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5VOORWOORD

Voorwoord

In dit proefschrift staat de vraag centraal welke leer- en werkmethoden leiden tot leercompetentie-
ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en professionals. Er is een leerconcept 
uitgewerkt waarin de professional zijn leercompetentie-ontwikkeling ontleent aan de vraag van 
de persoon met een verstandelijke beperking. Onderzocht zijn de effecten van het leerspel ‘Open 
de Cirkel’, waarna de resultaten zijn gebruikt voor het ontwerpen van de Betekenisgestuurde Inter 
Actie Methode (leermethode BIAM). Vervolgens is onderzocht of de leermethode BIAM bijdraagt 
aan wederkerig leren. Het leerconcept wordt geplaatst in het brede perspectief van duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord leren.

Dit proefschrift is het voorlopige resultaat van een proces dat ik midden jaren negentig begonnen 
ben. Zonder de medewerking en steun van velen waren er geen nieuwe leermethoden ontwikkeld. 
Mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, professionals en het management van 
diverse zorgorganisaties hebben mij tal van inzichten en situaties geboden, waarmee de inhoud 
van dit proefschrift tot stand is gekomen. Ik creëerde tal van leersituaties met betrokkenen, wat om 
veel organisatietalent vroeg, maar ook om het verwerven van nieuwe kennis, welke ik weer over-
droeg aan anderen. Door de aard van dit onderzoek was de moeilijkste rol voor mijzelf om tegelij-
kertijd ook mijn eigen handelen als onderzoeker te beoordelen.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij wat tot nu toe is bereikt en daarbij 
de mensen te bedanken die daaraan hebben bijgedragen. Allereerst gaat mijn dank uit naar de 
leercoaches die in de fase van het leerspel ‘Open de Cirkel’ met hun praktische inbreng en doorzet-
tingsvermogen het leerproces ondersteunden. Speciaal wil ik Annie Rühl bedanken die met veel 
nauwgezetheid de evaluatiegegevens verwerkte. Het is aan haar te danken dat het materiaal op orde 
was en gebruikt kon worden voor dit onderzoek. Daarnaast wil ik het management en de mede-
werkers van de drie organisaties De Korf in Megen, Mikado en Xieje in Gennep bedanken voor de 
mogelijkheid die zij boden om er een aantal jaren de leermethode BIAM te mogen toepassen. Ook 
bedank ik de leercoaches die steeds weer in staat bleken de eigen collega’s te inspireren. 

Verder wil ik Prof. dr. Robert Jan Simons, mijn promotor, bedanken voor zijn begeleiding en on-
dersteuning bij de totstandkoming van dit proefschrift. Peter van Soest bedank ik voor het vele 
vertaalwerk en het verwerken van data en de meelezers voor hun verbetersuggesties. Met dank aan 
Rob Blomme voor het optimaliseren van de statistische verwerkingen. Ik bedank Theo Herfkens, 
de vormgever van dit boek. En Marij Smits en Selma Markhorst die mijn boek als ‘een project’ 
oppakten en de teksten redigeerden. Ik dank Michelle Mellion die in staat was de summary toe-
gankelijk te maken door nieuwe begrippen te vertalen in Engelse termen. Ik dank Jules Kroese die 
mij liet inzien dat het niet gaat om mensen met beperkingen, maar om mensen met verborgen 
competentie.
Speciaal bedank ik mijn dochter Ursela, die in mijn bedrijf werkt en mij met regelmaat voorziet 
van kritische en vooral nuttige feedback en is gaan begrijpen dat verbeteren en vernieuwen twee 
verschillende dingen zijn en dat sociale vernieuwing niet iets is wat je zo maar even doet. Daarmee 
kunnen wij samen nog jaren vooruit. 

Dan wil ik Wim en mijn moeder bedanken voor de ruimte en aanmoediging die ik kreeg om aan 
dit proefschrift te werken. 

Ik bedank Bart Martens voor zijn kunstwerk: de kleurrijke en sprekende lino die ik heb gebruikt 
voor het omslag van dit boek en die precies aansluit bij de titel. 
Het zijn de mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten en de professionals aan wie 
ik dit proefschrift opdraag.

Martha van Biene 
Siebengewald, januari 2005
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Inleiding 

Het is niet altijd gemakkelijk om door te dringen tot het wezen van een persoon met een 
verstandelijke beperking. Deze breed gedeelde ervaring was een van de vertrekpunten 
van een onderzoek, dat ik in 1998 en 1999 deed in het kader van mijn studie Manage-
ment Learning and Development aan het Tilburg Institute for Advanced Studies (TIAS) 
van de Katholieke Universiteit Brabant. Dit onderzoek betrof het ontwerpen en toepas-
sen van nieuwe leer- en werkvormen voor professionals die werken met mensen met een 
verstandelijke beperking. Implementatie van een nieuwe aanpak had tot doel het proces 
van zorgvernieuwing te ondersteunen. Nieuwe leer- en werkvormen moesten leiden tot 
leercompetentie-ontwikkeling van zowel cliënten als professionals. De studie diende tevens 
als vooronderzoek naar de mogelijkheden voor wetenschappelijke onderbouwing en ef-
fectmeting van het leerspel ‘Open de Cirkel’ dat was ontwikkeld in de context van zorgver-
nieuwing. Mijn promotieonderzoek, waarvan dit proefschrift verslag doet, bouwt voort op 
deze aanvankelijke bevindingen.

Een leven lang leren (over)leven 

Het vooronderzoek ging uit van de vooronderstelling dat er voor mensen met een verstan-
delijke beperking een ‘inhaalslag’ te maken is op het gebied van persoonlijke ontplooiing 
of leren als een recht voor iedereen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is leren 
in hoge mate afhankelijk van een concrete sociale context. Situationele inbedding van het 
leerproces is een voorwaarde voor het ontwikkelen van leervermogen.
In dit promotieonderzoek wordt dit uitgangspunt onderschreven, maar het perspectief 
is aanzienlijk breder. De nieuwe leer- en werkvormen sluiten aan bij de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van dienstverlening, gericht op ondersteunend wonen en werken, voor 
mensen die in de samenleving langdurig of voor kortere tijd in een kwetsbare positie ver-
keren. Voor hun maatschappelijke (re)integratie is het van belang hen te activeren in zelf-
bepaling. Daarvoor is het nodig dat zij hun sterke kanten blijven gebruiken, ondersteuning 
krijgen bij het scheppen van normale leefomstandigheden en dat ze zich blijven ontwikke-
len. Permanent leren is nodig om zich als burger duurzaam staande te kunnen houden in 
een leefomgeving en samenleving die voortdurend veranderen.

Wederkerig leren

Dit promotieonderzoek richt zich op de ontwikkeling van leercompetentie van mensen 
met een verstandelijke beperking én die van professionals die hen ondersteunen. De aan-
dacht gaat daarbij met name uit naar de wijze waarop de laatsten zich structureel kunnen 
blijven professionaliseren in hun dagelijks werk. De achterliggende gedachte is dat zorgver-
lening en ondersteuning, inclusief leerondersteuning, in essentie een (inter)subjectief ka-
rakter hebben met als basis de communicatie tussen cliënt en professional. Deze benade-
ring raakt het elementaire gehalte van leerprocessen in dienstverlenende organisaties. Het 
is de taak van het management om systematisch en planmatig interactief leren optimaal te 
faciliteren.  
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ is bedoeld voor professionals om visies uit te wisselen over 
zorgvernieuwing en door middel van acties met cliënten tot gedragsverandering te komen.
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Op grond van de ervaringen met dit leerspel, is vervolgens de Betekenisgestuurde Inter 
Actie Methode (de leermethode BIAM) ontwikkeld, waarbij leertheoretische inzichten 
zijn gekoppeld aan praktijkbevindingen. De leermethode BIAM beoogt een veelomvat-
tend leer- en werkkader te bieden voor competentieontwikkeling van individuen, teams en 
de organisatie als geheel. Deze organisatiebrede aanpak heeft tot doel de persoon met een 
verstandelijke beperking in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te leren nemen in 
en voor de eigen leefsituatie alsmede de ontwikkeling van competenties van professionals 
om hem of haar daarin adequaat te ondersteunen.
 
Probleemstelling   
In dit proefschrift wordt in een brede context de vraag onderzocht hoe nieuwe kennis 
ontwikkeld kan worden en hoe die nieuwe kennis kan leiden tot een fundamentele veran-
dering van denken en doen bij cliënten, professionals en anderen die een actieve rol spelen 
in het leven van de persoon met een verstandelijke beperking. Specifiek wordt nagegaan in 
hoeverre de kennis die professionals verwerven ook de cliënten bereikt, in casu de mensen 
met een verstandelijke beperking die zij ondersteunen. We hechten hieraan grote waarde, 
omdat kennisoverdracht – in de vorm van gedrag, interactie en concreet handelen - ertoe 
kan leiden dat de persoon met een verstandelijke beperking (ook) zelf actie onderneemt, 
wat een belangrijke factor is voor zijn zelfbepaling. Een heldere zorgvisie, oprechte inten-
ties en een doordachte werkmethode garanderen immers nog geen kwaliteit van leven van 
de persoon met een verstandelijke beperking.  De centrale vraag in dit proefschrift is dan 
ook of en in hoeverre het gebruik van de leermethode BIAM daadwerkelijk leidt tot we-
derkerig leren. 

Object van onderzoek is dus niet de persoon met een verstandelijke beperking, noch de  
professional, maar nieuwe leer- en werkmethoden. In dit geval zijn dat achtereenvolgens 
het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM. En niet de praktijk, maar de theo-
rievorming die daarvan is af te leiden staat in dit proefschrift centraal. De basis daarvoor 
is de analyse van de uitwerking van nieuwe leer- en werkmethoden op zowel de leefsituatie 
van de persoon met een verstandelijke beperking als op de arbeidssituatie van de profes-
sional alsmede op de interactie tussen beiden. 
Door ervaringen met de uitvoering van deze nieuwe leer- en werkpraktijken te analyse-
ren en deze met elkaar te verbinden is het mogelijk tot nieuwe theoretische inzichten te 
komen. Dat gebeurt door geschreven reflecties van professionals te plaatsen in een theore-
tisch kader en hun effecten te meten aan de hand van indicatoren voor effectiviteit, die zijn 
afgeleid van ondersteuningstechnieken. Daarmee wil dit onderzoek allereerst een bijdrage 
leveren aan de theorievorming over de ontwikkeling van leercompetentie op individueel, 
team- en organisatieniveau. In de tweede plaats wil het een bijdrage leveren aan het ont-
werpen van interventiemethoden en toetsingskaders, waarmee het ondersteuningsgericht 
werken van professionals getoetst kan worden. De opzet is dat voor de persoon met een 
verstandelijke beperking zelf de kwaliteit van zijn leven meetbaar wordt.

In de praktijk van zorg en welzijn heeft zorgvernieuwing voor mensen met een verstande-
lijke beperking veelal tot doel om hun onbedoelde, maar ongerechtvaardigde uitsluiting 
van deelname aan de samenleving teniet te doen. Ook hieraan wil het onderzoeksresultaat 
bijdragen. Er worden aanbevelingen gedaan en suggesties aangereikt voor duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord leren voor mensen met een verstandelijke beperking en pro-
fessionals, waarbij de eersten een beroep kunnen (blijven) doen op leerondersteuning. 
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Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet vraagt speciale aandacht. In de vorm van actieonderzoek, gespreid 
over een periode van vijf jaar, zijn relevante praktijkdata verzameld in vier organisaties: 
een zorgorganisatie, een ZML-school, een orthopedagogische organisatie voor kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand en een lunchcafé/detailhandel voor beroepsvorming 
van mensen met een arbeidshandicap. In de organisaties is het BIAM-leersysteem toege-
past, waarmee onderzoeksgegevens zijn verzameld. Daarbij is het proces net zo belangrijk 
als de uitkomst. Gedurende het onderzoeksproces is het behouden van voldoende aligne-
ment (Labovitz en Rosansky, 1997) tussen het hervormingsproces, het organisatieleerpro-
ces en de actieplanning tussen professionals en cliënten van groot belang om daadwerke-
lijk nieuwe theorievorming te genereren. Gekozen is voor een constructionistische benade-
ring, wat de ontwikkeling van een dynamisch onderzoeksproces mogelijk maakt, waarbij 
praktijkervaringen steeds nieuwe elementen inbrengen. 
Daadwerkelijke participatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking 
vragen politieke discussie op samenlevingsniveau en hebben een grote impact op de ont-
wikkeling van de dienstverlening in de praktijk van zorg en welzijn. Deze ontwikkelingen 
sturen en kleuren de onderzoeksvoortgang. Omgekeerd wordt in de betrokken organisaties 
het denken over zorgvernieuwing beïnvloed door de inbreng van reflectieve onderzoeks-
werkwijzen. In dit geval betreft het organisatieopvattingen en -theorieën welke zijn afge-
leid van concepten en uitgangspunten voor een ‘leergerichte organisatie’.
Zo vindt een dynamische interactie plaats tussen onderzoeksmethoden, dataverzameling 
en data-analyse, tussen praktijk en theorie, tussen participatie van professionals en die van 
mensen met een verstandelijke beperking. Wederzijdse aanpassing vindt plaats naar aanlei-
ding van tussentijdse onderzoeksresultaten. Dit noodzaakt tot voortdurende heroriëntatie 
op gehanteerde onderzoeksmethoden, technieken en theoretische principes van waaruit 
gehandeld wordt. Tijdens het onderzoek leiden nieuwe zienswijzen ‘werkenderwijs’ tot 
nieuwe methoden en instrumenten. Door steeds verbanden te leggen met individueel, 
team- en organisatieleren is vast te stellen of de koersbepaling en de gekozen richting en 
methoden van zorgvernieuwing nog tot alignement leiden. In deze zin is de onderzoeks-
aanpak te karakteriseren als een evolutief werkmodel: praktijk ontwikkelt theorie en theo-
rie ontwikkelt praktijk. 

Als onderzoeker ben ik me ervan bewust dat constructionistisch evalueren geen vast-
staande gegevens kent. Via een proces van feedback en verificatie wordt gestreefd naar een 
steeds hogere validiteit. Een multidimensionele aanpak van narratief onderzoek impliceert 
ambiguïteit, complexiteit en tal van onzekerheden die onvermijdelijk met zulk onderzoek 
gepaard gaan. Dit promotieonderzoek is dan ook te typeren als een relationeel onderzoek 
met reflecties, evaluaties en onderzoek naar de effectiviteit van acties van de betrokkenen. 
Hun concrete handelen is feitelijk de ‘materie’ van het narratieve onderzoek, maar het 
kan enkel aangevoeld en begrepen worden door kennis te nemen van het volledige onder-
zoeksverhaal. 

Vooruitblik 
De opbouw van dit proefschrift is als volgt. In deel 1 komen de probleemstelling, de on-
derzoeksvragen en het theoretisch kader uitgebreid aan bod. Zoals gezegd, zijn de theo-
retische invalshoeken en achtergronden primair constructionistisch van aard. De visies 
en onderzoeksopvattingen van Gergen en Weick hebben een belangrijke invloed op de 
theoretische onderbouwing van dit constructionistisch opgezette onderzoek. Dat geldt ook 
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voor de methode van narratief onderzoek van Clandinin en Conelly die wordt besproken. 
Actieonderzoek volgens de methode van Elden en Chisholm, waarbij sociale vernieuwing 
een van de uitgangspunten van actieonderzoek is, speelt eveneens een grote rol in de me-
thodiek van dit onderzoek. Daarnaast maak ik gebruik van de inzichten van Schalock die 
langdurig onderzoek verrichtte naar levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke 
beperking en vanuit die ervaring ondersteuningstechnieken voorstelt die in dit proefschrift 
de basis vormen voor de ontwikkeling van vormen van georganiseerde leerondersteuning.

Deel 2 doet verslag van de praktijkstudie leerspel ’Open de Cirkel’. Dit leerspel is als 
nieuwe leer-/werkvorm ontworpen en geïntroduceerd in een zorgorganisatie. Na imple-
mentatie zijn de effecten van het leerspel op vijf niveaus in kaart gebracht en geëvalueerd: 
de ervaring van de deelnemers aan het leerspel, de reflecties van de spelcoaches, de per-
soonsgebonden acties en de effecten hiervan, het leertraject in zijn geheel. Tot slot heeft 
een peiling plaatsgevonden van percepties van ‘Leren VAN mensen met een handicap’. Op 
grond van deze bevindingen en praktijkervaringen is de leermethode BIAM ontwikkeld.

Deel 3 behelst de leermethode BIAM. Eerst wordt het ontwerp van de Betekenisgestuurde 
Inter Actie Methode (leermethode BIAM) toegelicht. Het ontwerpen van de leermethode 
is een empirische fase in het onderzoek, waarin wetenschappelijk onderzoeken, uitvinden 
en ontwerpen bijeen worden gebracht (Van Santen, 2003). Er wordt in beeld gebracht 
wat het verschil is tussen het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM. Vanuit 
de bevindingen van het leerspel worden interventietechnieken ontwikkeld die aanzetten 
tot reflectieve activiteiten, sociale actie en deelname aan leernetwerken. Aan een belang-
rijke ontwerpeis wordt uitvoerig aandacht besteed: het deconstrueren en construeren van 
praktijkkennis. De leermethode kent een BIAM-onderbouw, met dialoog en reflectie, en 
een BIAM-bovenbouw met een instrumentenset. De instrumenten zijn ontworpen om de 
positieve wederzijdse afhankelijkheid te activeren tussen de persoon met een verstandelijke 
beperking en de professional, waarmee een continuüm van reflectieve praktijk ontstaat.
De opbouw van constructivistische leervisies binnen het leerconcept BIAM bestaat uit er-
varingsleren en specifiek betekenisgericht leren en actief leren, waarbij leren wordt opgevat 
als reflecteren, interacteren en construeren (Boekaerts en Simons, 1995). Het enkel-, dub-
bel- en drieslagleren (Argyris, 1997; Wierdsma, 1999) wordt als toetsingskader gebruikt 
om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van verbeterend leren of vernieuwend 
leren. Daarnaast krijgt de visie op leren van Dewey (1938) een belangrijke plaats, dat in 
ons levenscontinuüm alle ervaringen in het verleden en in de toekomst met elkaar verbon-
den zijn. 

