“Het maakte me enthousiast. Ik had er zin in.”

Over	de	houding	van	de	deelnemers	aan	een	kenniskring
De deelnemers van de kenniskring voor teamleiders en docenten geven aan 
dat het voor een goede werking van de kenniskring nodig is mensen bij 
elkaar te hebben die openstaan, willen leren, mensen met passie voor het 
thema en met praktijkervaring.

“Deelname aan de kenniskring vraagt interesse, willen, durf en tijd.“
“Het is opvallend dat deze kring mensen, die dagelijks met 'negatief' gedrag 
geconfronteerd worden, zo constructief en monter over het thema praten 
en denken.“

2. AMBITIE, DE UITGANGSPUNTEN EN DE WERKWIJZEN VAN DE KENNISKRINGEN
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Over	diversiteit

“Wat ik direct aantrekkelijk vond was het delen met anderen buiten school. 
Het is belangrijk om contacten buiten de eigen school, buiten het eigen 
werkveld te hebben, het is verrijkend om dingen van elkaar te horen.“
“Zo divers is wel verfrissend, een mix van meer ervaren en nieuwe mensen 
met verschillende ervaringen.“
“Andere achtergronden en werelden verrijken, het is leerzaam. Alles is ver-
taalbaar naar mijn beleving, het gaat niet over een type leerling.“
“Het thema bindt, er is geen verschil of het over jongeren bij mij of op een 
ander school gaat, zij zijn overal. Juist voorbeelden van anderen helpen om 
buiten je eigen straatje, out of the box, te denken.“

Het blijkt dat ondanks de diversiteit het thema bindend is.

“Wat erg waardevol is, is dat we elkaar tips geven, titels van films en boe-
ken die je kunt lezen, er ontstaat echt uitwisseling, het gaat niet alleen 
over je eigen leervraag, we blijven met een gezamenlijk iets bezig. Dit blijft 
prikkelen.“
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3.  De inhoud van de kenniskringen

Binnen de kenniskring voor docenten zijn de afgelopen periode verschillende 
onderwerpen aan de orde geweest. Op deze onderwerpen is input gegeven en 
hebben de deelnemers in hun eigen werkpraktijk op verschillende manieren 
ervaring opgedaan.

In de kenniskring van teamleiders en docenten kwam het   
volgende aan de orde:
Equip: een aanpak om de sociale en morele ontwikkeling te stimuleren en het 
verschil in jongens- en meisjesgedrag. 
De deelnemers zijn met eigen onderzoeksvragen aan de gang gegaan. Voor-
beelden van onderzoeksvragen zijn:
• hoe kun je een beginnende leerkracht het beste ondersteunen in de 

omgang met gedragslastige jongeren?
• hoe zit het met het verband tussen straf en gedragsverandering?
• hoe stimuleer ik docenten inzicht te verwerven in hun eigen gedrag in de 

aanpak van ingewikkeld gedrag?
Naast deze onderwerpen en onderzoeksvragen hebben we gewerkt met ver-
schillende reflectietechnieken, bijvoorbeeld Kelly’s grid, vier vragen van 
reflectie. De deelnemers konden hier vrij makkelijk in de eigen praktijk mee 
aan het werk. Hierin hebben we ons vooral laten inspireren door het boek 
‘Gedragsproblemen in scholen’ van Kees van der Wolf en Tanja van Beukering. 
Deze publicatie wordt uitgebreid in de kenniskring besproken.
Elke deelnemer heeft een hoofdstuk gelezen en houdt daarover een presen-
tatie. Daarnaast bedenkt een ieder een verwerkingsvorm die ook met docen-
ten te doen is. Een inspirerende manier van werken, zo blijkt. Het brengt 
gemeenschappelijkheid en geeft in de bespreking ruimte aan de diversiteit 
van de werkpraktijk van de deelnemers.
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In de kenniskring van de leidinggevenden kwam het volgende 
aan de orde:
Deze kenniskring is gestart op basis van de volgende vraag:
Er is veel ervaring en kennis over wat werkt en wat niet werkt in de praktijk 
van het omgaan met lastig gedrag. Hoe krijgen we dat als leidinggevenden 
uitgevoerd op de werkvloer.
Welke dilemma’s ervaren we daarbij? En… is de kenniskring daarin een goed 
instrument?

