
In elk HCO Nieuws laten we één of meer experts aan het woord over een actueel onderwijsthema. Deze keer Jeroen Busscher over de veranderende 

wereld, onderwijs voor de toekomst en leren door zelf dingen anders te doen. 

‘Deze tijd 

vraagt 

van ons 

anders te 

leren leren’
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Column

Dat de wereld in verandering is weten we nu 

wel. We zijn ons zo langzamerhand ook ervan 

bewust dat leerlingen in een andere wereld 

terecht komen. Een wereld waar andere 

kwaliteiten nodig zijn. Wie als leraar denkt 

dat dit geen impact heeft op hoe wij ons 

werk doen, zit luidruchtig te slapen. Ook wij 

moeten veranderen, dat is duidelijk, maar hoe 

doen we dat?

De meeste leraren beseffen donders goed 

dat hen een grote uitdaging wacht. De meeste 

willen ook wel veranderen. Maar het is best 

lastig de lessen en methoden die je al jaren 

gebruikt los te laten. Los te moeten laten dat 

je de belangrijkste kennisbron in de klas bent, 

los moeten laten dat uitleggen, corrigeren en 

voordoen steeds minder geschikt zijn om de 

21st century skills bij te brengen. Hoe leer je iets 

of iemand op te zoeken? Hoe katalyseer je op 

creativiteit? Hoe maak je het enthousiasme vrij 

van anderen? 

Hedendaags leren vraagt andere vormen van 

leren. Voor de leerlingen, maar net zo goed 

voor onszelf. 

Hoe leren we dan?

Er bestaat niet één manier om jezelf te ont-

wikkelen tot leraar voor de 21e eeuw. Het 

curriculum hiervoor zal je deels zelf moeten 

uitvinden. Hieronder geef ik wel een paar 

tips en voorbeelden. 

Onderzoek naar onbehagen

Sommige dingen daar heb je gewoon niks 

mee. Je moet er niet aan denken ze te moeten 

doen. Rond een kampvuur een Indiase dans 

doen, een iglo bouwen of een college over het 

gebruik van Excel volgen. Voor iedereen is het 

iets anders dat de weerzin oproept. Ik had dat 

bijvoorbeeld met familie-opstellingen. Dat leek 

mij een griezelige zweverige nep-therapie voor 

vage figuren. Juist daarom ben ik het een dag 

zelf gaan ervaren. Juist omdát het onbehagen 

opriep. De dag was fantastisch. Niet alleen 

betrapte ik mezelf op allerlei vooroordelen, 

ook leerde ik onverwachte dingen. Vaak zoeken 

wij naar wat ons leuk lijkt, naar iets dat we 

herkennen. Permiteer je eens per jaar iets te 

doen dat je onbehaaglijk lijkt. De ervaring zal 

je ontzaglijk veel over jezelf en anderen leren.

Excursie naar gedrag

Organiseer eens een excursie naar mensen 

die iets specifieks heel goed kunnen, maar 

een totaal ander vak hebben. Hoe houdt een 

goochelaar de aandacht vast? Hoe krijgt een 

interim manager al die verandering voor elkaar? 

Hoe vangt een straatverkoper iemands aan-

dacht? Luister naar de ander en probeer te 

begrijpen wat je hiervan zelf kunt toepassen. 

Dus niet wat je al wist, maar dat wat de 

ander anders doet. Zo leer je experimenteren 

met je eigen gedrag.

Feed-ask

Vraag eens aan een collega, vriend, familielid, 

leerling of iemand die je nog maar net kent: 

“Hoe zie jij mij?”. Moedig ze aan hun voor-

oordelen en gevoelens en associaties met je 

te delen. Wij hebben het vaak over feedback. 

Maar feedback geven is voor veel mensen lastig. 

Diegenen die enthousiast zijn vinden het vaak 

heerlijk om ongevraagd commentaar te leveren. 

Managers zijn daarom vaak een grote fan van 

feedback. Feed-ask doe je zelf. Ga bewust op 

zoek welke vooroordelen mensen over je heb-

ben, welk effect je op hen hebt. Het werkt heel 

bevrijdend. Bovendien zijn mensen doorgaans 

beleefd en geven ze je vooral complimenten. 

Vaak over zaken die je zelf nog niet gerealiseerd 

had. Noem het onontdekte kwaliteiten. Leuk en 

leerzaam.

We hebben leerlingen jarenlang geleerd te leren. 

Deze tijd vraagt van ons anders te leren leren. 

Wie durft? Spelen en uit nieuwsgierigheid op 

onderzoek uitgaan. Ooit konden we het.

Jeroen Busscher is expert op het gebied van 

organisatiecultuur, teamprocessen en gedrag 

in organisaties. Hij werkt als trainer, spreker/

dagvoorzitter en schrijver van management-

boeken voor uiteenlopende organisaties. Zijn 

nieuwe boek De Leer(r)evolutie verschijnt in 

mei 2018. Zie ook www.jeroenbusscher.nl en 

meld u aan voor zijn inspirerende VLOGbrief. 

  Jeroen Busscher