De gebruikswaarde van de leermethode komt tot stand door toepassing van de volgende 
leerconcepten: constructieleerconceptie, waarbij kennis en ervaring worden geconstrueerd 
naar nieuwe inzichten en de toepassingsleerconceptie, waarin actie en het nut van de actie 
centraal staan. Werken met de leermethode BIAM is dan ook gericht op het ontstaan of tot 
stand brengen van relatief duurzame dienstverleningsprocessen waarbij het vergroten van 
het leervermogen van professionals en mensen met een verstandelijke beperking de resul-
tante is van systematische ontwikkeling van ‘nieuwe’ kennis, gedrag en vaardigheden. 
Er worden nieuwe soorten van leerprocessen aangereikt waarin wederkerig leren, context-
gebonden leren, coöperatief leren en sociaal leren een plaats krijgen. In de drie praktijkstu-
dies ‘Leren van vragen van kinderen’, ‘Nieuw leren’ en ‘Lerend werken’  is via georganiseer-
de leerondersteuning onderzocht hoe de leermethode BIAM kan bijdragen aan wederkerig 
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leren en leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en 
professionals.
Het laatste hoofdstuk van deel 3 bevat een theoretische en kritische reflectie op de leerme-
thode BIAM en de onderzoeksresultaten worden bediscussieerd.
In deel 4 worden de onderzoeksresultaten in een breder perspectief geplaatst  Het leer-
concept ‘georganiseerde leerondersteuning’ (learning support) wordt geïntroduceerd. Dit 
leerconcept is ontwikkeld aan de hand van theoretische en praktische inzichten in het da-
gelijks leren en leven van mensen met beperkingen en professionals. Het leerconcept is een 
aanvulling op bestaande burgerschapsmodellen als community support en living support. 
De invloedsferen die bepalend zijn bij leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een 
verstandelijke beperking worden bediscussieerd vanuit factoren van uitsluiting, aanslui-
ting, insluiting en ontsluiting. Deze factoren worden geplaatst in een brede maatschappe-
lijke context. Er wordt aandacht geschonken aan leren en opleiden in het hervormingspro-
ces, waarbij we veronderstellen dat het denkwerk van de dienstverlener steeds meer op de 
voorgrond staat. 
Aspecten van duurzaam en verantwoord leren worden in verband gebracht met omge-
vingsvariabelen als cultuur, arbeidsprocessen, leernetwerken, dienstverleningsprocessen 
en organisatorische voorwaarden. Deel 4 eindigt met een afsluiting en vooruitblik, waarin 
de opbrengst van de leermethode en de aanvullende leertheorie worden beschreven. Er 
worden suggesties voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren en voor nieuwe 
toepassingsmogelijkheden gegeven met enkele voorbeelden van gebruikers van de leerme-
thode BIAM.
Op de CD-rom bij dit proefschrift staan de bijlagen met onderzoeksformulieren en een 
oriëntatie op de BIAM-instrumentenset.

Enkele opmerkingen tot besluit van deze inleiding. In dit proefschrift vindt de lezer geen 
typeringen van onderscheiden doelgroepen of niveaus van functioneren van mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit is achterwege gelaten om te vermijden dat de discussie 
zich toespitst op uitsluiting, in plaats van op het benutten van ieders leervermogen. Mijn 
opvatting is dat voor elk mens persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. In het vooronder-
zoek ‘Open de Cirkel’ wordt de term ‘handicap’ gebruikt. Later is bewust gekozen voor de 
benaming ‘persoon met een verstandelijke beperking’, met erkenning van het feit dat alle 
mensen beperkingen hebben. Maar het juist wel benoemen van de aard van de beperking 
dwingt eenieder realistisch te blijven. Daar waar gesproken wordt over competentie is dit 
op te vatten als leercompetentie. Specifiek gaat het daarbij om het ontwikkelen van vermo-
gen om te ervaren, om ervaringen letterlijk ‘mee te maken’, deze te beleven en ervaringen te 
leren interpreteren. Ontwikkeling van leercompetentie van mensen met een verstandelijke 
beperking is gericht op ‘kwaliteit van zijn’ en verbonden met zingeving. 
Er is gekozen voor een Nederlandstalig proefschrift om velerlei belanghebbenden te berei-
ken die in brede zin betrokken zijn bij het leren van mensen in de Nederlandse samenle-
ving. Vaak zal de lezer het gezegde en bedoelde zonder veel moeite kunnen interpreteren 
naar de eigen (werk)situatie. 
Tot slot: tenzij de context anders uitwijst, mag overal waar in dit proefschrift ‘hij’ (hem, 
zijn) staat, ook ‘zij’ (haar) gelezen worden. 
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Deel 1 

Probleemstelling en theorie: 

het sociaal-constructionisme 

als onderzoeksperspectief 

Dit eerste deel beschrijft de onderzoeksvragen en de methode van onderzoek. We plaat-
sen de actualiteit en de relevantie van het onderzoek in de context van zorgvernieuwing 
en leren. Er is een overzicht van de onderzoeksthema’s en het object van onderzoek 
wordt toegelicht. Vervolgens worden de gebruikte theoretische benaderingswijzen uit-
eengezet. De belangrijkste invalshoek, de sociaal-constructionistische visie, krijgt een 
plaats in het onderzoeksperspectief.
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Hoofdstuk 1

Probleemstelling en methoden van onderzoek

1.0  Inleiding
In een nieuwe zorgorganisatie tekende zich een steeds grotere kloof af tussen de feitelijke 
en wenselijke vernieuwing van de zorg. Dit probleem in de organisatie, die ontstaan was 
uit een fusie tussen twee organisaties voor zorg en ondersteuning van mensen met een 
verstandelijke beperking, vormde de aanleiding tot dit proefschrift. De probleemstel-
ling en de vragen in de organisatie (paragraaf 1.1) leidden ertoe om vanuit een nieuw 
theoretisch perspectief te onderzoeken hoe nieuwe leer- en werkprocessen in zorg- en 
dienstverlenende organisaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen 
met een verstandelijke beperking. Dit hoofdstuk beschrijft de probleemstelling en de 
methoden van onderzoek volgens onderstaande structuur. 

Probleemstelling
en methoden 
van onderzoek

1.0   Inleiding

1.1   Probleemstelling

1.2   Kernthema ‘leren als zelfontplooiing’

1.3   Heroriëntatie op theorie en praktijk

1.4   Object van onderzoek

1.5   Methoden van onderzoek

1.6   Klassiek en nieuw actieonderzoek

1.7   Dialoog

Figuur 1.0: probleemstelling en methoden van onderzoek

1.1 Probleemstelling
De problemen in de zorgorganisatie ontstonden op vier niveaus. We hebben die proble-
matiek vertaald in de volgende actuele vragen.

Over de persoon met een verstandelijke beperking: Hoe en waarmee moet hij of zij wor-
den toegerust, zodat hij (of zij) zich zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de samen-
leving?

Over de professional: Waarmee en hoe moet de professional zijn toegerust om de per-
soon met een verstandelijke beperking te kunnen ondersteunen in zijn burgerschap?

Op organisatieniveau: Hoe en waarmee moet het dienstverleningsproces worden inge-
richt, zodat professionals cliëntgestuurd kunnen werken?

Op praktijkniveau: Draagt een systematische en planmatige dialoog over zorgvernieu-
wing via het leerspel ‘Open de Cirkel’ bij aan het vergroten van het zelflerend vermogen 
van individuen en teams?
Antwoorden op ‘waarmee’ en ‘hoe’ generen de valkuil van snelle oplossingen, die recht-
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streeks voortkomen uit praktisch dagelijks handelen. Dat leidt vaak tot aanvullen van 
een tekort ofwel ‘meer van hetzelfde’, waarbij we ons onvoldoende afvragen of de geko-
zen oplossing een meerwaarde biedt ten opzichte van de bestaande situatie.
Het verdient om die reden aanbeveling voor bovenstaande problematiek strategieën te 
zoeken die tot ankerpunten leiden, waaraan nieuwe kennis en attituden verbonden kun-
nen worden. In dit onderzoek plaatsen we de ontwikkeling van leercompetenties van 
professionals dan ook in het brede perspectief van individueel, team- en organisatieleren. 

1.2 Kernthema ‘leren als zelfontplooiing’
Leren als zelfontplooiing is in dit proefschrift in de praktische en theoretische benade-
ringen een kernthema. Het leren werken aan emancipatorische perspectieven van zowel 
mensen met een verstandelijke beperking als professionals veronderstelt een gerichte 
oriëntatie op het totale systeem van dienstverlening. Het veronderstelt eveneens inzicht 
in de huidige competenties van professionals. Pas dan kan antwoord gegeven worden op 
de vraag hoe en waarmee professionals moeten worden toegerust. 

Zingevingsvraagstuk
Op organisatieniveau raakt het onderzoek aan principes die te maken hebben met be-
sturen en sturen, leiding geven en leiding nemen. Op samenlevingsniveau komen prin-
cipiële thema’s als gezondheidsethiek en onderwijsethiek naar voren. Gezondheidsethiek 
in Nederland kent sedert de jaren zeventig een principebenadering waarbij de principes 
zijn: weldoen, niet-schaden, respect voor autonomie en rechtvaardigheid. Deze vier prin-
cipes vormen de grondslag voor het medisch handelen.
In dit boek wordt leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking 
vooreerst opgevat als een zingevingsvraagstuk. We moeten ons dan afvragen of het zinvol 
is om de principebenadering in de gezondheidsethiek (Beauchamps en Childress, 1994) 
voor mensen met een verstandelijke beperking te verbreden met een principebenadering 
als leidraad bij de ondersteuning van het leren van mensen met een verstandelijke beper-
king.
De principebenadering vanuit de gezondheidsethiek stamt uit verschillende medische 
tradities en in het proces van patiënt naar burger dienen zich tegengestelde conclusies 
aan over wat praktisch geboden moet worden. Het zal er steeds meer om gaan de ver-
schillende waarden te herkennen en na te gaan welke waarden in het specifieke geval de 
voorkeur genieten bij een medische benadering en welke bij een ondersteuningsgerichte 
benadering. Zowel aan het medisch handelen als aan het ondersteunend handelen ligt 
immers een eigen set regels ten grondslag. 
De vraag blijft centraal staan hoe - met welke middelen en kennis - leren als zelfont-
plooiing in leefsystemen en zorg- en dienstverleningsstructuren kan leiden tot het ont-
plooien van eigen gaven, eigen mogelijkheden en een eigen identiteit van mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Zorgaanbieders vragen zich af of zij verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen 
van mensen met een verstandelijke beperking, als dit uit de reguliere AWBZ gefinancierd 
moet worden. Daniels (1985) en Callahan (1990) menen dat er een nieuwe revolutie 
nodig is om de kwestie van de verdeling van middelen in de zorg bespreekbaar en han-
teerbaar te maken. In 2000 besprak de zorgorganisatie waar het vooronderzoek ‘Open de 
Cirkel’ plaatsvond de visienota Naar een leerbeleid voor mensen met een handicap (Van 
Biene, 2000), waaruit we hier een korte impressie geven. 
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‘Ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt een leven lang leren. Voor sommigen 
van hen zal er zelfs sprake zijn van een overlevingsstrategie, gezien de eisen die de samenleving stelt 
aan het zelfstandig functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. Deze ontwikkeling 
rondom educatie en onderwijs is voor valide burgers volstrekt gangbaar, voor mensen met een ver-
standelijke beperking is dit niet het geval. 
Toch impliceert het meer en meer uitgaan van verzelfstandiging van de mens met een verstandelijke 
beperking inmiddels een andere kijk op leren en ontwikkeling. Leren van mensen met een verstan-
delijke beperking vraagt om een optimale steunstructuur. De professional moet leren de persoon te 
ondersteunen in zijn leerproces. Het leren van de persoon met een verstandelijke beperking is veelal 
gericht op leren in zijn of haar directe leefomgeving (alledaags leren). De zorgaanbieder kan het 
leerbeleid operationaliseren door het ‘leren leren’ te faciliteren. 
Het leren verbinden van individuele levenswensen van mensen met een verstandelijke beperking 
met leren als zelfontplooiing en dit proces ondersteunen, kan een leerdoel worden van professio-
nals. Het wordt mogelijk leeromgevingen op te bouwen bij het ontwikkelen van een meer onder-
steunend gerichte handelswijze, die de persoon met een verstandelijke beperking ondersteunen in 
zijn of haar keuzes. Er dient dan systematisch sprake te zijn van reflectie op de waarde van de be-
treffende keuze en het ter discussie stellen van de vooronderstellingen van de professional. 
Met de bovenstaande visie, waarbij het uitgaan van leren als zelfontplooiing een nieuw handelings-
patroon is, wordt leerbeleid gedefinieerd als beleid dat gericht is op het optimaliseren van leren en 
ontwikkelen in het totale leefsysteem van de persoon met een verstandelijke beperking. Met deze 
toelichting wordt beoogd te verduidelijken dat leerbeleid vandaag de dag gebaseerd is op een om-
vattende opvatting van leren en het een dimensie is (geworden) van organisatiebeleid.’

Beeldvorming over leren en ontwikkelen
Zijn we in staat om systemen van gemeenschapszorg (community support), ondersteu-
nend wonen (living support) en georganiseerde leerondersteuning (learning support) 
te ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking, zonder dat dit tot seg-
mentatie van deze domeinen leidt? Het is onze ervaring dat gesprekken over ontwikke-
lingsmogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking beginnen met: ‘wie is 
waarvoor verantwoordelijk’ ofwel wie waarvoor verantwoordelijk moet worden gesteld. 
Het zoeken naar de verantwoordelijke(n) brengt betrokkenen in eerste instantie in het 
gebied van verdelings- en beheersingsvraagstukken. Het ontwikkelen van een visie op 
leerbeleidsvorming van mensen met een verstandelijke beperking en de te ontwikkelen 
professionalisering komt pas in tweede instantie of geheel niet aan de orde. 
Tot op heden is er nog weinig beeldvorming over leren en ontwikkelen van mensen met 
een verstandelijke beperking binnen het reguliere zorgsysteem. Mensen met een verstan-
delijke beperking kunnen in de zorgorganisatie of via het aanbod van externe cursussen 
nauwelijks gebruik maken van leerlijnen. Ook binnen het speciaal onderwijs en kinder-
dagcentra voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn leerlijnen niet gangbaar. 
Doorleren is voor mensen met een verstandelijke beperking vrijwel onmogelijk. De 
dagbestedingsprogramma’s van zorgaanbieders zijn nauwelijks gericht op ervarend leren 
en ontwikkelen. Vanuit deze brede kijk op leren en ontwikkelen van mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen we constateren dat veel mensen met een verstandelijke 
beperking niet deelnemen of hebben kunnen deelnemen aan speciaal onderwijs, educa-
tie of doelgerichte leeractiviteiten. 
Leren in het dagelijkse leven
We gaan ervan uit dat mensen met een verstandelijke beperking vooral kans hebben om 
te leren in het dagelijkse leven. Deze zienswijze heeft direct consequenties voor de be-
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roepsontwikkeling van professionals. Professionals die dagelijks in contact zijn met men-
sen met een verstandelijke beperking zullen zich dienen te professionaliseren in het leren 
combineren van directe zorgtaken met een mediërende en coachende rol. Het interac-
tieve karakter van de mediërende rol kan bijdragen aan het ontwikkelen van intelligentie 
en competentie, wat tevens leidt tot zelfverandering van de persoon met een verstande-
lijke beperking. In de visie op Leren VAN mensen met een handicap (Van Biene, Hoeben, 
1999) - die in deel 2 onderdeel uitmaakt van het praktijkonderzoek- is de directe leef- en 
werksfeer het vertrekpunt, van waaruit structurele persoonlijke ontwikkeling wordt ge-
initieerd. Uit die visie kristalliseert zich de volgende stelling:

Leren van mensen met een verstandelijke handicap is in hoge mate afhankelijk van de sociale con-
text of van professionals. Inzicht in ontwikkeling van eigen leervermogen van professionals (zelfre-
flectie) of de situationele inbedding van leren is een voorwaarde voor het ontwikkelen van leerver-
mogen van mensen met een verstandelijke handicap (Van Biene, Hoeben, 1999).

Deze stelling spitst zich met name toe op de effectiviteit van grootschalige cultuurbeïn-
vloeding binnen en buiten de zorgorganisatie. In de stelling wordt een voorkeur weer-
gegeven voor het systematisch ‘aangaan’ van ontwikkeling van individueel leervermogen 
van de professional in relatie tot de persoon met een verstandelijke beperking. Deze be-
nadering veronderstelt een directe verbinding tussen leren en werken van professionals 
met leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking. De benadering 
vraagt binnen zorgorganisaties (ook onderwijsorganisaties) nog om nadere visie-uitwis-
seling en (leer-)beleidskeuzes. 
Een belangrijke vraag blijft voorlopig hoe de context van zorg, ondersteuning en ontwik-
keling van mensen met een verstandelijke beperking op een verantwoorde manier kan 
worden vormgegeven. De zorgaanbieder bepaalt nog steeds in hoge mate de context van 
zorg, die erop gericht is het leven leefbaar te houden. Welke plaats leren en ontwikkelen 
daarin hebben in relatie tot de betekenis van georganiseerde leef- en leerondersteuning 
vraagt nog om een brede en fundamentele discussie en studie, waarop we in deel 4 terug-
komen. 