Op basis daarvan zijn de deelnemers ingestapt.
De vier bijeenkomsten hebben zich gericht op: kennismaking, de introductie 
van het denken van E. Wielinga, intervisie rond problemen die de leiding-
geven in hun praktijk tegenkwamen, de introductie van aanbod ter preventie 
van gedragsproblemen en het bespreken van de bril van Jeroen Busscher 
(Pimp je afdeling). De laatste bijeenkomst is besteed aan een terugblik op 
het functioneren van de kenniskring, gerelateerd aan haar doel.

Door de facilitatoren is de vraag gesteld onderzoekjes rond dit thema bin-
nen de eigen school te doen. Dit kwam niet van de grond. Tijdens de terug-
blik kwam naar voren dat het waarom hiervan niet expliciet aan de orde is 
geweest en daardoor gepasseerd is als een belangrijk moment om met elkaar 
het waarom van het samenzijn scherp te stellen.
Vervolgens is gekozen voor de methodiek van intervisie. Deelnemers brach-
ten verschillende kwesties in die min of meer met de beginvraag te maken 
hadden. Dit leidde ertoe dat de focus onscherp werd en in de evaluatie de 
vraag naar voren kwam of de contexten van de verschillende scholen niet te 
verschillend waren (“ik heb niet veel lastige leerlingen“).
Ook kwam de vraag naar voren of het wel een thema is voor leidinggevenden, 

Literatuur	die	aan	de	orde	is	gekomen:	
- Gedragsproblemen in scholen  Kees van der Wolf en 
  Tanja Beukering  2009
- Puberbrein binnenstebuiten  Huub Nelis en Yvonne Stark  2009
- Orde houden in het Vmbo  R. Kneyber 2009
- Straf/regels Astrid Boon 2009

Daarnaast bekeken we filmfragmenten bespraken we artikelen uit de 
actualiteit.
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omdat die zich over het algemeen verder van het primaire proces bevinden.
In het gesprek hierover ontstond tijdens de terugblik een gemeenschappe-
lijke focus in de vraag:
Op welke manier kunnen wij het leren van onze docenten rond deze thema-
tiek op gang brengen? Hoe kunnen we daarin de methodiek van een ken-
niskring gebruiken?
Welke manieren zijn er nog meer?
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4.  De uitkomsten van onderzoek in   
 twee kenniskringen

In dit hoofdstuk bieden we een samenvatting van de gegevens die we uit 
onderzoek onder de deelnemers hebben gedestilleerd.
Aan beide groepen hebben we de vragenlijst voorgelegd (zie bijlage).
Met de kenniskring van leidinggevenden hebben we een rondetafelgesprek 
gevoerd naar aanleiding van de vragen. Omdat de opzet en de reflectie op 
het functioneren van beide kenniskringen verschillend was presenteren we 
de uitkomst afzonderlijk.
Paragraaf 4.1. betreft de kenniskring voor leidinggevenden.
Paragraaf 4.2. betreft de kenniskring van docenten en teamleiders. 

4.1  De kenniskring voor leidinggevenden

De kenniskring voor leidinggevenden had een ander karakter dan de kennis-
kring voor teamleiders en docenten. Vooraf was duidelijk dat de kenniskring 
vier bijeenkomsten zou beslaan en voor het einde van het jaar afgerond zou 
worden. De laatste bijeenkomst is besteed aan de terugblik op het functione-
ren van deze kenniskring en het onderzoek naar de mogelijkheid van het opzet-

0. Drie woorden die voor jou deze kenniskring typeren
1. Welke houding vraagt een kenniskring van de deelnemers?
 Hoe ervaar je dat in deze groep?
2.  Welke afspraken in de structuur motiveren je?
 Welke type afspraken belemmert je?
3. Hoe ervaar jij de balans halen en brengen in deze kenniskring?
4.  Op welke manier voel je je uitgedaagd een bijdrage te leveren?
 Wat spreekt je daarin aan en wat minder?
5.  Wat is jouw persoonlijke leeropbrengst van het participeren in deze ken-

niskring?
6.  Zie je het als een aanpak binnen je eigen organisatie om het leren van 