1.2.1 De professional als vernieuwer
Dienstverlening, waarin de vraag van de persoon met een verstandelijke beperking het 
vertrekpunt van handelen is, vraagt om werkcontexten voor professionals die perma-
nente innovatie toelaten en toestaan. Het vermogen om snel iets nieuws te leren en tot 
leven te brengen, is daarbij een essentiële competentie. Deze competentie kan verworven 
worden via onderwijs en op de werkplek. Een open verbinding tussen onderwijs, maat-
schappij en werkveld en de mogelijkheid actief te participeren in maatschappelijke pro-
jecten bieden een rijke voedingsbodem voor leren. Het is noodzakelijk de ontwikkeling 
van vakinhoudelijke expertise te koppelen aan de ontwikkeling van het vermogen tot 
reflectie op het eigen leren. Centrale leerthema’s om gemakkelijker te kunnen navigeren 
in werkcontexten zijn (Von Krogh, 2001): 
- ontwikkelen van zelfkennis: kennis over de eigen motivatie en capaciteiten;
- verbinden van ideeën met de werkelijkheid;
- ontwikkelen van interpersoonlijke en interculturele vaardigheden: in de werksituatie 
 leren omgaan met anderen.
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Professionals worden verantwoordelijk gesteld voor steeds meer aspecten die de kwaliteit 
van leven bepalen van de persoon met een verstandelijke beperking. Er is een verschui-
ving van organisatie van zorg, gericht op stabiliteit en structuur van alledag, naar het 
creëren van contexten waarin de persoon met een verstandelijke beperking autonomie 
en zelforganisatie van leven kan ervaren en ontwikkelen. Dit impliceert dat professionals 
meer dan voorheen de persoon met een verstandelijke beperking structureel ondersteu-
nen in zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces. Het ondersteunen en begeleiden van 
levensprocessen van mensen met een verstandelijke beperking, waarbij impliciet ook 
leerprocessen bedoeld worden, vraagt om reflectief en zelforganiserend vermogen van 
professionals. 

1.2.2 De dienstverlener met kennis
In dit proefschrift gebruiken we de term professional in plaats van begeleider, onder-
steuner, zorgverlener of hulpverlener. Aansluiting is gezocht bij typen redeneringen 
over professionals van Weggeman (1992) en Van Delden (1995) en over professioneel 
handelen van Sprenger (1995). Hun redeneringen bieden mogelijk perspectieven die het 
ontwikkelen van cliënt- en vraaggestuurde dienstverlening bevordert. Zij gaan er primair 
vanuit dat de professional competentie ontwikkelt om goed te kunnen blijven aanslui-
ten op hulpvragen. De hulpvragen die voorheen vanuit een meer geïsoleerde omgeving 
beantwoord werden, bijvoorbeeld vanuit een leefgroep, dagbestedinggroep of instelling, 
moeten bij wonen en werken in de samenleving vanuit een complex netwerk van activi-
teiten in perspectief worden geplaatst. Het kunnen verwerven van kennis is een cruciale 
factor geworden.
‘Onder kennis verstaan wij informatie die een betekenis heeft gekregen in de context van 
de organisatie. Informatie wordt kennis doordat de gebruiker informatie een plek kan 
geven in zijn referentiekader en dit in verband kan brengen met zijn handelen’ (Sprenger, 
1995, pp. 25). Professionals moeten zelf actief op zoek naar verbetering en vernieuwing 
(Sprenger, 1995). 
De redenering van Weggeman (1992) is, dat een professional iemand is die op basis 
van creativiteit en improvisatietalent voortdurend nieuwe informatie produceert. Van 
Delden (1995) benadert dit als volgt: een professional is een dienstverlener met kennis. 
Nieuwe kennis produceren is niet mogelijk zonder te improviseren en creatief te zijn. 
De term professional is aan het verschuiven naar een bredere interpretatie. In dit verband 
zien we steeds meer dat professionals de rol en taak hebben de dienstverlening rondom 
de cliënt in zijn geheel te managen. Het gaat niet meer alleen om zorg, het betreft een 
veel breder spectrum aan activiteiten die in de context van de samenleving plaatsvinden. 
Daarnaast hebben professionals te maken met economisering van de cliënt-
professionalrelatie. Primair is niet meer de vraag wat goed en zinvol is voor de cliënt, 
maar of de professional datgene kan leveren wat de consument vraagt (Pijnenburg, 
1992). En tegelijkertijd moet de professional emotioneel aansluiten bij de cliënt. Het 
economisch perspectief brengt de professional in de situatie dat hij of zij keuzes leert  
maken tussen rationalisatie en zingevingsoriëntatie. Pijnenburg gaat ervan uit dat de 
oorspronkelijke gerichtheid op vaardigheidsleren aangevuld moet worden met de aan-
leg van een nieuwe kennisbasis. Professionals zullen in de gelegenheid gesteld moeten 
worden ander gedrag te ontwikkelen, te reflecteren op eerdere opgedane ervaringen en 
te experimenteren met nieuwe mogelijkheden in kennisontwikkeling. Het komen tot 
nieuwe denk- en zienswijzen in de uitvoering van vraaggestuurde dienstverlening vraagt 
om experimenteerruimte waarin nieuwe handelingskennis kan worden opgedaan. 
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Pijnenburg (1992, pp. 30) vat het bovenstaande als volgt samen: ‘Handelingskennis leert 
je om te gaan met kennis, methoden en sociale omgeving’. In paragraaf 1.3 gaan we in op 
de sociale omgeving waarin de professional tot kennisverbreding en persoonsvorming 
komt.

1.3  Heroriëntatie op theorie en praktijk
Het systematisch werken aan het ontwikkelen van een leergerichte attitude van profes-
sionals - gerelateerd aan het ondersteunen van leervragen van mensen met een verstan-
delijke beperking - is tot op heden geen geïntegreerde denk- en werkwijze. In de prak-
tijkstudie ‘Open de Cirkel’ wordt uitvoerig ingegaan op de kloof tussen zeggen en doen. 
We benadrukken dat het werken aan het emancipatorische vraagstuk, hoe en waarmee 
mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij hun levens- of leervragen 
om heroriëntatie vraagt op het gebruik van methoden, technieken en theoretische prin-
cipes. Antwoorden kunnen slechts gevonden worden na verdieping. De volgende gebie-
den voor onderzoek worden daarbij onderscheiden: 
- uitgangspunten en visies; 
- theorievorming en methodologie; 
- technieken en instrumenten.

Het zal nodig zijn vooronderstellingen te toetsen, te reflecteren op het handelen en bete-
kenis te geven aan de reflecties. Dworkin (1988) merkt op dat het initiëren van een geza-
menlijk leerproces om tot reflectie te komen, met een praktische werkwijze inhoud kan 
krijgen. Merleau-Ponty (1945) geeft hierop een aanvulling: De werkwijze is gebaseerd op 
het ter discussie stellen van bestaande principes en visies, met de bedoeling eerst uit te 
komen op gedeelde waarden, waaraan vervolgens nieuwe sociale en materiële praktijken 
verbonden kunnen worden (1).
Het continueren van het ontwikkelingsproces van zorgvernieuwing vergt een bepaalde 
denkrichting. We onderzoeken waar standaardbenaderingen niet meer voldoen en nieu-
we uitgangspunten expliciet gecommuniceerd moeten worden en geïntegreerd dienen te 
worden in de (gewenste) organisatiecultuur. 
Tegelijkertijd veronderstellen maatschappij-invloeden voortdurende aanpassing van 
dienstverleningsprocessen waarbij eveneens nieuwe uitgangspunten het denk- en werk-
kader vormen. Daarbij kan het gaan om: 
- cliënt/klantgestuurde dienstverlening in plaats van aanbodgerichte zorgverlening;
- ondersteuning van een individueel leerproces, in plaats van het groepsgericht 
 begeleiden van zorgvragen;
- professionals die in het primaire werkproces de cruciale factor zijn geworden bij het 
 leveren van klantwaarde. 

Het doelbewust werken aan cultuurverandering en het integreren van maatschappij-
invloeden betekent dat het object van onderzoek het leerspel ‘Open de Cirkel’, respectie-
velijk de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (leermethode BIAM), een significante 
invloed moet hebben op competentieontwikkeling bij individu, team en de organisatie 
als geheel. 

1.4  Object van onderzoek
Object van onderzoek is in de eerste onderzoeksfase (het vooronderzoek) niet de per-
soon met een verstandelijke beperking maar het leerspel ‘Open de Cirkel’. In de tweede 
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onderzoeksfase is het object van onderzoek de ‘Betekenisgestuurde Inter Actie Methode’ 
- de leermethode BIAM - waarin het ontwikkelen van leercompetentie van de persoon 
met een verstandelijke beperking én van de professional een actieve rol speelt. Het ver-
groten van leervermogen bij mensen met een verstandelijke beperking is complex, juist 
het vermogen tot leren en ontwikkelen is bij hen immers beperkt. Deze ogenschijnlijke 
paradox vraagt om een serieuze bezinning als het gaat om competentieontwikkeling van 
mensen met verstandelijke beperkingen. Uitvoering geven aan deze benadering betekent 
dat er werkprocessen ontworpen dienen te worden, waarin professionals tijd en ruimte 
hebben om competentieontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking te 
leren begrijpen en ondersteunen. Zoals het zich tot op heden laat aanzien, doen profes-
sionals in hun werkpraktijk weinig of geen ervaring op in het ondersteunen en begelei-
den van leerprocessen.

Niet-gehandicapte mensen kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces, 
dit is bij mensen met een verstandelijke beperking in eerste instantie niet vanzelfspre-
kend. Ontwikkelen van leervermogen is niet iets wat tussen het ene en andere program-
maonderdeel kan plaatsvinden. Reflectie en interactie met de omgeving zullen voorwaar-
den zijn om van ontwikkeling te kunnen spreken.
Het ondersteunen van het leerproces vraagt om een persoonsgerichte benadering. De 
professional is daarbinnen zijn eigen ondersteuningsinstrument. Verondersteld wordt 
dat de professional en andere actoren door beïnvloeding van omgevingsfactoren com-
petentieontwikkeling kunnen bevorderen. Dit vraagt om een structurele en doelgerichte 
aanpak in het proces en professionalisering. Om een systeem van leren en werken voor 
professionals en mensen met een verstandelijke beperking te kunnen ontwerpen, wordt 
in dit proefschrift het ontwikkelen van nieuwe theorievorming als opdracht gesteld. In 
eerste instantie doen we geen onderzoek naar passende leertheorieën die aansluiten bij 
bepaalde handicaps en beperkingen. Centraal staat het creëren van contexten waarin 
mensen leren als zelfontplooiing tot uitdrukking kunnen brengen.

Het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (leerme-
thode BIAM) zijn object van onderzoek.

Het proces van ontwerp en ontwikkeling van het leerspel ‘Open de Cirkel’ naar de ont-
wikkeling van de ‘Betekenisgestuurde Inter Actie Methode’ (leermethode BIAM) wordt 
in dit verband beschouwd als theorievormingsproces en vormt de basis van het onder-
zoek.

1.4.1 Onderzoeksvragen 
De problematiek rondom zorgvernieuwing is vertaald naar de volgende onderzoeksvra-
gen.

Hoofdvraag 1:  Heeft het leerspel ‘Open de Cirkel’ effect op visieontwikkeling en 
   attitudeverandering van professionals?

Subvraag 1.1:  Hebben professionals door het leerspel geleerd?

Subvraag 1.2:  Wat voor type persoonsgebonden acties ondernemen 
   professionals en dragen deze acties bij aan zorgvernieuwing?
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Subvraag 1.3: Hoe kunnen de acties bijdragen aan leercompetentie-
   ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking?

Hoofdvraag 2:  Hoe denken professionals over leren van mensen met een verstandelijke 
   beperking en in hoeverre geven deze professionals vorm aan hun 
   denkwijzen?

Hoofdvraag 3:  Hoe en waarmee kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode 
   (BIAM) invloed hebben op wederkerig leren?

Subvraag 3.1:  Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen 
   aan individueel leren?

Subvraag 3.2:  Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen 
   aan teamleren?

Subvraag 3.3:  Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen 
   aan collectief leren?

Subvraag 3.4:  Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode leiden tot 
   leren op de werkplek?

Hoofdvraag 4:  Hoe leidt de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode tot georganiseerde 
   leerondersteuning?

Hoofdvraag 5:  Welke bijdrage kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode leveren 
   aan nieuwe theorievorming?

Subvraag 5.1:  Met welke argumentatie kan de Betekenisgestuurde Inter Actie 
   Methode beschouwd worden als leermethode? 

Subvraag 5.2:  Welke verbindingen en integratie met andere theorievormen 
   kunnen worden gemaakt?

1.4.2 Leercompetentie-ontwikkeling
De onderzoeksvragen zijn afgeleid van het ontwerp en de toepassing van het leerspel en 
de leermethode en van de brede kijk op leren (leren als zelfontplooiing). De ontwikke-
ling van leercompetentie van mensen met een verstandelijke beperking loopt parallel 
met de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Burgerschapscompetenties hebben 
betrekking op het vermogen om met individueel verantwoordelijkheidsbesef te functio-
neren als zelfstandig actief burger, waar nodig met ondersteuning. Voor mensen met een 
zodanige verstandelijke beperking dat ze hier niet toe in staat zijn en zijn aangewezen op 
(volledige) zorg en ondersteuning, nemen professionals en anderen de verantwoordelijk-
heid over om in maatschappelijke situaties adequaat te handelen. Professionals en andere 
actoren zullen zich voortdurend moeten bezinnen welke burgerschapscompetenties 
passen bij de situatie van de persoon met een verstandelijke beperking. Voor mensen 
met een verstandelijke beperking, die minder in de gelegenheid zijn geweest te functio-
neren als actief burger zijn burgerschapscompetenties geen vanzelfsprekendheid. Zij zijn 
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vooreerst aangewezen op ondersteuning bij het leren begrijpen van het nut van burger-
schapscompetentie, dat tegelijk het leren begrijpen inhoudt van normen en waarden. 
Het bevorderen van leercompetenties kan maatschappelijke participatie van mensen met 
een verstandelijke beperking bevorderen. 

Leercompetenties betreffen in de eerste plaats het vermogen om te leren en het proces 
van competentieverwerving en -ontwikkeling te sturen, te bevorderen, te stimuleren en 
effectiever te maken. Onder competenties verstaan we kennis, vaardigheden en houdin-
gen. In de tweede plaats zijn leercompetenties gericht op het effectief functioneren in 
verschillende leefsituaties (Onstenk, Boogert, 2002).
Leercompetenties zijn de ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende 
situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en actiegericht te leren 
handelen, dat wil zeggen passende acties te kiezen en procedures toe te passen om leer-
resultaten te bereiken. In dit proefschrift wordt de benadering gevolgd dat leercompeten-
tie-ontwikkeling actiegericht is. Leercompetentie-ontwikkeling wordt hiermee context-
gebonden. Het leren begrijpen, onthouden, integreren en toepassen van kennis ontstaat 
in sociale interactie. Leercompetentie bestaat uit een geïntegreerde combinatie van ken-
nis, vaardigheden, mentale modellen en subjectieve leeroriëntaties:
- cognitieve en affectieve vaardigheden die het mogelijk maken in sociale situaties acties 
 te ontplooien;
- regulatieve vaardigheden op basis waarvan deze acties worden gestuurd;
- mentale modellen en subjectieve leeroriëntaties op basis waarvan een persoon acties en 
 de invulling van die acties in zijn leeromgeving interpreteert en vorm geeft;
- de bereidheid acties uit te breiden en te toetsen op effect en leerresultaat. 
De belangrijkste opgave voor de professionals is om situaties die niet bewust tot leren 
uitdagen en op leren gericht zijn ‘leerzaam’ te maken, zodat leren en ervaring opdoen in 
dagelijkse situaties een onderdeel is van de leefsituaties waarin de persoon met een ver-
standelijke beperking functioneert. 
De volgende vragen dienen zich in bovengeschetste perspectiefontwikkeling aan:

Welke oplossingsstrategie van zorgvernieuwing bevordert tegelijkertijd het lerend ver-
mogen van het individu, de teams en de organisatie in zijn geheel?

Hoe ontstaat er in de organisatie eenduidigheid en commitment over nieuwe uitgangs-
punten van leren en organiseren van mensen met een verstandelijke beperking en pro-
fessionals?

Zijn mensen in de organisatie gemotiveerd om te werken volgens nieuwe uitgangspunten 
van maatschappelijke dienstverlening en zijn zij ook daadwerkelijk in de gelegenheid 
uitvoering te geven aan eigen visies?’

Kunnen uitgangspunten van de lerende organisatie bijdragen aan het optimaliseren van 
het systeem van dienstverlening?’

Het zijn vragen die zowel aspecten in zich dragen van visie als van leren, actie en gedrag. 
Vragen die uitnodigen om vooronderstellingen opnieuw te toetsen op oud en nieuw 
denken. We koppelen in dit boek interpretaties van verleden en heden die bijdragen aan 
de opbouw van vernieuwend gedachtegoed voor de sectoren Zorg en Welzijn. Hiermee 
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spelen we in op het gegeven van traditionele oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Tra-
ditionele rationalisaties zijn in onze optiek het conformeren aan al bestaande principes, 
dat kan perspectiefontwikkeling in de weg staan. 

1.5 Methoden van onderzoek
Het systematisch toepassen en het doorontwikkelen van het leerspel ‘Open de Cirkel’ 
naar de leermethode BIAM heeft een hoge mate van participatie en betrokkenheid bij 
zowel het individuele als het collectieve leerproces in de deelnemende organisaties ge-
vraagd. De gekozen methodologie gaat uit van een participatieve werkwijze en sluit aan 
bij de vraagstellingen, doelen en subdoelen, die in paragraaf 1.4.1 zijn beschreven.
Om al bij aanvang een indruk te geven van de onderzoeksmethode ‘nieuw’ actieonder-
zoek (Action Research ‘new’) - de onderzoeksmethode die gedurende de gehele onder-
zoeksperiode sporen achterliet in de vorm van actieve leernetwerken - wordt de methode 
uitvoerig toegelicht. ‘Nieuw’ actieonderzoek (AO) wordt in dit boek actieonderzoek 
(AO) genoemd.

1.5.1 Methodologie
Er zijn onderzoeksvragen gekoppeld aan de onderzoeken leerspel ‘Open de Cirkel’ en de 
Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (de leermethode BIAM). De onderzoeksvragen 
zijn vanuit geïntegreerde visies geformuleerd. In figuur 1.1 geven we een overzicht van 
drie geïntegreerde visies die mede het methodologisch kader vormen.

Constructionisme Fenomenologie van het onderzoek

Relativisme Er zijn meerdere sociaal geconstrueerde 
werkelijkheden mogelijk.  

Onderzoeker doet recht aan de onderzochte 
verschijnselen.

Subjectivisme Onderzoeker en co-onderzoekers en het 
onderzochte zijn zodanig verbonden dat 
onderzoeksbevindingen de creatie zijn 
van het onderzoeksproces. 

Betekenissen en interpretaties van co-
onderzoekers en leercoaches worden door 
onderzoeker omgezet in hypothesen en 
instrumenten, en/of handelen.

Hermeneutiek Actieonderzoek wordt gefundeerd op 
een voortdurende dialectiek van itereren, 
analyseren, reflecteren en resulteert in 
het ontstaan van een nieuw construct.

Methodisch en kritisch vormgeven aan (on-) 
gereflecteerde ervaringen.

Figuur 1.1: overzicht van drie geïntegreerde visies

Vanuit de hermeneutiek is de volgende benadering geïntegreerd: de visies en ervaringen 
van alle deelnemers en betrokkenen aan het onderzoek zijn waardevol. Elk standpunt, 
elk verhaal en ieder inzicht voegt iets toe aan het vinden en operationaliseren van ma-
nieren van denken en werken die bijdragen aan leercompetentie-ontwikkeling van de 
persoon met een verstandelijke beperking én de professional. 
Tijdens het onderzoek was de focus erop gericht om via het leerspel ‘Open de Cirkel’ en 
de leermethode BIAM het leren en ontwikkelen van mensen systematisch en planmatig 
te integreren in het dienstverleningsproces. De nadruk leggen op het systematische en 
planmatige waarborgt dat leercompetentie-ontwikkeling van mensen ‘in onderhoud’ 
blijft. Een meer ethisch-filosofische benadering is dat het hier gaat om het voortdurend 
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werken aan zingeving van mensen. In figuur 1.2 wordt op hoofdlijnen het methodolo-
gisch kader weergegeven. 

Relativisme - Subjectivisme - Hermeneutiek

Paradigma 
onderzoek 

Nieuwe paradigma’s in zorg en dienstverlening

Methodologie Constructionisme
Fenomenologie
Hermeneutiek

Onderzoeks-
instrumenten          

Leerspel ‘Open de Cirkel’ 
Evaluatieformulier leerspel ‘Open de Cirkel’ (Van Biene, Hoeben, 1999) 
Reflectieformulier spelcoaches/leercoaches (Van Biene, Hoeben, 1999)
Effectmeting resultaten acties persoon met een verstandelijke beperking (Van Biene, 2000) 
‘Leren VAN mensen met een handicap’ (Van Biene, Hoeben, 1999) 
Acht-velden instrument: evaluatie en reflectie leerproces (Kessels, Smit, Keursten, 1996) 
Transcripties leerspel ‘Open de Cirkel’ (1998-1999)

Leermethode BIAM
BIAM Reflectieformulier (Van Biene, 2000)
BIAM Reflectieformulier leercoaches (Van Biene, 2000)
BIAM Reflector Organisatieleren (Van Biene, 2003)

Figuur 1.2: het methodologisch kader op hoofdlijnen

1.5.2 Overzicht onderzoeksopzet 
Een oriëntatie op leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een verstandelijke 
beperking in relatie tot leercompetentie-ontwikkeling van professionals vraagt tegelij-
kertijd om een oriëntatie op mogelijkheden in persoonlijke ontwikkeling binnen deze 
samenleving. In figuur 1.3 en 1.4 wordt schematisch een tweedeling aangebracht met de 
bedoeling zichtbaar te maken welke relatie het theorievormingsproces heeft met maat-
schappijontwikkeling. In dit verband richt de oriëntatie zich op de vraag:

Kan in de samenleving zelfregulatie van leren bevorderd worden bij de professional en de 
persoon met een verstandelijke beperking? 

Met zelfregulering van leren bedoelen we het nemen van beslissingen over eigen ontwik-
keling en het zo mogelijk zelf in handen nemen van het leerproces (Boekaerts en Simons, 
1995). Het antwoord op de bovenstaande vraag kan richtinggevend zijn voor de nog te 
ontwikkelen inhoud en organisatie van het concept georganiseerde leerondersteuning 
(‘Learning Support’) en zal herkenbaar moeten worden in maatschappelijke processen 
en structuren. Een rode draad in het boek is het steeds op de voorgrond houden van de 
relatie tussen leefomgeving en leerruimte. Een verkenning op dit thema geeft inzicht hoe 
de leefomgeving als leerruimte kan (gaan) fungeren.
Het ontwerpen van nieuwe systemen van leren en werken, waarbij de samenleving de 
context is, impliceert een brede oriëntatie binnen die samenleving. Relevante omge-
vingsvariabelen worden geobjectiveerd en hierop kan worden gereflecteerd. Het gaat 
hierbij ook om een discussie op politiek en lokaal niveau; vooral veranderingen in het 
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sociale klimaat op lokaal niveau zijn van invloed op de mogelijkheden van mensen met 
een verstandelijke beperking. De bevindingen in dit proefschrift zijn dan ook ingegeven 
door de normen en waarden en de attitudes van de deelnemers aan dit onderzoek. 

Maatschappij ontwikkeling

verschil in
zeggen en

doen
(gap)

Georganiseerde leerondersteuning
deel 4

- Uitsluiting en insluiting
- Theoretische visie op 
   georganiseerde leerondersteuning
- Beroepsontwikkeling
- Parallellen zorg- en onderwijs-
  vernieuwing 
- Ondersteuningspraktijk

Samen(be)leving
deel 4

Maatschappelijke vraagstukken

- Leren en ontwikkelen, educatie en
  onderwijs mensen met een
  verstandelijke beperking
- Professionalisering in organisaties
  zorg-/dienstverlening
- Professionalisering docenten
  onderwijs  
- Duurzaam en maatschappelijk 
  verantwoord leren (Delsen, 2000)
- Integratie leren en werken 
- Verbondenheid in flexibiliteit
  (Sennet, 1999)

Beleidsleren
Hoofdvraag 4: Hoe leidt de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode tot georganiseerde 

leerondersteuning?

Vermaatschappelijking van zorg

- Gemeenschapszorg
- Georganiseerde leefondersteuning
  (Shalock, 1997) 
- Georganiseerde leerondersteuning
  (Van Biene, 2001)

Figuur 1.3: overzicht onderzoeksthema’s 
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Theorievormingsproces

verschil in
zeggen en

doen
(gap)

Theorie gestuurd onderzoek
deel 1, 2, 3 

- Constructionistische theorie en visies
- Theoretische analyse leerspel  
   ‘Open  de Cirkel’
- Theoretische beschrijving 
   leermethode BIAM

Praktijkonderzoek
deel 2, 3 

- Praktijkstudies leerspel ‘Open de  
 Cirkel’

- Praktijkstudies leermethode BIAM

Interventie methodologie
het leren en ontwikkelen van mensen

 implementeren systematisch leren en ontwikkelen professionals

Vermaatschappelijking van zorg

- Gemeenschapszorg
- Georganiseerde leefondersteuning
  (Shalock, 1997) 
- Georganiseerde leerondersteuning
  (Van Biene, 2001)

Leren op de werkplek
toepassen van de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode in de werkpraktijk

Individueel, team en organisatieleren
Hoofdvraag 1:

Heeft het leerspel ‘Open de Cirkel’ effect op visieontwikkeling en attitudeverandering van professionals?

Hoofdvraag 2:
Hoe denken professionals over leren van mensen met een verstandelijke beperking en in hoeverre geven zij vorm aan 

hun denkwijzen?

Hoofdvraag 3:
Hoe en waarmee kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode invloed hebben op wederkerig leren? 

Hoofdvraag 5:
Welke bijdrage kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode leveren aan nieuwe theorievorming? 

Figuur 1.4: overzicht onderzoeksthema’s 

1.5.3 Overzicht praktijkonderzoek
Het onderzoek is opgebouwd uit een viertal praktijkstudies. In 1998 is het leerspel ‘Open 
de Cirkel’ toegepast en daarna zijn de bevindingen en ervaringen gebruikt voor verdere 
theorieontwikkeling. Kwantitatieve en kwalitatieve praktijkgegevens hebben bijgedragen 
aan het herontwerpen van een leermethode (BIAM). 
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1.5.4 Actieonderzoek-projecten
In deze paragraaf wordt concrete informatie gegeven over de praktijkstudies die in het 
onderzoek worden onderscheiden als vier actieonderzoek-projecten. 

AO-projecten deelnemers AO-projecten aantal deelnemers rollen

‘Open de Cirkel’
intra- en transmurale 
voorziening

-  professionals 
-  management
-  personen met een 
 verstandelijke beperking:
 kinderen, jongeren,  
 volwassenen

-  676 professionals
-  22 personen met een 
 verstandelijke beperking
-  15 spelcoaches

- onderzoeker
- co-onderzoekers
- leercoaches
- deelnemers

 ‘Leren VAN vragen VAN 
kinderen’
Orthopedagogisch centrum 
voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand

-  professionals
-  paramedici
-  management
-  kinderen met een 
 verstandelijke beperking

-  15 professionals
-  5 leercoaches 
-  8 kinderen met een 
 verstandelijke beperking

- onderzoeker
- leercoaches
- deelnemers

‘Nieuw leren’
ZML-school

-  leerkrachten
-  intern begeleiders
-  management
-  leerlingen: kinderen 
 en jongeren met een 
 verstandelijke beperking

-  3 leercoaches
-  60 leerlingen
-  team SO (speciaal 
 onderwijs) en VSO
 (voortgezet speciaal  
 onderwijs)

- onderzoeker
- co-onderzoekers
- deelnemers

‘Lerend werken’
detailhandel en lunchcafé

-  professionals 
-  mensen met een 
 arbeidsbeperking
-  coaches/trainers/personeel  
 bedrijf
-  management

-  12 personeelsleden
-  1 leercoach
-  10 medewerkers met een 
 arbeidsbeperking

- onderzoeker
- co-onderzoekers
- deelnemers

Figuur 1.5: actieonderzoek-projecten

1.6 Het klassieke en nieuwe actieonderzoek
Alvorens in te gaan op het toegepaste actieonderzoek wordt enige toelichting gegeven op 
kenmerken van klassiek en nieuw actieonderzoek.

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoeksmodel Actie-
Onderzoek, heeft een studie plaatsgevonden aan de hand van de publicatie Human Rela-
tions, 1991, Emerging Varieties of Action Reserach ‘new’, waarin Elden en Chisholm een 
vijftal praktijkcasussen introduceren waarin actieonderzoek in verscheidenheid is toege-
past. De verscheidenheid is af te lezen aan de verschillende sleutelbegrippen die een rol 
spelen in de betreffende praktijksituaties. 
In overeenstemming met de praktijkstudies van Elden en Chisholm zijn voor dit onder-
zoek onderstaande sleutelbegrippen en parameters geselecteerd en herkenbaar weergege-
ven. 
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Sleutelbegrippen:
- deelnemend actieonderzoek
- betrokkenheid professionals
- sociale verandering
- veranderingsstrategie
- netwerkontwikkeling
- programma leerontwikkeling
- collectieve reflectie

Parameters:
- op nieuwe manieren uitgevoerd
- in innovatieve onderzoeksontwerpen
- toegepast op nieuwe problemen

Figuur 1.6: geselecteerde sleutelbegrippen en parameters actieonderzoek

Klassieke benadering actieonderzoek
Lewin (1916) vat in zijn klassieke benadering net als de meeste na hem komende onder-
zoekers actieonderzoek (AO) op als een cyclisch onderzoeksproces, dat inhoudt:
- de diagnose van een probleemsituatie;
- het plannen van te ondernemen stappen;
- het implementeren en evalueren van het resultaat.

Elden en Chisholm (1993) beschrijven het klassieke model van actieonderzoek en benoe-
men de volgende vijf, minimaal aanwezige karakteristieken:

1. Doelen en waardenbepaling
Actieonderzoek verwerpt het idee dat wetenschap geheel waardevrij zou zijn. Dat wat 
onderzocht wordt, ondervindt de invloeden van het onderzoek en verandert als zodanig. 
Bij actieonderzoek is een dergelijke verandering zelfs een impliciet doel; juist de nieuwe 
vormen van actieonderzoek streven naar het beter laten functioneren van het te onder-
zoeken systeem/organisatie, naar het optimaliseren van het vermogen tot vernieuwing 
en (her)ontwerpen (self-design). De onderzoeker is gericht op verandering, vernieuwing 
en verbetering, eerder op wat zou kunnen zijn dan op wat al is. Vanuit een constructivis-
tisch perspectief kunnen we stellen dat actieonderzoek bijdraagt aan de verwerkelijking 
van de waarden en (toekomst)visies van mensen in een organisatie.

2. Contextgebonden focus
Actieonderzoek is een contextgebonden onderzoek, geen laboratoriumexperiment. De 
aandacht gaat primair uit naar het oplossen van praktische problemen in de wereld van 
alledag. De bepaling van een te onderzoeken probleem is gegrond in de context van de 
deelnemers (in dit onderzoek betreft het professionals en personen met een verstande-
lijke beperking). In de nieuwere of latere vormen van actieonderzoek komt daar nog bij, 
dat deze contextgebondenheid over een langere tijd gespreid is. Het proces is even be-
langrijk als de uitkomst.

3. Zingeving en data gebaseerd op verandering
Omdat actieonderzoek op verandering gericht is, moeten er data verzameld worden die 
de uitkomsten van de bedoelde veranderingen zichtbaar kunnen maken. Dat vereist sy-
stematisch en periodiek verzamelen van nieuwe data. De kern van het onderzoeksproces 
bestaat uit de interpretatie en zingeving van deze data, een zingeving die niet alleen door 
de (wetenschappelijk) onderzoeker, maar ook door de deelnemers aan het onderzoek 
gegeven wordt. Als partners in een gezamenlijk onderzoek genereren zij samen geldige 
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kennis, waarbij ze zich baseren op het eigen raamwerk voor begrip en verklaring van de 
werkelijkheid waarin ze zich bevinden.

4. Participatie in het onderzoeksproces
Alle relevante deelnemers/ondervraagden doen mee aan het wetenschappelijk onder-
zoek. Actieonderzoek zou niet mogelijk zijn zonder enige vorm van participatie van de 
deelnemers. Diegenen die het te onderzoeken probleem dagelijks ervaren, zijn betrokken 
bij het selecteren van de problemen en hun mogelijke oplossingen.

5. Kennis doorgeven
De verzamelde kennis moet natuurlijk opgeslagen worden (beschreven volgens de gang-
bare wetenschappelijke methoden), wil zij niet verloren gaan. Ook moet vóór een nieuw 
onderzoek reeds bestaande, relevante kennis bestudeerd worden. Dit is typisch de taak 
van de onderzoeker zelf, waarbij de andere participanten weinig of geen inbreng hebben.

Actieonderzoek ‘nieuw’ volgens Eldom en Chisholm
De nieuwere vormen van actieonderzoek baseren zich op bovenbeschreven (vijf) ken-
merken, maar voegen daar nog enkele elementen aan toe:
- Er zijn verschillen in machtsverhoudingen (hiërarchie).
- Taal en communicatie spelen een rol.
- Participatie betekent tegenwoordig meer dan vroeger de volledige samenwerking 
 tussen onderzoeker en deelnemers met betrekking tot het scheppen en gebruiken van
 nieuwe kennis. 
- Externe en interne deskundigheid werken hand in hand om tot een oplossing van 
 praktische problemen te komen; tegelijkertijd vindt het ontwikkelen van een 
 theoretische onderbouwing plaats.

‘Self-design’, democratische dialoog en ‘multi-level networking’ zijn in hedendaags ac-
tieonderzoek sleutelbegrippen geworden. Tenslotte stellen de nieuwe ideeën ten aanzien 
van actieonderzoek ook de betrekkingen tussen wetenschap, kennis, leren en actie ter 
discussie. ‘Het nieuwere actieonderzoek is een tevoorschijn komende multivariabele 
discipline geworden’ (Emergent Variety. EC, pp. 119). 
Implementatie van nieuwe leermethoden en werkwijzen in de vorm van het leerspel 
‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM vormen het onderzoeksproces. In dit onder-
zoek wordt deze nieuwe vorm van onderzoek als onderzoeksmethode gehanteerd om 
sociale vernieuwing te bevorderen. Bij de oplossing van het samen(be)levingsvraagstuk 
- hoe en waarmee moeten mensen met een verstandelijke beperking en de professionals 
in de samenleving worden toegerust - mag verondersteld worden dat het emanciperen 
van mensen met een verstandelijke beperking als legitimering kan dienen voor het te 
onderzoeken probleem. 

1.6.1 Onderzoeksontwerp actieonderzoek
Een van de belangrijkste kenmerken van actieonderzoek is dat het onderzoeksproces 
wordt uitgevoerd in samenwerking met diegenen die in de actuele problematiek werk-
zaam zijn (zie figuur 1.5) en/of daarbij direct betrokken zijn. Er wordt uitgegaan van 
de onderzoeker als projectleider, van co-onderzoekers en deelnemers. Zij worden be-
schouwd als ‘full partners’, dat wil zeggen dat allen gelijkwaardige deelnemers zijn in het 
onderzoek. 
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Het onderzoeksontwerp is zo ingericht dat toepassing van het leerspel ‘Open de Cirkel’ 
en de leermethode BIAM het mogelijk maakten meerdere sociale werkelijkheden te 
construeren. Die zijn door deelnemers in acties omgezet, waaraan de theorie zich verder 
kon ontwikkelen. In figuur 1.7 wordt zichtbaar welke elementen het onderzoeksontwerp 
omvat en wat de relatie is met theorievorming. 