collega’s te bevorderen?
Waarom wel en waarom niet?
7.  Wat ervaar je als meerwaarde van een facilitator? (in dit geval APS)
8.  Belangrijke eigenschappen van een facilitator vind ik …
Overige opmerkingen:
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ten van kenniskringen in de eigen context. Kenniskringen die tot doel hebben 
het leren van docenten aan de hand van eigen werkpraktijk te stimuleren.
Het verschil hierin met intervisie is dat in een kenniskring nieuwe (weten-
schappelijke) kennis en inzichten toegevoegd worden.
Op basis van de reflecties worden de volgende drie factoren genoemd als 
belangrijk voor het functioneren van een kenniskring:
1.  een gedeelde en gemeenschappelijke focus;
2.  een frequentie van de bijeenkomsten die het mogelijk maakt als groep te 

groeien;
3.  een voor deze taak toegeruste facilitator.

Ad. 1 Het hebben van een gemeenschappelijke focus 
Het vraagt tijd en aandacht om te onderzoeken of er een gemeenschappelijke 
focus kan worden gevonden. Hierin vindt de onderlinge verbinding plaats.

Ad. 2 De frequentie van de bijeenkomsten
Een serie van vier bijeenkomsten verspreid over een kalenderjaar wordt door 
de deelnemers als te gefragmenteerd ervaren. Als er af en toe iemand ont-
breekt zie je elkaar soms lange periode niet. Dat staat gezamenlijke ontwik-
keling van de kenniskring in de weg. Het is de kunst een ritme te vinden dat 
de mogelijkheid geeft met elkaar een kenniskring te maken, erin te groeien. 
In het geval van deze kenniskring is het de aanbeveling in een dergelijke 
situatie vier bijeenkomsten in een kortere periode te houden.

Ad. 3 De rol van de facilitator
Als belangrijk voor de rol van de facilitator wordt het volgende benoemd:
• nieuwe kennis en ideeën inbrengen;

Tijdens de evaluatie van de kenniskring ontstond een gemeenschappe-
lijke focus in de vraag: Hoe kan ik in mijn eigen organisatie manieren 
zoeken om het leren van docenten met betrekking tot lastigleerlingge-
drag te stimuleren?
In dat geval maakt het minder uit of de contexten van de verschillende 
scholen verschillen.
Het thema is gemeenschappelijk. ”Je kunt je pareltjes daaromtrent met 
elkaar delen en ook de vraagstukken die je tegenkomt met elkaar bespreken 
en tegen het licht houden.”
Het ontbreken van een gemeenschappelijke focus in de kenniskring werd 
door een aantal deelnemers als een gemis ervaren.
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• verschillende werkvormen gebruiken;
• de focus scherp krijgen en houden;
• het proces sturing geven en bespreekbaar maken.
Dit heeft betrekking op de veiligheid in de groep en het zodanig begelei-
den dat de balans tussen geven en ontvangen tot stand kan komen en de 
deelnemers eigenaarschap kunnen ontwikkelen over de aanpak binnen de 
kenniskring.

4.2  De kenniskring van docenten en teamleiders

De beschrijving van de terugblik op het functioneren van deze groep doen we 
naar aanleiding van de vragen die eerder zijn aangegeven. 
Vooraf een verzameling van kernwoorden zoals deelnemers de kenniskring 
typeren:
Openheid, inspiratie, voeding, groot engagement in onderwijs, inspirerend, 
nieuwe wegen verkennen, hoe zit dat bij mij?, professionaliserend, boeiend, 
creativiteit, kennisgedrevenheid, diversiteit, nieuwsgierig.

Gevraagde basishouding 
Door alle deelnemers worden dezelfde kenmerken genoemd. Genoemde woor-
den zijn: open-minded, nieuwsgierig/onderzoekend, initiatief, luisterend en 
bereidheid tot reflectie en delen. Het delen met collega’s in een andere werk-
setting (school) wordt door alle deelnemers als inspirerend ervaren.

Structuur (in combinatie met vraag 7 en 8)
Wat betreft de structuur worden de volgende aspecten als positief naar voren 
gebracht:
• de vaste locatie en vooraf vastgestelde data;
• het informele begin met een eenvoudige maaltijd (maakt de overgang 

tussen de hectiek van de dag en maakt ruimte je open stellen voor iets 
nieuws)*;

• een bepaalde structuur (het met elkaar bestuderen van het boek van Kees 
van der Wolf);

• de gekozen ruimte: belangrijk is dat de ruimte sfeervol is en rust uit-
straalt.