Onderzoeksontwerp actieonderzoek:
- cyclisch onderzoeksproces
- vanuit samenwerking
- met hen die het probleem ervaren en vertegenwoordigen
- situatiegebonden
- geplande stappen (acties) en implementatie
- op basis van eerder opgedane leerervaringen
- evaluatie van proces en resultaten

Nieuwe theorievorming:
- systematisch leren en ontwikkelen
- professionals passen BIAM toe
- onderzoeken eigen competenties
- theorie ontwikkelen in actieonderzoek
- aan de hand van acties theorie expliciteren
- leertheoretische benadering
- theorie evalueren aan de hand van leertrajecten 
   (AO-projecten)

Figuur 1.7: onderzoeksontwerp actieonderzoek in relatie tot nieuwe theorievorming

1.6.2 Specifieke kenmerken actieonderzoek
In de nieuwere vorm van actieonderzoek is een passende onderzoeksmethode gevonden. 
Het model heeft als kenmerk dat dit type actieonderzoek een zichzelf ontwikkelend 
systeem genereert en in dit onderzoek wordt dit gepraktiseerd tot een zelfontwikkelend 
leersysteem. In figuur 1.8 worden de aandachtsgebieden aangegeven.

AO: zelfontwikkelend onderzoeksysteem
AO verandert omgevingen
AO helpt intenties tot veranderen te onderbouwen
AO verzamelt data, systematisch gedurende een bepaalde tijd
AO geeft systematisch feedback 
AO is actief in interactie met de mensen

AO: zelfontwikkelend leersysteem
leeromgevingen en leerruimte
leerspel ‘Open de Cirkel’ en leermethode BIAM
reflecties en evaluaties vanuit leertrajecten
cyclische leerprocessen
reflectie-in-actie 

Figuur 1.8: actieonderzoek, zelfontwikkelend systeem van onderzoek en leren 

Actieonderzoek brengt een specifieke werkwijze met zich mee, namelijk het constant 
benadrukken van het aspect ‘zichzelf ontwikkelend’. Het ‘zichzelf ontwikkelen’ vraagt van 
betrokkenen in AO een coachende houding ten opzichte van elkaar. Dit aspect was voor 
velen al een opzichzelfstaand (individueel) leerproces. In de volgende paragraaf worden 
enige kenmerken beschreven die van belang zijn geweest voor het onderzoeksproces. 
Waar mogelijk worden direct praktijkrelevante verbindingen gemaakt met de inzichten 
van Elden en Chisholm.

1.6.3 Sociale vernieuwing door actieonderzoek 
Zoals reeds aangegeven is de omslag in zorg en arbeid een hervormingsopdracht binnen 
de Nederlandse verzorgingsstaat. Om die reden kunnen we spreken van een cultuurver-
andering. De hervorming die zich in dit verband richt op mensen met een verstandelijke 
beperking als ‘nieuwe burgers’ in de samenleving, wordt door sommigen benaderd als 
een nieuw paradigma. Er is sprake van een nieuw beeld, waarin respect voor autonomie 
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en zelfbepaling en opvattingen over positieve vrijheid van mensen met een verstande-
lijke beperking worden uitgewerkt. We kunnen ons afvragen of bij het vormgeven aan 
het emancipatieproces van mensen met een verstandelijke beperking nog kan worden 
volstaan met het simpelweg toepassen van bestaande concepten. Passen de interpretaties 
nog wel bij de nieuwe praktische problemen? Moeten er niet voortdurend andere voor-
onderstellingen worden meegenomen?
In dit onderzoek wordt voortdurend de vraag gesteld of het dialogische model van vraag 
en antwoord, dat eigen is aan de leermethode BIAM, mogelijk een bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van organisatie en maatschappij.
Van der Zee (1997) en Drucker (1991), beschrijven het dilemma dat het denken over 
de inrichting en besturing van de samenleving nauwelijks geïsoleerd kan worden van 
ideeën en opvattingen over de inrichting en besturing van organisaties. De samenleving 
waarin we leven is immers in belangrijke mate een samenleving van organisaties (society 
of organizations). Onze interpretatie hiervan is dat wanneer ideeën en opvattingen van 
de mensen die werken in organisaties niet geïntegreerd worden, dat kan leiden tot een 
geïsoleerd systeem van dienstverlening. In Figuur 1.9 wordt de mogelijke optie van een 
dialogisch model schematisch weergegeven.

Leermethode BIAM
dialogisch werkmodel van vraag en antwoord

ontwikkeling van onderop             ontwikkeling van bovenaf

ontwikkeling van binnen naar buiten           ontwikkeling van buiten naar binnen

Figuur 1.9: dialogisch werkmodel van vraag en aanbod

Het uitgevoerde actieonderzoek werkt primair aan het ontwikkelen van zorgvernieuwing 
van onderop. De vraag is of een dialogisch werkmodel kan bijdragen aan dé omslag in 
zorgvernieuwing en of de vernieuwing resulteert in een dubbelslag van ondersteunen bij 
werken en leren.

omslag in zorg en arbeid                           dubbelslag van ondersteunen in werken en leren

Figuur 1.10: ondersteunen in werken en leren

De oude begrippen, metaforen, oplossingen en regels, die uitgaan van een centralistische 
wijze van denken over ondernemen, organiseren en bedrijfsvoering, zijn niet afgestemd 
op de problemen waarmee instellingen, onderwijs en professionele praktijken zich op de 
drempel van de eenentwintigste eeuw geconfronteerd zien (Van der Zee, 1997). 
Het kernidee is, dat actieonderzoek - in eerste instantie - een wetenschappelijke benade-
ring hanteert voor een bijdrage aan sociale en organisatorische problemen samen met 
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de mensen die deze problemen ervaren. Actieonderzoek voegt vervolgens aan het puur 
wetenschappelijke de oplossing toe van actuele, praktische problemen om nieuwe, alge-
mene kennis te scheppen. 

1.7 Dialoog
Het perspectief, dat organisaties, professionals en mensen met een verstandelijke beper-
king door een actieve bijdrage tot maatschappelijke ontwikkeling kunnen komen, impli-
ceert dat actieonderzoek kan bijdragen aan sociale vernieuwing. Specifiek wordt daarin 
opgemerkt dat fundamentele sociale vernieuwing (social reform) mogelijk kan zijn als 
het concept georganiseerde leerondersteuning (learning support) in een principebena-
dering vertaald wordt. Voorwaarde is dat er overeenstemming bestaat over wat het pro-
bleem is. Zoals eerder aangegeven, is deze overeenstemming in politiek opzicht wellicht 
onvoldoende aan de orde gesteld.
Uit ervaring blijkt dat zorgvernieuwing, respectievelijk uitvoering geven aan de burger-
schapsvisie vraagt om interventies die de bedrijfsstrategie ondersteunen. In termen van 
leren en ontwikkelen kunnen we systemen van leren op meerdere niveaus onderschei-
den. In figuur 1.11 wordt dit weergegeven.

identificatie van drie typen systemen:
- de samenleving (community)
- de organisatie (company)
- de netwerkorganisatie (region, local level)

identificatie van drie typen leersystemen:
- ‘leren leren’ in de lokale samenleving (learning support)
- lerend organiseren in organisaties  (learning company)
- de leernetwerk-organisatie (learning local level)

Figuur 1.11: identificatie van typen systemen

In dit actieonderzoek wordt door middel van de toepassing van het leerspel ‘Open de 
Cirkel’ en de leermethode BIAM gewerkt aan het vernieuwen van dienstverleningspro-
cessen. 
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Hoofdstuk 1

Noot 1
Vanuit fenomenologisch perspectief speelt niet alleen de sociale, maar ook de materiële wereld een 
belangrijke rol bij het ondersteunen van handelen. Handelen is altijd al het gebruik maken van 
instrumenten. Merleau-Ponty geeft het voorbeeld van een blinde die zijn stok gebruikt om zich in 
de wereld te oriënteren. De stok is voor de blinde een zintuig, ze vormt het contact tussen mens en 
wereld (Merleau-Ponty, 1945; Widdershoven, 1987). 

Lijst van figuren 
Figuur 1.0:   probleemstelling en methoden van onderzoek
Figuur 1.1:   overzicht van drie geïntegreerde visies
Figuur 1.2:   het methodologisch kader op hoofdlijnen 
Figuur 1.3:   overzicht onderzoeksthema’s
Figuur 1.4:   overzicht onderzoeksthema’s
Figuur 1.5:   actieonderzoek-projecten 
Figuur 1.6:   geselecteerde sleutelbegrippen en parameters actieonderzoek
Figuur 1.7:    onderzoeksontwerp actieonderzoek in relatie tot nieuwe theorievorming
Figuur 1.8:    actieonderzoek, zelfontwikkelend systeem van onderzoek en leren 
Figuur 1.9:    dialogisch werkmodel van vraag en aanbod
Figuur 1.10:  ondersteunen in werken en leren
Figuur 1.11:  identificatie van typen systemen
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Hoofdstuk 2 

Kennis als kunde

2.0 Inleiding
Ieder onderzoek wordt ondersteund door theoretische argumenten, die op hun beurt 
voortkomen uit of gefundeerd zijn op bepaalde methodologische, kentheoretische en 
wijsgerige uitgangspunten. De belangrijkste wijsgerige en kentheoretische invalshoek in 
dit boek is de sociaal-constructionistische visie. Methodologisch volgen we de kwalita-
tieve, kwantitatieve en narratieve onderzoeksbenadering. In figuur 2.0 worden de hoofd-
thema’s aangegeven.

Kennis 
als kunde

2.0   Inleiding

2.1   De sociaal-constructionistische visie

2.2   Narratieve benaderingswijze volgens Gergen

2.3   Narratief onderzoek volgens Clandinin en Conelly

2.4   Organiseren volgens Weick

2.5   Perspectieven in levenskwaliteit volgens Schalock

2.6   Data in organisatiestudies volgens Stablein  

2.7   Reflectie op theorie en praktijk

Figuur 2.0: hoofdthema’s kennis en kunde

In het onderzoeksproces zijn mensen bij elkaar gebracht die zorgproducten afnemen van 
een zorgorganisatie en zij die werken in een arbeidsorganisatie. Zij ontmoeten elkaar en 
hebben gemeen dat zij in interactie hun talenten aanwenden om te functioneren. Deze 
ontmoetingen zijn de momenten dat kleine en grote beslissingen worden genomen, dat 
keuzes worden gemaakt en zij zichzelf verantwoordelijk maken. Elke keuze heeft immers 
gevolgen voor het handelen, of, zoals Verhofstadt-Denève (2002) het verwoordt: men 
kan niet ‘niet kiezen’. 
In het onderzoeksproces is bewust gestuurd op interactie tussen mensen en constructie 
van kennis in die interactie. Door toepassing van het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de 
leermethode BIAM hebben de deelnemers zich gericht op de toekomst, op ontwikke-
lingsmogelijkheden. Professionals werkten in nieuwe rollen, als leercoach en innovator 
van zorgvernieuwing. Er is geëxperimenteerd met nieuwe kennis en nieuw gedrag. Ieder 
droeg bij aan het actualiseren van de mogelijkheden en was verantwoordelijk voor de 
acties en het daarbij getoonde gedrag. 

Op basis van dit perspectief is het mogelijk inzichten vanuit het sociaal-constructio-
nisme te beschrijven. De inzichten van Gergen (1994) en Weick (1979) gebruiken we als 
fundering. Vervolgens verbinden we het sociaal-constructionisme met inzichten uit de 
narratieve benaderingswijze, waarbij we de basisgedachten hierover van Gergen (1994) 
en Clandinin & Conelly (2000) in beeld brengen. De laatste auteurs zijn van mening 
dat het onderzochte en de onderzoeksmethode narratief kunnen zijn. We gebruiken de 
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inzichten van Weick (1979), die zich richt op taal en het organiseren van lopende acties, 
die onderling van elkaar afhankelijk zijn. De benadering van kwaliteitsmanagement van 
Schalock (1990, 1996, 1997, 2002) wordt gebruikt. Schalock gaat uit van competente pro-
fessionals die in staat zijn ondersteuningstechnieken toe te passen om mensen met een 
verstandelijke beperking te ondersteunen. Hij onderscheidt een achttal levensdomeinen 
die in dit proefschrift zijn omgezet naar toetsingskaders. Deze toetsingskaders hebben in 
dit proefschrift tot doel te toetsen of mensen met een verstandelijke beperking door het 
handelen van professionals daadwerkelijk worden ondersteund bij hun participatie in de 
samenleving. 
De definitie van data, die door Stablein (1996) wordt gegeven, completeert het geheel 
van theoretische gezichtspunten. 

2.1 De sociaal-constructionistische visie
Er zijn verschillende opvattingen en stromingen binnen de theorie van het construc-
tionisme. Ze hebben echter de opvatting gemeen dat alle kennis geconstrueerd wordt 
en dat de wereld waarin wij leven onze uitvinding is. Iedere kennis van de wereld is een 
actie van constructie, of men zich nu wel of niet van deze actie bewust is. We kennen 
de wereld zoals ze is, omdat wij haar zo gemaakt hebben en anders als wij haar gemaakt 
hebben, kunnen we haar niet kennen. Kennen is maken: de wereld kennen betekent de 
wereld construeren.
Binnen de kennistheoretische positie van het constructionisme wordt enkel gesteld dat 
de mens als kennend wezen als een gesloten systeem functioneert. Over de buitenwereld 
op zich wordt niets gezegd. Onze ervaringen in de wereld worden op subjectieve wijze 
georganiseerd, niet die wereld zelf. De wereld wordt als bestaand opgevat, onze kennis 
over die wereld is subjectief geconstrueerd; bij deze constructies is de wereld een deel van 
de beperkende voorwaarden voor de opbouw van onze kennis.
Von Glasersfeld (1987) introduceerde hiervoor het begrip viabiliteit: doelmatigheid in 
het bereik van onze ervaringswereld en doelgericht handelen. Von Glasersfeld formu-
leert het viabiliteitsprincipe, met de woorden van Feyerabend (1976): anything goes, if it 
works.

De kernpunten van het constructionisme vatten we als volgt samen:
- kennis wordt actief opgenomen;
- kennis wordt actief opgebouwd;
- de functie van cognitie is adaptief van aard, in de betekenis van passen (to fit) en viabiliteit;
- kennis dient de organisatie van de ervaringswereld van het subject.

Werkelijkheden en relaties
In zijn werk schetst Gergen (1994, 1999, 2000) de contouren van een nieuwe visie op de 
werkelijkheid gebaseerd op zijn sociaal-constructionistische standpunt. Het constructi-
onisme is een postmoderne stroming, te karakteriseren als een verzameling kritieken op 
het ‘moderne’ wereldbeeld dat sinds de Verlichting de westelijke wereld domineert.
Deze nieuwe visie stuurt vooreerst aan op een paradigmatische verschuiving van een 
Cartesiaanse (dualistische) kentheorie naar een sociaal-constructionistische kentheorie, 
gedragen door taal en communicatie. Descartes’ befaamde uitspraak Cogito ergo sum 
- ik denk dus ik ben - wordt door Gergen vervangen door communicamus ergo sum, ik 
communiceer dus ik ben. Het denken wordt vervangen door communiceren.
Het gesprek is geen puur individuele aangelegenheid: betekenisvolle taal is het product 
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van sociale interactie en onderlinge samenhang. Deze argumentatie volgend, is het niet 
het denken van het afzonderlijke individu dat zekere kennis kan verschaffen, maar ont-
staat deze kennis pas door relaties van onderlinge afhankelijkheid (relationships of inter-
dependency). Taal, gesprek (discours) is de nieuwe focus. Alle kennis is in wezen discur-
sief en aangezien alle discussies, verhandelingen en rapporten zijn ingebed in onze talen 
is er geen andere basis voor wetenschappelijke en andere kennis dan de gemeenschap van 
gesprekspartners. Gergen noemt de volgende punten als basisassumpties van een sociaal-
constructionistische wetenschap. 
1. De termen waarmee we verslag doen van de wereld en van onszelf worden niet 
  gedicteerd door de vastgestelde objecten van een dergelijk verslag.
2. De termen en vormen waarmee we de wereld en onszelf begrijpen zijn sociale 
  artefacten, producten van historisch en cultureel gesitueerde interactie tussen mensen.
3. De tijdsduur waarin een gegeven verslag van de wereld en onszelf geldig blijft, is niet 
  afhankelijk van de objectieve waarde van dit verslag maar van de wisselvalligheden van
  sociale processen.
4. Taal leidt haar belang in de menselijke praktijk af van de wijze waarop ze functioneert
  binnen patronen van relaties.
5. Het aanmoedigen van bestaande gespreksvormen impliceert een waardebepaling van 
  culturele levenspatronen; zulke waardebepalingen geven een stem aan andere 
  culturele groepen.

Gergen geeft vervolgens vier werkveronderstellingen voor het sociaal-constructionisme:
1. De termen waarmee we onszelf en de wereld begrijpen, worden niet door ‘dingen’ 
  gevormd maar door onze relatie met en onze constructie van de wereld en onszelf.
2. Onze manieren van beschrijving, verklaring en/of representatie zijn afgeleid van 
  relaties.
3. Terwijl we beschrijven, verklaren of op andere wijzen representeren, richten we onze 
  toekomst in.
4. Reflectie op onze vormen van begrip is van vitaal belang voor ons toekomstig welzijn.

Voor een sociale transformatie is het nodig dat nieuwe visies, een nieuwe praxis en 
nieuwe vocabulaires geïntroduceerd en ontwikkeld worden. Gergen somt een aantal 
ontwikkelingen op die de ideologische en intellectuele problemen van het traditionele 
onderzoek zoveel mogelijk vermijden, te weten: 
- kwalitatieve research;
- hermeneutisch onderzoek;
- methodologieën gebaseerd op dialoog;
- coöperatief onderzoek; 
- biografische geschiedenis; 
- verhalende analyse (narrative analysis); 
- research gebaseerd op het gevoel van inleving; 
- research als sociale interventie en feministisch onderzoek. 

Daarnaast is de inbreng van in de praktijk werkende professionals niet te onderschatten. 
Hun acties grijpen meestal veel dieper en directer in op de relationele werkelijkheid dan 
de abstracte verhandelingen van geleerden. Gergen is van mening dat in de komende 
tijd de geleerde meer zal leren van de vaardigheden van de uitvoerende professional dan 
andersom.
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Samenvattend: voor de ontwikkeling van constructionistische menswetenschappen kun-
nen de traditionele onderzoekspraktijken wel een waardevolle bijdrage leveren, maar 
deze is beperkt in omvang en mogelijkheden. Een constructionistische oriëntatie vereist 
meer: een deconstructie waarin alle vooronderstellingen van het ware, het rationele en 
het goede open staan voor discussie en dialoog; een democratisering waarin zoveel mo-
gelijk stemmen hun inbreng hebben in de wetenschappelijke dialoog en een reconstruc-
tie waarin nieuwe werkelijkheden en praktijken omgevormd worden tot een culturele 
transformatie.

Het constructionisme staat niet buiten de gemeenschap en niet tegenover alle andere 
stromingen. Samenwerking is het parool: iedere benadering van de wereld, of die nou  
cognitief, behavioristisch, fenomenologisch, psychoanalytisch of nog anders is, draagt bij 
tot een verder begrip en verrijking van onze cultuur.

2.2 Narratieve benaderingswijze volgens Gergen
Gergen ontvouwt een relationeel-narratieve visie op zelfconceptie: de opvatting over 
jezelf is geen persoonlijke cognitieve structuur maar een verhaal over jezelf. Hij vervangt 
de traditionele conceptuele categorieën door ‘het zelf ’ als een verhaal, dat inzichtelijk 
wordt binnen het kader van actuele relaties. Mensen geven zin en betekenis aan hun 
leven en hun relaties door over hun ervaringen te vertellen, of anders geformuleerd: onze 
levens zijn verhalende gebeurtenissen die zijn ingebed in sociale acties. Deze maken de 
gebeurtenissen sociaal zichtbaar en scheppen verwachtingen over toekomstige gebeur-
tenissen. Dagelijkse voorvallen krijgen een verhalende lading met een begin’ een diepte-
punt, een climax en een einde. 
In de context van Gergens visie verwijst de term ‘vertelling over jezelf ’ (self-narrative) 
naar een individueel verslag van de relaties tussen relevante gebeurtenissen in de tijd. 
Door het ontwikkelen van een ‘zelf-verhaal’ creëren we coherente verbanden tussen de 
voorvallen in ons leven. Onze huidige identiteit is geen plotseling en mysterieus gegeven, 
maar het logische resultaat van een levensverhaal. De vertellingen zijn geen passieve re-
flecties van wat ‘waar’ is, maar scheppen de zin van ‘wat waar is’. 
De inbedding van het individuele verhaal binnen de bredere contexten van cultureel-
historische verhaallijnen noemt Gergen het nesten: hierdoor ontstaat een verhaalkundige 
reeks, een multipliciteit van self-narration. Deze veelvuldigheid is belangrijk voor het 
correct kunnen reageren op de uiteenlopende eisen van diverse relationele contexten, het 
spelen van verschillende rollen. Verhaalkundige constructies zijn in wezen taalkundige 
gereedschappen met belangrijke sociale functies.
Een levensverhaal kan verteld worden als een monoloog, maar een succesvolle identiteit 
is altijd op een dialoog gebaseerd. Bijna niemand leeft alleen, identiteiten zijn altijd met 
andere verweven. Het eigen verhaal is niet louter een optelsom van gebeurtenissen uit 
het verleden, maar tevens een richtsnoer voor de toekomst en de basis voor ons morele 
gedrag in de samenleving. De acties die voortvloeien uit het verhaal worden door ande-
ren beoordeeld op coherentie en tegenspraken. Bij morele overwegingen speelt altijd de 
vraag: van welke verhalen ben ik een onderdeel? 
De onderlinge afhankelijkheid van onze identiteiten, beïnvloed door steeds maar nieuwe 
ervaringen, dialogen en contacten houdt ook in dat de individuele identiteit nooit een 
helemaal voltooid proces is. In het individuele levensverhaal zijn acties van anderen ver-
weven; de geloofwaardigheid van het individu is daardoor mede afhankelijk van de acties 
en vooral reacties, goed- en afkeuringen van anderen.
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2.3 Narratief onderzoek volgens Clandinin en Conelly
Clandinin en Conelly geven in hun werk over ervaring en verhalen in kwalitatief on-
derzoek niet zozeer een definitie van het narratief onderzoek als wel een contextuele 
omschrijving ervan door het vertellen van wat narratieve onderzoekers zoal doen. Zij 
onderzoeken een aantal benaderingen en plaatsen deze in het perspectief van narratief 
onderzoek. Ze erkennen de invloed van Dewey’s werk als basis van hun inzichten en on-
derzoeken en zij beroepen zich daarbij op de bekende metafoor van Dewey (1938, 1949, 
1974): het leven is educatie.
Hieronder volgen enkele invalshoeken.

Ervaring en continuïteit
Het kernbegrip hierbij is ervaring: het leven als geleefde ervaring. Het werkelijke leven 
moet de focus van narratief onderzoek zijn en niet een gereduceerd aftreksel van statisti-
sche analyses. Er is de constante invloed van Dewey’s benadering, de centrale rol van er-
varing en continuïteit: vanuit iedere ervaring groeien weer andere ervaringen, die op hun 
beurt weer tot nieuwe ervaringen leiden. In ons levenscontinuüm zijn alle ervaringen in 
het verleden en in de toekomst met elkaar verbonden. Een nieuw perspectief impliceert 
het narratief opvatten van de constructie van continuïteit in individuele levens: de nar-
ratieve eenheid, een doorlopend verhaal. Ieder leven is een verhaal, een belichaamd ver-
haal. Het verhaal in het narratieve onderzoek, zoals opgevat door Clandinin en Conelly, 
is zowel het bestudeerde fenomeen als de methode zelf. 

Instabiliteit en verandering
De antropoloog Geertz (1973) introduceerde het belang van instabiliteit en verandering. 
Ieder onderzoeksresultaat is slechts een schakel in de ketting, die in de tijd verandert en 
daarmee de diverse schakels opnieuw positioneert. Geertz noemt dit continue verande-
ringsproces metaforisch een ‘parade’; het is onmogelijk om een gebeurtenis te beschou-
wen zonder te kijken naar het geheel waarin deze gebeurtenis is ingebed. 

Continuïteit en improvisatie
Bateson (1984) legt de nadruk op ‘leren’ waarbij de kernwoorden continuïteit en impro-
visatie zijn. Er wordt op de verandering gewezen die voortkomt uit leren; voor Bateson 
is leren (hetzelfde als) veranderen. Continuïteit is het gevolg van improvisatie en aanpas-
sing. 
Geertz en Bateson wijzen vooral op het voorlopige karakter van ieder onderzoek: alles 
wat wij schrijven is altijd voorlopig, ten eerste door onze relatieve positie in de ‘parade’ 
en ten tweede door de veranderingen in de ‘parade’ als geheel, waardoor de relatieve po-
sities zelf ook weer veranderen.

Begrijpen van ervaring
Voor Clandinin en Conelly gaat het om het begrijpen van ervaring. Ze verstaan daaron-
der het doordenken van de continuïteit en het geheel van de persoonlijke, individuele 
levenservaring. Het verhaal is de beste manier om ervaring(en) te begrijpen en te repre-
senteren. Clandinin en Conelly bestuderen de ervaring narratief, omdat volgens hen het 
narratieve denken zelf een basis vormt van ervaren, of, met andere woorden, het nar-
ratieve denken is onderdeel van het verhaal. Het begrip ‘tijdelijkheid’ speelt een sleutelrol 
omdat iedere ervaring tijdelijk (van aard) is, maar ook omdat ervaringen samengeno-
men tijdelijk zijn. Het leven als geheel is een continuüm, vindt plaats in de context van 
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een langdurend historisch verhaal. Alle kennis is ingebed in een brede sociale context en 
deze kennis verandert met de tijd, zoals en juist omdat de sociale context voortdurend 
verandert. Deze visie komt overeen met Gergens idee van de veranderbaarheid van al 
onze kennis, die altijd historisch cultureel bepaald is. 

Termen en thema’s in de narratieve onderzoeksvorm 
Termen en begrippen als tijdelijkheid, continuïteit en ervaring vinden hun plek in een 
narratieve onderzoeksvorm. Deze vorm biedt de onderzoeker de mogelijkheid met de 
deelnemers van het onderzoek samen te werken, in sociale interactie met diverse milieus 
op verschillende plaatsen en op verschillende momenten. 
Narratief onderzoek is een manier om ervaring begrijpelijk te maken. Dewey’s criteria 
van ervaring, continuïteit en interactie bieden ons een kader om fricties aan de grenzen 
van narratief en traditioneel (empirisch/cognitief) onderzoek te identificeren.
Narratief onderzoek heeft binnen de wetenschap nog geen paradigmatische status ver-
worven: het functioneert vooralsnog aan de grenzen van research. Juist dit werken voor-
bij conventionele grenzen is een van de belangrijkste kenmerken van succesvol narratief 
denken. Daar waar in het behaviorisme gedrag wordt opgevat als een vaststaand feit, dat 
experimenteel in termen van stimulus en respons is vast te leggen, zijn narratief gezien 
‘gedragingen’ de expressies van individuele levensverhalen binnen een bepaalde context 
in een bepaalde tijdspanne. Dat wil zeggen het zijn altijd voorlopige feiten, die voortdu-
rend veranderen en groeien binnen sociale contexten.
Voor dit proefschrift zijn het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM veeleer 
opvoedkundige gereedschappen, die afhankelijk van plaats en tijd multifunctioneel toe-
pasbaar zijn, in plaats van gefixeerde objecten, hoewel beide wèl object van onderzoek 
zijn. We willen aantonen hoe groot de invloed van de context is, ook op de gebieden van 
cognitieve gedragingen en vaardigheden. 

Clandinin en Conelly hebben een beknopte omschrijving gegeven van relevante thema’s:
1. Tijdelijkheid: dit is het meest in het oog springend spanningsveld tussen de traditio-

nele benadering van onderzoek en de narratieve onderzoeksbenadering. De traditio-
nele visie ziet de onderzoeksobjecten buiten de tijd en voor iedere situatie geldig; ze 
zijn als het ware absoluut. De narratieve visie ziet alle gebeurtenissen en research in 
een context van tijd en locatie.

2. Mensen: nauw verbonden met het vorige punt ondergaan mensen binnen de nar-
ratieve visie als vanzelfsprekend in de loop der tijd persoonlijke veranderingen. Het is 
dus van het grootste belang om over een persoon te kunnen vertellen in termen van 
een proces. 

3. Actie: in het narratieve denken wordt een actie opgevat als een narratief teken, altijd 
als een teken van iets. Er is een interpretatief pad tussen actie en betekenis, dat door 
de verhalende geschiedenis van de persoon heenloopt.

4. Zekerheid: voor het narratieve denken kan een interpretatie van gebeurtenissen altijd 
weer anders zijn. Men is voorzichtig met het geven van een betekenis aan een 

  gebeurtenis. 
5. Context: binnen het narratieve denken is de temporale, plaatsgebonden en/of sociale 

context van een persoon van het grootste belang.

Vanuit een narratief standpunt zijn ervaringen verhalen die de mensen leven. Door het 
vertellen bevestigen en veranderen ze hun leven en scheppen ze nieuwe verhalen. Bij het 
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verhalen vertellen in organisaties worden verhalen onderdeel van organisaties, verhalen 
organiseren interactieprocessen. 

2.4 Organiseren volgens Weick 
Weick (1979) definieert het organiseren als de met onderling goedvinden bekrachtigde 
taal om dubbelzinnigheid te verminderen via praktisch gekoppeld gedrag. Organiseren 
is het samenbrengen van lopende acties, die onderling van elkaar afhankelijk zijn, in een 
praktische volgorde die door onderlinge consensus praktische resultaten voortbrengt. 
Consensus is van vitaal belang en betreft de regels voor het opbouwen van sociale pro-
cessen uit gedragingen en interpretaties. De verzameling regels, afspraken en gekoppelde 
gedragingen maken sociale processen begrijpelijk voor de actoren in een organisatie. Er 
ontstaan recepten om dingen gedaan te krijgen. 
Het organiseren is aanvankelijk gericht op iedere nieuwe inbreng die niet direct duidelijk 
is, of die meerdere betekenissen heeft, dus dubbelzinnig is. Zodra deze dubbelzinnigheid 
is verminderd, neemt de graad van organisatie af. De substantie van het organiseren, het 
ruwe materiaal dat de stabiele elementen voor de taal levert, is het gekoppelde gedrag. 
Dit koppelen is circulair en de koppeling tussen twee personen noemt Weick een dub-
belinteractie.
Het ruwe materiaal waarmee organisaties werken is de ambigue, onzekere en dubbelzin-
nige basisinput: er zijn veel verschillende resultaten die zich zouden kunnen voordoen. 
Het organiseren is nu juist bedoeld om het aantal mogelijkheden dat ‘zou kunnen’ te 
reduceren, om daarmee een werkbaar niveau van zekerheid te creëren. Absolute zeker-
heid wordt zelden bereikt en er zijn grote verschillen tussen organisaties en bedrijven wat 
betreft het niveau van zekerheid dat zij voldoende achten voor hun acties.
Leden van organisaties besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan onderling (achter-
af) overleg om tot consensus te komen over wat er is gebeurd. Deze activiteit zelf noemt 
Weick ‘consensus-validatie’ en het bespreken van de inhoud van de activiteit noemt hij 
‘reduceren van dubbelzinnigheid’.

Proces van organiseren
Een algemeen beeld van organiseren en van het proces van organiseren bevat de vol-
gende elementen.
1. Dubbelzinnige informatie lokt organiseren uit.
2. Gebruik maken van de interpretatie van eerdere gebeurtenissen en van het schrijven 

van plausibele verhalen, die deze eerdere voorvallen verbinden met actuele, gangbare 
resultaten.

3. Pogingen om een stabiele mening over aanwezige dubbelzinnigheden te krijgen, ver-
eisen de inspanning van twee of meer mensen.

4. Netwerken van zelfregulerende causale betrekkingen worden verwerkelijkt in de 
vorm van gecoördineerde gedragingen tussen twee of meer mensen.

5. Organisaties gebruiken dikwijls slechts een deel van de competenties en vaardighe-
den van personen en de gebruikte delen kunnen met gemak vervangen worden.

6. Binnen organisaties bestaat ambivalentie over openheid/geslotenheid en achterdocht/
vertrouwen.

Over de hiërarchie van organisaties stelt Weick een aantal opmerkelijke zaken vast.
1. Uiteindelijk bepalen de ondergeschikten in een organisatie hoeveel invloed de leiding 

heeft.
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2. De persoon aan de top kan zich in een kwetsbare positie bevinden.
3. Ondergeschikten beseffen meestal niet hoeveel controle ze feitelijk hebben.
4. Om de hiërarchie te behouden, moet deze voortdurend herbevestigd worden door 

het sturen van acceptabele opdrachten, door de persoon ‘boven’ aan de persoon ‘on-
der’.

5. De acceptatie van opdrachten wordt altijd gedeeltelijk bepaald door eigenbelang; niet 
alleen de opdrachten variëren in hun acceptatie, maar ook de ondergeschikten zelf 
verschillen in hun belangen en in hun definities van wat acceptabel is.

Van wezenlijk belang is dat effectieve invloed in een organisatie afhangt van verbintenis-
sen tussen een klein aantal leden. Een ander belangrijk gegeven in een organisatie is het 
aantal niveaus dat voorhanden is; deze eigenschap van organisaties wordt in termen van 
horizontaal en verticaal organiseren beschreven. Het aantal niveaus bepaalt hoeveel on-
dergeschikten aan een supervisor moeten rapporteren. Naarmate de organisatie horizon-
taler gestructureerd is, zal de communicatie minder vervormd verlopen. Minder beslis-
punten betekent minder vervormde communicatie. Naarmate de organisatie verticaler 
gestructureerd is, zijn er meer beslispunten met kans op meer vervorming.
Weick gaat ervan uit dat organiseren niet noodzakelijk een poging is om een bepaald 
doel te bereiken. Vaak wordt een doel pas na gedane acties geformuleerd. De algemene 
opvatting dat het doel voorafgaat aan de acties verhult het feit dat consensus pas ontstaat 
wanneer er een tastbaar iets is waarover consensus verkregen kan worden. En dit blijken 
dikwijls de reeds voltooide acties te zijn! Het is dus goed mogelijk dat doelverklaringen 
eerder retrospectief dan prospectief zijn.