• Aandachtspunt: de gezamenlijke discipline om na de maaltijd op tijd aan 
het werk te gaan. 
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Rol van de facilitator
Als belangrijk in deze rol wordt het volgende genoemd.
Het is belangrijk dat de facilitator de structuur aanhoudt, inhoudelijke input 
geeft, het proces bewaakt en het gastvrouw-/gastheerschap op zich neemt.
Als belangrijke eigenschappen worden genoemd:
• enthousiasmerend: aandragen van nieuwe dingen;
• verbindend: de juiste mensen bij elkaar brengen en houden;
• kennis van de materie en ervaring in het op gang brengen van het leren 

van docenten;
• een persoonlijkheid waarbij mensen zich welkom voelen en een onderzoe-

kende houding hebben.
Als een aandachtspunt wordt genoemd:
• De zorg dat de groep open blijft en er geen ‘íncrowd sfeer‘ ontstaat bij 

voortduren van de kring. Het is belangrijk dat de groep een open karakter 
houdt.

Balans in halen en brengen én de uitdaging (vraag 4)
Wat betreft de balans in halen en brengen wordt verschillend gereageerd.
De helft geeft aan dit in deze kring in balans te ervaren; de andere helft geeft 
aan wellicht meer gehaald te hebben en is onzeker over de eigen inbreng.

“Ik ervaar de balans als prima. Ik neem iedere bijeenkomst wel iets mee voor 
mijn eigen ontwikkeling en die van mijn school. Ik probeer mijn eigen ontwik-
keling vanuit werk, studie en privé zoveel mogelijk te delen met anderen.“
“ik heb het gevoel dat het in balans is, weet zeker dat ik genoeg haal, maar 
twijfel of ik genoeg breng.“

De deelnemers voelen zich uitgedaagd:
• zaken met een frisse blik te bekijken;
• tot een actieve bijdrage in de bijeenkomsten;
• ‘onbeschroomd‘ mijn eigen aanpak in te brengen en wat daar gebeurt in 

te brengen in mijn school;
• iets te presenteren/vertellen over eigen werkpraktijk.
Nieuwe deelnemers geven aan te zoeken naar hun eigen bijdrage/toevoeging.
Dat vraagt tijd. Ook wordt genoemd dat het belangrijk is dat er in een ken-
niskring niet alleen gesproken wordt over, maar ook ‘gedaan’ wordt.
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Leeropbrengst van de deelnemers
De deelnemers aan de kenniskring van docenten geven de volgende opbrengs-
ten aan:
• kennis over een aantal onderdelen met betrekken tot de omgang met 

lastig gedrag en het handelen van collega’s; 

“Ik kan nieuwe gezichtspunten aanbieden aan collega’s met betrekking tot 
het omgaan met lastig leerlinggedrag.“

• reflectie op eigen handelen en reflectie methodieken om met anderen te 
gebruiken;

“Ik heb een andere manier van leerlingbespreking ingevoerd.“

• contact met mensen die iets te bieden hebben op dit terrein, ‘verfrissend’;
• overzicht van relevante literatuur;
• de vertaling van inzichten naar praktische werkvormen.

“De kenniskring verfrist op hoog niveau wat op een lager niveau soms wil 
vastlopen. Ik voel me gesterkt in mijn benadering van een samenwerking 
met leerlingen, waardoor de onbuigzaamheid van ‘de koffiekamerwijzen’ 
van mij afglijdt.“

Mogelijke aanpak van een kenniskring binnen de eigen school?
Door de betrokken deelnemers wordt de aanpak van een kenniskring zeker 
gezien als een manier van werken die binnen de eigen school het leren van 
docenten kan inspireren en vergroten. Binnen een aantal scholen van de 
deelnemers wordt hiermee al ervaring opgedaan. Als succesfactoren worden 
genoemd:
• deelname van de deelnemers op vrijwillige basis;
• randvoorwaarden op het gebied van tijd en ruimte;
• het moet aansluiten op de leerstijl van de deelnemers.

“Een lerende groep neerzetten heeft volgens mij een belangrijke motive-
rende verdiepende werking en zal ook de onderlinge verbinding kunnen ver-
hogen. En daarmee tevens een bijdrage aan de continuïteit van een team.“
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• Ook binnen de kring van leidinggevenden wordt de methodiek van een 
kenniskring zeker gezien als een nieuwe manier om docenten te leren 
uitdagen.

 Een terechte vraag is dan: hoe breng je de diversiteit in als je het op 
school doet?

‘Ik zou dan kijken of ik de conciërge, de decaan en mensen vanuit verschil-
lende afdelingen bij elkaar zou kunnen krijgen’

Samenvattend
Uit beide evaluaties komen een aantal factoren naar voren die kritisch zijn 
in de opbouw van de kenniskring als een vitaal lerend netwerk: de rol van de 
facilitator en een gedeelde focus.

De rol van de facilitator
In beide kenniskringen hebben APS-adviseurs de rol van facilitator op zich 
genomen. APS was ook de initiator.
Wij hebben die rol op ons genomen door de bijeenkomsten voor te bereiden, 
in de zin van:
• het uitnodigen van deelnemers;
• het voorbereiden van de bijeenkomsten (naarmate de kenniskring langer 

bestond was dit minder nodig, werd de voorbereiding globaler);
• alert zijn op het kunnen inbrengen van iets nieuws rond de gemeenschap-

pelijke focus (krant, film, …);
• het regelen van locatie en eten en/of drinken.
Tijdens de bijeenkomsten geven we leiding aan het proces. Dat vraagt een 
zorgvuldige afstemming tussen volgen en sturen.
Een te actieve facilitator wordt in beide kringen als blokkerend genoemd.

Deelnemers over de facilitator

“De begeleiders houden gevoel voor wat er gebeurt, zij leiden het proces in 
goede banen.“
“De begeleiding heeft altijd kennis en kunde paraat, zij hebben het in zich 
om voor verdieping te zorgen en diepere lagen aan te boren. Voor mij is 
de begeleiding de bindende factor, een onbegeleide kenniskring zou niet 
hetzelfde opbrengen.“
“Een valkuil is: hardwerkende facilitatoren die zelf veel aandragen. Dit kan 
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als effect hebben dat de deelnemers achterover gaan leunen en afwachtend 
worden.“

Een gedeelde focus
Het proces van een groep die meer sturing nodig heeft naar een groep die 
zelf initieert en voorstellen doet is in de loop van de tijd gekanteld. Dit 
vraagt een proces van zoeken.
Ook hierin spelen de facilitatoren een belangrijke rol.
Tijdens het proces zochten de begeleiders aanpakken die het eigenaarschap 
van de deelnemers konden vergroten. Het formuleren van en werken aan 
eigen leervragen werd ingezet. Voor een aantal leverde dit een nieuwe sti-
mulans op.
Bij anderen leverde dit geen inspiratie op, omdat zij in de hectiek van de 
dagelijkse praktijk niet toekwamen aan hun voornemens. Ook werd toen dui-
delijk dat sommige praktijken echt te ver van elkaar afstonden (bijvoorbeeld 
jeugdgevangenis en de isk) en er voor sommigen te weinig te halen was. Het 
vinden van een gedeelde focus waarvan de deelnemers zich eigenaar voelen 
neemt tijd en is tegelijkertijd een belangrijke voorwaarde voor succes.

“In het begin waren de bijeenkomsten meer gestuurd, we kregen opdrach-
ten en de thema's werden door APS aangedragen. De kanteling van gestuurd 
naar eigen inbreng kwam toen we onze eigen leervragen op papier zetten.“

Dit moment werd door vier deelnemers als het omslagpunt genoemd waarop 
zij de balans tussen halen en brengen voelden verschuiven.
De tijd hiervoor werd ervaren als een proces van werken naar eigenaar-
schap, deelnemers benoemen dat ze herkennen dat het ’hun kenniskring’ 
moest worden. 