2.4.1 Rationaliteit 
De term rationaliteit krijgt bij Weick bijzondere aandacht. Dit concept houdt niet 
noodzakelijkerwijze in dat organisaties logisch of begrijpelijk zijn, maar vooral dat zij 
bedoeld, overdacht, gepland, berekend of ontworpen zijn voor een doel. De nadruk ligt 
op het idee dat wat er in een organisatie gepland is op een gegeven moment ook gebeurt. 
Het feit dat deze planning vaak niet uitkomt, weerlegt niet het gegeven dat een organisa-
tie oorspronkelijk rationeel is. Om de afstand tussen idee en werkelijkheid te overbrug-
gen, gebruikt Weick de term gebonden rationaliteit. In essentie houdt dit in dat alle men-
sen perceptuele en informatiegrenzen en -beperkingen hebben en dat zij slechts op een 
beperkte wijze rationeel kunnen handelen. Zij handelen op basis van voldoende kennis 
in plaats van volledige kennis; men stelt zich tevreden met het gebruik van eenvoudige, 
onbewerkelijke regels om naar een oplossing voor problemen te zoeken, bijvoorbeeld 
door te zoeken in de onmiddellijke omgeving.
Dit standpunt doet geen afbreuk aan het rationele vermogen van mensen. Het punt is al-
leen, dat, indien men uitgaat van een begrensde rationaliteit, daaruit volgt dat beslissin-
gen genomen worden in termen van lokale verstoringen waarop verkorte analyses wor-
den toegepast, met als resultaat korte-termijnaanbevelingen. Aangezien de consequenties 
van een beslissing zich vaak pas veel later voordoen, zal het voor de leden van een orga-
nisatie zeer moeilijk zijn om storingen te traceren naar hun precieze oorzaak. Het enige 
dat de leden meestal doen is zich bezig houden met het bedenken van een nieuwe lokaal 
bepaalde manier van probleemoplossing. 
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2.4.2 Gekoppelde gedragingen en organiseren
Gebeurtenissen in organisaties hangen meestal af van relaties: variabelen die op een sy-
stematische manier met elkaar verbonden zijn. De sterkte van deze verbindingen, hun 
invloedsrichting en de tijd die het kost voor informatie om binnen circuits te circuleren, 
bepaalt het verloop van de gebeurtenissen. Het woord organisatie is een zelfstandig 
naamwoord, maar ook een mythe. Wie naar een organisatie zoekt, zal er geen vinden (als 
‘ding’ an sich). Wat men vindt, zijn met elkaar verbonden voorvallen. Gebeurtenissen 
binnen organisaties zijn gekoppeld aan causale kringlopen, organiseren wordt tot stand 
gebracht door processen. Deze bestaan uit individuele gedragingen die tussen twee of 
meer mensen gekoppeld zijn. Het gedrag van de ene persoon is afhankelijk van het ge-
drag van een of meerdere anderen en deze afhankelijkheid wordt interactie genoemd. Er 
is sprake van een dubbele interactie als uit een onderling afhankelijk patroon van res-
ponsies, waarbij een actie van persoon A een specifieke response van persoon B oproept, 
die dan weer door persoon A beantwoord wordt. 

Het zijn met name deze dubbele interacties die bij organiseren bestudeerd moeten wor-
den. Van belang om op te merken is nog dat Weick de termen organisationele structuur 
gelijk stelt met onderling gekoppelde gedragingen. De structuur die bepaalt hoe een 
organisatie handelt en hoe ze verschijnt, is dezelfde structuur die door de regelmatige 
patronen van onderling gekoppelde gedragingen wordt vastgelegd. 

2.4.3 Collectieve structuur 
Niet stabiliteit, maar verandering is de regel in iedere organisatie en dit houdt in dat 
mensen voortdurend leven temidden van stromen van doorlopende gebeurtenissen. Als 
er een voortdurende stroom veranderingen is, moet men deze in delen opbreken om er 
enigszins vat op te krijgen. Dit leidt meestal tot gedrag waarbij acties van de ene persoon 
van waarde zijn voor een ander, die dan weer activiteiten realiseert die voor de eerste 
waardevol zijn. Zodra een aantal van deze onderling gekoppelde gedragingen gevestigd 
is, bestaat er een collectieve structuur. Deze collectieve structuren zijn de elementen van 
het organiseren; organisaties vallen of staan bij deze stabiele subassemblages. Gegeven 
het belang van onderling gekoppelde kringlopen, vindt men cruciale informatie over het 
organiseren in de volgende variabelen:
1. het aantal en de soort van in het oog springende kringlopen;
2. het waargenomen niveau van dubbelzinnigheid;
3. de graad van onafhankelijkheid waarmee kringlopen tot een proces worden 
  samengevoegd;
4. de snelheid waarmee de kringlopen zich ontwikkelen;
5. het aantal en de diversiteit van regels die binnen een organisatie acceptabel zijn en 

die door mensen op verschillende posities in de organisatie gebruikt kunnen worden;
6. de mate van spanning in de volgorde van een dubbele interactie.

Bij een collectieve structuur wordt meestal verondersteld dat er eerst een groep gevormd 
wordt en dat er daarna pas overeenstemming over doel en betekenis van de regels wordt 
bereikt. Het is echter zinvoller deze volgorde om te draaien. De overeenstemming is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van groepen en gaat er dus aan vooraf. De 
in het begin aanwezige raakvlakken tussen opvattingen en meningen van mensen maken 
het mogelijk dat duurzame sociale relaties ontstaan.
Organisaties zijn gebaseerd op onderling gekoppelde gedragingen en niet op onderling 
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gekoppelde individuen. De persoon geeft zich niet volledig aan één organisatie, er is 
slechts partiële inclusie. Verplichtingen en onderlinge koppelingen zijn verspreid over 
verschillende groepen. Het concept van een collectieve structuur bevat lang niet alles wat 
in een groep bestaat, de lijst van karakteristieken voor een groep is vrijwel zonder einde. 
Relevant is in elk geval dat coördinatie tussen mensen mogelijk is terwijl de banden tus-
sen hen minimaal kunnen zijn en dat het delen van opvattingen niet van wezenlijk be-
lang is voor de continuering van onderling gekoppelde gedragingen.

2.4.4 Ambivalentie, het optimale compromis
Weick beschouwt een onvermijdelijke en onomkeerbare beweging van chaos naar orde 
niet als noodzakelijk voor organisatorische groei. Hij benadrukt dat ambivalentie het 
optimale compromis is, dat losse koppelingen aanpassingen bevorderen, dat onwetend-
heid functioneel is, dat alles stroomt, dat aangepast zijn het vermogen tot (flexibele) 
aanpassing kan uitsluiten en dat dingen ten onder gaan. Al deze punten weerspiegelen 
een zeer lage graad van geordendheid en laten zien dat een afname in orde even waarde-
vol kan zijn als een toename. De actuele toestand van ieder systeem is het resultaat van 
voortdurende veranderingen die van de oorspronkelijke toestand wegleiden, en deze 
veranderingen hoeven niet noodzakelijkerwijze in de richting van een toenemende orde 
te verlopen.

2.4.5 Betekenisgeving
Het basisthema voor het hele model voor organiseren vindt men in het volgende recept 
voor betekenisgeving: hoe kan ik weten wat ik denk totdat ik zie wat ik zeg? Organisaties 
worden verondersteld om voortdurend met zichzelf in gesprek te zijn om te onderzoe-
ken wat ze denken. De groep bewerkt het dubbelzinnige ruwe gesprek, het gesprek wordt 
retrospectief beschouwd, er wordt zin aan gegeven en deze betekenis wordt dan opgesla-
gen als kennis in het retentieproces. Het doel van ieder proces is het verminderen van de 
dubbelzinnigheid en een idee te krijgen van wat er is gebeurd.
Organiseren is ook gebouwd rond gevoelens, acties en verlangens, met daarbij de col-
lectieve pogingen deze te begrijpen. Mensen zeggen vaak: ik geloof het pas als ik het zie. 
Deze wijsheid gaat echter eerder op in omgekeerde zin: ik zie het pas als ik het geloof! 
Meningen zijn oorzaakkaarten die mensen opleggen aan de wereld, waarna ze ‘zien’ wat 
ze zich eerder al opgelegd hadden. Eén van Weicks intenties is om ons met een heleboel 
‘geloven’ (mogelijke meningen) uit te rusten, zodat we tenminste bekwaam genoeg wor-
den om fouten te verbeteren en menselijke wezens te begrijpen.
Weick gebruikt de elementen ‘ecologische verandering’, ‘bewerking’, ‘selectie’ en ‘retentie’ 
om het proces van organiseren te modelleren. Ecologische veranderingen leveren een 
omgeving die we kunnen bewerken, het ruwe materiaal voor zingeving. De nadruk ligt 
op veranderingen en vroegere ervaringen. Met bewerking wordt bedoeld de actieve rol 
die leden van een organisatie hebben in het scheppen van hun omgevingen; het is een 
actie die het ruwe materiaal produceert, dat we vervolgens begrijpelijk kunnen maken. 
Dit begrip is meestal retrospectief: we verkrijgen inzicht in vorige acties, in gebeurtenis-
sen die al gebeurd zijn. Selectie houdt in het opleggen van verschillende structuren op 
bewerkte dubbelzinnige fenomenen in een poging dubbelzinnigheid te verminderen. 
Retentie is de opslag van producten die tot een succesvol begrip hebben geleid, produc-
ten die we bewerkte omgevingen noemen. Een bewerkte omgeving is een toegespitste 
samenhangende samenvatting van een voorheen dubbelzinnig fenomeen. 
In figuur 2.1 zien we de circulariteit die bij iedere betekenisgeving optreedt. 
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Ecologische verandering                   Bewerking                   Selectie                      Retentie

Ruwe data         Zien           Geloven

Controle

Figuur 2.1: circulariteit bij betekenisgeving (Weick, 1979)

Geloven controleert het zien, maar zoals het diagram toont, conditioneert het zien op 
zijn beurt weer andere geloven, die het zien weer bepalen, enzovoort. De strakheid van 
deze binding is één van de redenen waarom Weick herhaaldelijk beweert dat mensen zelf 
de omgeving creëren, die hen vervolgens weer beïnvloedt. 

2.4.6 Het bewerken van beperkingen
Beperkingen bestaan meestal uit een falen tot handelen, niet zozeer een falen terwijl men 
handelt. Beperkingen zijn misleidende conclusies, maar helaas beseffen wij over het al-
gemeen niet dat zij op vooronderstellingen gebaseerd zijn in plaats van op acties. En de 
kennis van beperkingen is niet gebaseerd op toetsen, maar op het vermijden van toetsen. 
Op basis van vermeden toetsen concluderen de mensen dat er beperkingen in de om-
geving bestaan. Zo wordt de keuze om niets te ondernemen bepaald door beperkingen 
en weerstanden, die alleen maar in de verbeelding bestaan. Deze verbeeldingen treden 
vervolgens op de voorgrond als zelfopgelegde restricties, die professionals gebruiken als 
ze problemen tegenkomen. Degene die een bres weet te slaan in deze zogenaamde beper-
kingen, bijvoorbeeld een ‘naïef ’ of ‘slecht’ geïnformeerd iemand, heeft daar vaak aanzien-
lijk voordeel van.
Het vermijden van toetsen ontstaat omdat mensen faalangst hebben. We kunnen zelfs 
stellen dat hoe groter de angst voor falen is, des te groter de kans dat iemands kennis van 
de wereld gebaseerd is op het vermijden van toetsen. Tevens geldt dat, hoe moeilijker het 
resultaat van een actie ongedaan kan worden, des te waarschijnlijker het is dat iemand 
een toets uit de weg gaat.
Er is niet veel bekend over vermeden toetsen, maar het is waarschijnlijk dat zij een sub-
stantieel deel vormen van de kennis die in organisaties voorhanden is. Een interessante 
vraag voor organisatie-epistemologen zou zijn: wat gaat vooraf aan en wat is de aanlei-
ding voor een vermeden versus een ondernomen toets?
Volgens Weick weten managers veel minder over omgevingen en organisaties dan ze zelf 
menen. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat zij onopgemerkt samenspannen om 
toetsen te vermijden; zij ontwikkelen uitgebreide verklaringen waarom toetsen vermeden 
moet worden. Het vele praten, sociaal bezig zijn, het uitwerken van een consensus en het 
plaatsvervangende leren, leidt bij managers vaak tot de conclusie dat zij veel weten over 
iets, terwijl in feite geen van hen het uit de eerste hand ervaren heeft. Er ontstaat een 
pluralistische onwetendheid. De indruk van kennis wordt nog versterkt omdat iedereen 
dezelfde dingen lijkt te zien en te vermijden. En als iedereen het eens is, dan moet het wel 
bestaan en waar zijn.
Organisaties falen herhaaldelijk in hun pogen problemen op te lossen, omdat ze te wei-
nig oog hebben voor hun eigen invloed op hun omgeving. Dikwijls heeft de organisatie 
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de omgeving waar ze zich zorgen over maakt zelf gemaakt. Er bestaat een wederkerige 
relatie tussen de invloed van de omgeving en de bewerking daarvan door een organisa-
tie. De mensen leggen iets op aan de omgeving, waarvan zij later zeggen dat het aan hen 
opgelegd is. Als mensen hun omgeving willen veranderen, moeten ze eerst zichzelf en 
hun acties veranderen. 

2.4.7 Bewerking als sociale constructie van de werkelijkheid
Het concept van een bewerkte omgeving is niet hetzelfde als dat van een waargenomen 
omgeving. Indien de essentie van bewerking de waargenomen omgeving zou zijn, zou 
het fenomeen ‘bedenken’ (enthinkment) genoemd zijn en niet ‘bewerken’. Het organisa-
tie-equivalent van variatie heet bij Weick bewerking, om te benadrukken dat professio-
nals de objectieve kenmerken van hun omgeving construeren. Veel van deze constructies 
bestaan uit gefantaseerde beperkingen om vermeden toetsen te rechtvaardigen.
Het sociaal-constructionisme benadrukt dat de actoren ten minste gedeeltelijk consen-
sus over hun gedrag bereiken en dat zij zoeken naar patronen, die aan de basis van ver-
schijningen, acties en gebeurtenissen liggen. Er wordt verondersteld dat deze patronen 
onafhankelijk bestaan van de interpretaties. Een meer extreme positie is dat de sociale 
orde niet onafhankelijk van de beschrijvende praktijk der leden bestaat. Weick gaat ervan 
uit dat het model van organiseren is gebaseerd op de visie dat orde eerder opgelegd dan 
ontdekt wordt, op basis van het gegeven dat actie de kennis bepaalt. Het is dit actieve 
ingrijpen in de werkelijkheid dat door het woord ‘bewerking’ wordt uitgedrukt. Het con-
cept van de sociale constructie gaat ervan uit dat kennis wordt verworven via de weg van 
object naar subject.

  Object    Subject

Het object wordt waargenomen, cognitief bewerkt, verschillend benoemd en gekoppeld 
aan diverse verafgelegen of minder verafgelegen gebeurtenissen. Veel minder aandacht 
is geschonken aan de mogelijkheid dat begrip ook in de tegenovergestelde richting be-
weegt:

  Object    Subject

De potentiële invloed van het subject op het object betekent dat kennis een activiteit is 
waarbij het subject gedeeltelijk een interactie heeft met dit object en het mede consti-
tueert. Er bestaan wederkerige invloeden tussen subjecten en objecten, geen eenzijdige 
invloed zoals wordt geïmpliceerd in de opvatting dat een stimulus een response uitlokt. 
Integratie van bovenstaande inzichten en uitgangspunten brengt een meerslag in beteke-
nistoekenning tot stand: bewerking van de waargenomen omgeving, het reflecteren op 
de werkelijkheid door vertellingen, het organiseren van de nieuwe inbreng in acties die 
betekenisvolle continuïteit genereert. 

2.5 Perspectieven van levenskwaliteit volgens Schalock 
Bij alle bestaande methoden om levenskwaliteit te onderzoeken, hoort het besef dat het 
hoofdzakelijk iemands persoonlijke, subjectieve beleving is, die uiteindelijk zijn of haar 
kwaliteit van leven bepaalt. De zienswijzen van Schalock (1990, 1996; 1997, 2002) over 
de toekomstige rol die het concept ‘kwaliteit van leven’ in het leven van mensen met een 
verstandelijke beperking kan spelen, vertalen we in dit proefschrift naar effectieve indica-
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toren. De sleutelideeën daarover spelen een belangrijke rol in de gebieden van: zorgverle-
ning, organisatorische veranderingen en de politiek.

Om de opvattingen over levenskwaliteit in de komende jaren te realiseren moeten vol-
gens Schalock de volgende acties ondernomen worden:
- bereiken van consensus over de kerndimensies van levenskwaliteit;
- de zorgverlening op één lijn brengen met handzame instrumenten;
- blijven propageren van total quality management;
- ontwikkelen van ondersteuningstechnieken;
- de politiek op één lijn brengen rond het concept ‘levenskwaliteit’;
- de resultaten van de politieke interesse in levenskwaliteit evalueren.

Schalock heeft aannamen gedaan in het samenstellen van een aantal kernprincipes van 
levenskwaliteit (quality of life). Hij somt de volgende punten op:

Kernprincipes van levenskwaliteit:

1. De levenskwaliteit (LK) van mensen met een verstandelijke beperking is samengesteld uit dezelfde 
factoren en relaties die voor alle mensen belangrijk zijn.

2. Kwaliteit van leven is pas voorhanden als de basisbehoeften van een mens bevredigd zijn en als hij of zij 
dezelfde kansen heeft als iedereen.

3. LK is een multidimensioneel concept.
4. LK wordt bevorderd door de emancipatie van mensen om deel te hebben aan belangrijke beslissingen 

in hun leven.
5. LK wordt bevorderd door de integratie in de lokale gemeenschap.
6. De studie van LK vereist diepgaande psychologische kennis en diverse methodologieën.
7. Het meten van LK vereist meerdere meettechnieken.
8. De toepassing van LK-data is belangrijk voor de ontwikkeling van bronnen en ondersteuning van 

mensen met een beperking en hun familie.
9. LK is een organisch concept dat voor vele doelen bruikbaar is; LK is een referentie voor de benadering 

van cliëntdiensten voor allerlei doeleinden

Figuur 2.2: kernprincipes van levenskwaliteit (Schalock, 1996)

2.5.1 Integratie van levenskwaliteit en zorgverlening
Voordat zorgverlening en levenskwaliteit volledig geïntegreerd zijn, is een aantal stappen 
noodzakelijk. Allereerst moeten de principes van levenskwaliteit nader onderzocht wor-
den. Schalock (1996) stelt acht aandachtspunten voor, die als basis kunnen dienen:
- emotioneel welbevinden (incluis psychisch welbevinden);
- interpersoonlijke en sociale relaties;
- materieel welbevinden (incluis werk en financiële zekerheid);
- persoonlijke ontwikkeling;
- lichamelijke gezondheid en welbevinden;
- zelfdeterminatie (incluis individuele controle en beslissingen);
- sociale inbedding;
- rechten (incluis recht op privacy).
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Wanneer over deze principes consensus is bereikt, kan de levenskwaliteit vervolgens op 
twee manieren gemeten worden: 
1 - de subjectieve evaluatie van het niveau van tevredenheid van de cliënt;
2 - de ontwikkeling van objectieve indicatoren. 