“Door het eigen onderzoek ging ieder met een eigen thema aan de slag, 
hierdoor viel het gezamenlijke voor een deel weg. Ik zou het prettig vinden 
om samen een thema, een concreet probleem hieruit te kiezen.“

Terugkijkend en de twee soorten kenniskringen vergelijkend is de vraag of de 
kenniskring van leidinggevenden in vier bijeenkomsten de tijd heeft gehad om 
zich te kunnen ontwikkelen tot een kenniskring. De ervaring van de andere 
groep leert dat het een zoekproces met elkaar is om een werkwijze te vinden 
die voor iedereen prikkelend en uitdagend is. Dat zoeken met elkaar vraagt tijd.
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5.  Conclusies en aanbevelingen

In deze brochure staat de vraag centraal of de kenniskring een succesvolle 
methodiek is om kennis te delen, en om de verbinding tussen wetenschap-
pelijke inzichten en de dagelijkse werkpraktijk te verbinden. Daarnaast gaat 
het over de vraag onder welke condities.

Bij de start van het werken in kenniskringen hebben we ons laten inspireren 
door het denken van Eelke Wielinga.
We hebben onze kenniskringen onderzocht op de dimensies: dialoog, ruil, 
structuur en uitdaging. Op basis van het vorige hoofdstuk kunnen we zien 
dat de kritische factoren die de deelnemers benoemen direct te herleiden zijn 
tot de vier gebieden (veiligheid en belangstelling, balans in halen en bren-
gen, je uitgenodigd voelen eigen ideeën en creativiteit in te brengen, een 
structuur die ruimte laat en begrenst, geïnspireerd worden). Duidelijk wordt 
ook dat het belangrijk is met elkaar de tijd te nemen te onderzoeken wat er 
aan de hand is als de spirit verdwijnt.
In dit onderzoek kan weer de gemeenschappelijkheid en de verbinding ontstaan 
of er kan een besluit genomen worden met elkaar de kring te beëindigen.
Het openleggen van dit onderzoek is een belangrijke taak van de facilitator.
Het is tegelijkertijd ook een vorm van modelgedrag waarin deelnemers zich 
gestimuleerd gaan voelen zelf ook dergelijke interventies te gaan doen. Dit 
vraagt tijd en vertrouwen. Zo kan in toenemende mate de kring toegroeien 
naar een ‘levend netwerk’ waarvan alle deelnemers zich eigenaar voelen en 
verantwoordelijkheid voor willen dragen.

Op basis van onze ervaringen kunnen we concluderen dat de volgende factoren 
van cruciaal belang zijn in het succesvol functioneren van een kenniskring.

Gedeelde focus
Een gedeelde focus en een voor alle deelnemers betekenisvol vraagstuk zorgt 
voor maximale betrokkenheid.

Een facilitator die zijn/haar rol neemt 
We hebben gezien dat de facilitator een belangrijke rol heeft in proces en 
inhoud. 
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De facilitator begeleidt het proces naar een gezamenlijk geformuleerd vraag-
stuk, zoekt de balans tussen sturen en volgen, inspireert op inhoud en kan 
verschillende werkvormen inzetten. 
Een valkuil is een te sturende rol te nemen: ‘hardwerkende facilitator die 
zelf veel aandraagt’. Dit kan het effect hebben dat de deelnemers achterover 
gaan leunen.
Belangrijke competenties van een facilitator zijn:
• heeft zicht op proces en in staat daarop te sturen;
• kan verschillende werkvormen hanteren;
• is redelijk thuis op de inhoud van het thema van de kenniskring;
• kan leren en reflectie op gang brengen.

Een persoonlijke benadering
De deelnemers zijn persoonlijk uitgenodigd op basis van hun kwaliteit en/of 
affiniteit. De deelnemers voelden zich daarmee erkend. Dat blijkt een goed 
vertrekpunt om actief bij te willen dragen en nieuwsgierig naar elkaar te zijn.

Balans eigen praktijk – inzichten van buiten
Binnen de kenniskring is er sprake van een evenwicht tussen de input van 
nieuwe theorieën/inzichten en de inbreng van eigen werkpraktijken.
De inbreng van eigen vraagstukken en praktijken gerelateerd aan het 
gemeenschappelijk vraagstuk verhoogt de betrokkenheid en het leren van 
en aan elkaar. Inzichten uit de literatuur kunnen hier nieuw licht op werpen.
Er is een voortdurende vruchtbare wisselwerking tussen eigen praktijk en 
inzichten van ‘buiten‘.

De kenniskring als methodiek om te leren faciliteren
De methodiek van een kenniskring blijkt zeker gezien te worden als een 
manier van werken die binnen de eigen school het leren van docenten kan 
inspireren en op gang brengen. 
Vrijwilligheid van deelname is een belangrijke voorwaarde.

Diversiteit binnen een kenniskring blijkt voor de deelnemers van belang. 
Wanneer scholen en/of besturen met deze vorm van leren aan de gang willen 
is dat een belangrijk aandachtspunt. Hoe waarborg je binnen eenzelfde orga-
nisatie de diversiteit die de deelnemers in staat stelt andere gezichtspunten/
werelden te leren kennen?
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Een voorbeeld daarvan is de participatie van deelnemers van verschillende 
afdelingen, met verschillende functies en/of ouders en leerlingen (afhanke-
lijk van het vraagstuk). 
Een kenniskring kan natuurlijk ook schooloverstijgend georganiseerd wor-
den. Besturen kunnen hier een initiërende rol in spelen.
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Bijlage 1 

Vragen aan deelnemers

1.  Welke houding vraagt een kenniskring van de deelnemers? Hoe ervaar je 
dat in deze groep?

2.  Welke afspraken in de structuur motiveren je? Welke type afspraken 
belemmeren je?

3.  Hoe ervaar jij de balans halen en brengen in deze kenniskring?
4.  Op welke manier voel je je uitgedaagd een bijdrage te leveren? Wat 

spreekt je daarin aan en wat minder?
5.  Wat is jouw persoonlijke leeropbrengst van het participeren in deze ken-

niskring?
6.  Zie je het als een aanpak binnen je eigen organisatie om het leren van 

collega’s te bevorderen? Waarom wel en waarom niet?
7.  Wat ervaar je als meerwaarde van een facilitator? 
8.  Belangrijke eigenschappen van een facilitator vind ik …
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Bijlage 2 
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Bijlage 3

Voorbeeld schoolleider

Beste Collegae,

Jullie hebben van mij recentelijk het boek ‘Gedragsproblemen 
in scholen‘ ontvangen. Ik beschouw het als een zeer belangwek-
kend boek waarin veel aanknopingspunten zitten die te maken 
hebben met keuzes die wij op school maken.
Ik wil daarom het voorstel doen om (buiten schooltijd!) drie 
bijeenkomsten met elkaar te organiseren waarin we de inhoud 
van dit boek bespreken en nagaan wat dit voor ons werk bete-
kent.
We slaan, wat mij betreft, dan twee vliegen in één klap. We 
organiseren tijd met elkaar om ‘voorbij de waan van de dag‘ 
stil te staan bij onderliggende waarden en overtuigingen in 
ons werk.
En dit gezelschap (zorg - jaarlaagteams - schoolleiding) is 
bij uitstek een gezelschap waarin ook kennisontwikkeling van 
belang is.
 
Buiten schooltijd kan betekenen dat we drie keer om 16.30 
beginnen tot 18.30 en bijv. eindigen met een eenvoudige maal-
tijd.
Kan ook betekenen dat we drie avonden vastleggen.
Of wellicht is er nog een ander idee.
 
Het boek bestaat uit negen hoofdstukken en mijn voorstel zou 
zijn om drie drietallen drie hoofdstukken te laten voorberei-
den om zo te zorgen dat er via werkopdrachten een goed gesprek 
wordt gevoerd. (Andere ideeën zijn welkom!)
 
Vooralsnog wil ik je vragen om hierop te reageren:
 
1. Wil je meedoen?
2. Wat vind je van “de genodigden” Vergeten we mensen?
3. Zo ja, wat vind jij dan handig qua planning?
4. Wat vind je van het voorstel qua voorbereiding?
 
Na het verzamelen van jullie reacties zal ik met een definitief 
voorstel komen.
 
Groet, Schoolleider
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Bijlage 4 

Kenmerken kenniskring

Bij het starten en ‘levend‘ houden van een kenniskring zijn basiselementen 
(groen) te benoemen. Het gaat om vragen als:
• Waar en wanneer wordt de kenniskring gehouden? Is er aandacht voor de 

overgang van wie naar kenniskring?
• Wie doet mee? Zijn er voldoende verschillen?
• Waar gaat het over?
• Wie neemt het initiatief, zorgt voor interventies, grijpt in als het nodig 

is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de blauwe factoren kritisch zijn voor 
succes.
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