Op subjectief niveau:
- gebruiken we meerdere methoden zoals participerende observatie, narratieve 
 methoden en gestandaardiseerde instrumenten om de levenskwaliteit te meten; 
- maken we gebruik van reflectievragen;
- bieden gevolmachtigden hun medewerking;
- lossen we de verschillen op tussen cliënt en gevolmachtigde via dialoog en 
 nauwgezette gedragsobservaties.

Op objectief niveau geldt dat:
- de indicator wordt geëvalueerd door de cliënt.
- meerdere indicatoren worden gebruikt.
- de indicator meetbaar is, met aantoonbare betrouwbaarheid en geldigheid.
- de indicator gekoppeld is aan een persoonsgericht levensplan
- de indicator longitudinaal wordt geëvalueerd.

In figuur 2.3 is een voorlopige lijst gemaakt van objectieve indicatoren voor levenskwali-
teit.

Objectieve indicatoren voor levenskwaliteit

Dimensies Voorbeelden van indicatoren 

Emotioneel welbevinden veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrij van stress, zelfconcept, tevredenheid

Persoonlijke relaties intimiteit, affectie, familie, interactie, vriendschap, ondersteuning

Materieel welbevinden eigendom, financiën, zekerheid, voedsel, werk, bezit, sociaal-economische 
status, onderdak

Persoonlijke ontwikkeling onderwijs/opleiding, vaardigheden, vervulling, persoonlijke competentie, 
zinvolle bezigheden, vooruitgang

Lichamelijk welbevinden gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, 
ziektekostenverzekering, vrije tijd, dagelijkse activiteiten

Zelfdeterminatie zelfstandigheid, keuzevrijheid, beslissingen, persoonlijke controle,
eigen richting kiezen, persoonlijke doelen/waarden

Sociale inbedding acceptatie, status, ondersteuning, werkomgeving, gemeenschapsactiviteiten, 
rolpatronen, vrijwilligerswerk, woon/ leefomgeving

Rechten privacy, kiesrecht, toegang, rechten en plichten, eigendomsrecht,
burgerlijke verantwoordelijkheid

Figuur 2.3: objectieve indicatoren voor levenskwaliteit (Schalock, 1996)
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Veel toekomstig werk zal bestaan uit het op één lijn brengen (alignen) van zorgverle-
ning met deze voorgestelde indicatoren. Wanneer deze taak wordt uitgevoerd volgens 
de richtlijnen van de genoemde subjectieve metingen van persoonlijke tevredenheid én 
de objectieve indicatoren, kunnen zorgverlenende instellingen en organisaties meetbare 
kwaliteit en resultaten leveren. Dit geldt niet alleen voor mensen met een verstandelijke 
beperking, maar is toepasbaar voor alle mensen, in allerlei situaties en organisaties.

2.5.2 Veranderingen in organisaties
De voorwaarde om binnen organisaties tot kwaliteitsverbetering te komen vraagt om een 
continue aandacht en aanvaarding van omvattend kwaliteitsmanagement (Total Quality 
Management). Schalock onderscheidt de aspecten: competente professionals, implemen-
tatie van technieken om cliënten te ondersteunen en incorporeren van besluitvorming. 

a) Professionals
De ontwikkeling van competente professionals vereist meer dan alleen maar training en 
onderwijs; de organisatie kan de basisfuncties veranderen aan de hand van de volgende 
punten.
- Werkgroepen veranderen van functionele afdelingen naar teams die procesmatig en 
 integraal leren en werken.
- Banen bestaan niet meer uit afzonderlijke taken maar worden multidimensioneel.
- De rol van mensen verandert van controlerend naar emanciperend.
- De werkvoorbereiding verandert van training naar leren en ontwikkelen.
- De waardering van (uitgevoerde) taken verandert van bezigheid naar resultaat.
- Voortgangscriteria veranderen van taakuitvoering naar vaardigheden en kennis.
- Waarden veranderen van beschermend naar productief en effectief.
- Managers veranderen van supervisors in coaches.
- De structuur van de organisatie verandert van verticaal in horizontaal.

b) Cliënten
De implementatie van technieken, die de kwaliteit verbeteren, is gebaseerd op de infor-
matie van cliënten. Voorbeelden zijn: keuzes kunnen maken, optimaliseren van de gege-
ven ondersteuning, bevorderen van werkgelegenheid, promoten van integraal onderwijs. 
Kwaliteitsverbetering leidt uiteindelijk tot een culturele omslag op de werkplek, waarbij 
organisatorische hiërarchie en controlerend management plaats maakt voor eigen ver-
antwoordelijkheid, ieder vrije toegang heeft tot informatie(bronnen) en het evolutiepro-
ces in handen is van teams en/of individuen. 
In figuur 2.4 wordt een opsomming gegeven van technieken die leiden tot kwaliteitsver-
betering. 
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Technieken voor kwaliteitsverbetering

Dimensies Voorbeelden van indicatoren 

Emotioneel welbevinden Veiligheid verhogen
Open staan voor spiritualiteit
Zorgen voor positieve feedback
Het medicatieniveau zo laag mogelijk houden 
Stress reduceren
Aanmoedigen van succes
Het bevorderen van een stabiele, veilige en voorspelbare omgeving

Persoonlijke relaties Het toestaan van intimiteit
Affecties toestaan
Ondersteunen van de familie
Aanmoedigen van interactie
Koesteren van vriendschap
Ondersteuning bieden

Materieel welbevinden Eigendom(men) toestaan
Financiële zekerheid bieden
Een veilige omgeving verzekeren
Werk ondersteunen

Persoonlijke ontwikkeling Zorgen voor educatie en (re)habilitatie
Functionele vaardigheden onderwijzen
Zorgen voor beroeps- en vrije tijdsactiviteiten 
Ontwikkeling van vaardigheden aanmoedigen
Zinvolle activiteiten aanbieden
Vooruitgang ondersteunen
De beste technologie(ën) gebruiken

Lichamelijk welbevinden Gezondheidszorg verzekeren
Zorgen voor maximale mobiliteit
Zorgen voor zinvolle recreatie en vrije tijd
Gezonde voeding leveren
Bezigheden in het dagelijks leven ondersteunen
Het algemene welzijn bevorderen

Zelfdeterminatie Keuzes toestaan
Persoonlijke controle toestaan
Beslissingen toestaan
Assisteren bij persoonlijke doelen en acties

Sociale inbedding Overleggen met bestaande ondersteuningsnetwerken
Een positieve levensstijl promoten
Een normale en geïntegreerde omgeving bevorderen
Zorgen voor integratie en participatie in de gemeenschap
Vrijwilligerswerk ondersteunen

Rechten Zorgen voor privacy
Het stemmen aanmoedigen
Barrières verminderen
Rechten beschermen
Aanmoedigen van eigendom
Aanmoedigen van burgerlijke verantwoordelijkheid

Figuur 2.4: technieken voor kwaliteitsverbetering (naar vergelijk Schalock, 1996)
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c) Besluitvorming
Dienstverlenende organisaties moeten besluitvorming incorporeren op basis van 
data(informatie). Daarop gebaseerde kwaliteitsresultaten zijn beter en objectiever te eva-
lueren, evenals missie en doelen. Met deze feedback kunnen acties worden ondernomen 
voor een verdere kwaliteitsverbetering.

Het ontwikkelen van een ondersteuningstechniek
We zien tegenwoordig een grote verandering in de benadering van mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze verschuiving in het ‘zorgparadigma’ is 
voornamelijk gegrond in de opvatting van ‘normalisering’: afstand nemen van de 
oriëntatie op gebrek of gemis en focussen op een resultaatgerichte oriëntatie, die primair 
vraagt: welke ondersteuning is nodig om deze persoon te helpen bij een optimale rol 
binnen de (normale) gemeenschap? Dit nieuwe ondersteuningsparadigma strekt zich uit 
over vrijwel alle gebieden in onze samenleving; het krijgt ook aandacht binnen discipli-
nes als onderwijs, gezondheid, werk en wonen.

Veel aandacht is al besteed aan het uitwerken van een matrix betreffende de verschillende 
intensiteitsgraden van ondersteuning. Schalock neemt een matrix over van de American 
Association on Mental Retardation met vier niveau’s van ondersteuning:
1. intermitterend: ondersteuning geven als het nodig is of als dit wordt gevraagd, hulp is 
   tijdelijk;
2. beperkt: een laag niveau van ondersteuning, wel continue, maar met minder 
   professionals en minder duur;
3. uitgebreid: regelmatige ondersteuning (bijv. dagelijks), niet tijdgebonden;
4. indringend: constante, intense hulpverlening, die mogelijk levenslang duurt.

Voor het nader determineren van deze vier ondersteuningsniveaus is een systeem ont-
wikkeld, de Supports Intensity Decision Grid. De vier ondersteuningsniveaus worden 
in verband gebracht met vijf factoren die de intensiteit van ondersteuning beïnvloeden, 
namelijk tijdsduur, frequentie, omgeving (setting: leven, werk, recreatie, vrije tijd, ge-
zondheid en gemeenschap), bronnen (professionals en technische assistentie) en invoe-
ging (ingebed zijn).

Bij het nemen van beslissingen over ondersteuning worden de volgende uitgangspunten 
als gids gebruikt:
- Ondersteuning wordt gegeven in een geregelde, geïntegreerde omgeving.
- Ondersteuningsactiviteiten moeten voornamelijk uitgevoerd worden door individuen   
 die in dezelfde omgeving werken en leven.
- Ondersteuningsactiviteiten moeten individueel en persoonlijk zijn.
- De resultaten van het gebruik van ondersteuning moeten geëvalueerd worden met 
 behulp van kwaliteitsindicatoren.
- De ondersteuning kan fluctueren van kortstondig - intermitterend tot levenslange 
 ondersteuning en begeleiding.

2.5.3 Politieke oriëntatie op levenskwaliteit
De onderwerpen over kwaliteit van leven voor de politiek vinden we onderaan figuur 
2.5. Samengevat houden de sleutelbegrippen in:
- een politiek die is georiënteerd op levenskwaliteit;
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- algemene geldigheid van het concept levenskwaliteit, dus niet alleen van 
 toepassing op mensen met een verstandelijke beperking;
- erkenning van legale implicaties van het concept levenskwaliteit;
- integratie van visies over zelfbestemming van zorgverleners, beleidsmakers en 
 wetenschappers in een gemeenschappelijke benadering om levenskwaliteit te definiëren 
 en te meten.
Deze onderwerpen kunnen het beste gerealiseerd worden door het implementeren van 
de volgende twee acties:
1. Breng de politiek op één lijn met het concept van levenskwaliteit.
2. Evalueer de resultaten van een politiek die op levenskwaliteit georiënteerd is.

De acties kunnen uitgevoerd worden vanuit onderstaande suggesties, waarmee de levens-
kwaliteit van mensen bevorderd kan worden. In dit boek kiezen we voor een brede kijk 
op zorg en dienstverlening en we brengen zorg en welzijn als ketenontwikkeling in beeld: 
zorg en welzijnsorganisaties werken samen aan de veranderingen op het gebied van zorg 
en welzijn, organisatieverandering en politieke doeleinden. 

Sleutelbegrippen: zorg en welzijn, organisatieverandering en algemene politiek

Onderwerpen zorg en welzijn
1. Baseer diensten en ondersteuning op planning met de persoon als focus.
2. Bied optimale onderwijsdiensten aan, die persoonlijke groei en interpersoonlijke relaties bevorderen.
3. Ontwikkel zinvolle banen en zorg voor een goede relatie tussen werknemer en werkgever.
4. Bied leefcondities aan die autonomie toestaan, bevorder de inbedding in een gemeenschap en houd de 
 emancipatie op een veilige manier in evenwicht.
5. Bepaal wat het doel is van het meten van levenskwaliteit (LK), welke aspecten gemeten en welke procedures  
 gevolgd moeten worden.
6. Anticipeer op de uitdaging die het ouder worden met zich brengt.
7. Stimuleer het leren keuzes te maken voor de invulling van vrije tijd en het leren van vaardigheden om 
 beslissingen te nemen; verminder sociale, gedrags- en fysieke belemmeringen.

Onderwerpen organisatieverandering
1. Baseer geloof (vertrouwen) en verklaringen op resultaten, die georiënteerd zijn op LK.
2. Verbeter de kwaliteit van individuele programma’s met de meetresultaten en toon de waarde van het meten aan.
3. Bepaal de individuele en organisatorische variabelen die de uitkomsten beïnvloeden.
4. Zie in dat de structuur van dienstverleningsystemen verandert en een aanpassing behoeft aan nieuwe modellen 
 van dienstverlening, die de vaardigheden van professionals verhogen.
5. Pas kwaliteitsprincipes en methoden die het management van organisaties gebruikt toe op het onderwerp LK.
6. Betrek in het participerend actieonderzoek alle deelnemers, zij kunnen hun collectieve kennis inbrengen hoe 
 LK geconceptualiseerd en verhoogd kan worden.

Poltieke onderwerpen
1. Verbind LK met maatregelen voor alle staatsburgers.
2. Breng de politiek op één lijn met het concept van LK.
3. Benadruk dat het concept van LK algemeen is, niet speciaal voor mensen met een beperking.
4. Verzeker de samenwerking tussen beleidsmakers, zorgverleners en onderzoekers voor het definiëren en meten van LK.
5. Ontwikkel internationale netwerken van LK en stimuleer een continue internationale aandacht voor LK.
6. Evalueer de uitkomsten van een politiek die op LK is georiënteerd.

Figuur 2.5: sleutelbegrippen: zorg en welzijn, organisatieverandering en politiek
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2.6 Data in organisatiestudies van Stablein
Stablein (1996) gaat ervan uit dat data het doel van de onderzoeker met het publiek ver-
binden en dat er altijd interesse in menselijke activiteiten is. Alle data zijn representaties, 
maar niet alle representaties zijn data.
In de vorm van representaties impliceren data ‘dingen’, die gerepresenteerd worden in 
een proces van representeren. De empirische wereld is eerder uitvinden dan ontdekken. 
De ‘dingen’ die de data representeren zijn geen concreet object of ervaring, maar een 
menselijk concept, een wetenschappelijk ontwerp. Als we ervan uitgaan dat de empiri-
sche wereld een gedeeld systeem van concepten is, dan wordt een representatie gereali-
seerd als we het geconceptualiseerde ‘ding’ in kaart brengen. Data worden gereprodu-
ceerd door een representatieproces, dat onderbouwd is door vooronderstellingen. Ver-
volgens worden deze data binnen een symbolisch systeem gemanipuleerd, zodanig dat ze 
resultaten voortbrengen die ons begrip van de organisatorische werkelijkheid vergroten. 
De constructionist behandelt ook sociale contexten en teksten als een empirische rea-
liteit die onderzocht moet worden. De data representeren diverse realiteiten. Om deze 
te onthullen is een deconstructieproces nodig, dat de data overhoop haalt en opnieuw 
rangschikt. Deconstructie kan verborgen tendensen aan het licht brengen, bijvoorbeeld 
of er vraag- of aanbodgericht gewerkt wordt. In dit proefschrift wordt veelvuldig ge-
bruik gemaakt van deconstructie van data. Dit zien we terug door data te reduceren en 
het opstellen van toetsingskaders met specifieke contexten, gerelateerd aan bijvoorbeeld 
indicatoren als leercompetentie-ontwikkeling, sociale relaties en continuïteit. Het in de 
war brengen en het verstoren van onze, vaak voor zeker aangenomen, opvattingen en 
kennis van de werkelijkheid zijn bij de uitvoering van het leerspel en de leermethode een 
vooropgezet doel.

2.7 Reflectie op theorie en praktijk
We volgen de redenering van de cartesiaanse tweedeling, subject en object, de kennende 
en het gekende. In de traditionele dienstverlening heeft deze tweedeling ertoe geleid dat 
de persoon met een verstandelijke beperking object is. De persoon met een verstande-
lijke beperking verwerkt informatie uit de buitenwereld, teneinde zich aan te passen aan 
het bestaande aanbod en omstandigheden. Deze zienswijze is de gangbare verklaring 
voor de wijze waarop de professional en de persoon met een verstandelijke beperking 
functioneren en hoe en waarmee traditionele dienstverleningsprocessen zijn ingericht.
De fundamentele beperking is dat hiermee uitsluiting van leren en ontwikkelen voor zo-
wel de persoon met een verstandelijke beperking als de professional wordt gegenereerd. 
Handhaving van die zienswijze onthoudt beiden de kans op competentieontwikkeling. 
Wanneer een professional tot ondersteuning van leer- of ontwikkeldoelen komt voor 
zichzelf en de persoon met een verstandelijke beperking, is verwerking van aanbodsyste-
men van buitenaf niet genoeg. Zowel de professional als de persoon met een verstande-
lijke beperking zullen van binnenuit nieuwe kennis en informatie dienen te creëren. Te-
gelijkertijd kan er een hindernis liggen voor mensen met een verstandelijke beperking in 
het van binnenuit nieuwe kennis en informatie creëren, omdat het niet kunnen creëren 
van nieuwe kennis juist hun beperking is.
Als we de benadering van Dixon (1998) volgen, zijn er wellicht meer kansen dan we in 
eerste instantie denken. Dixon vat informatie op als het verwerken, opslaan, interprete-
ren, systematiseren en opdiepen van kennis. Deze benadering van kennis biedt aan de 
persoon met een verstandelijke beperking perspectief, omdat het in eerste instantie gaat 
om persoonsgebonden kennis. En er zijn altijd één of meer aspecten die de persoon met 
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een verstandelijke beperking heeft ontwikkeld; wellicht zijn er nog meer aspecten ont-
wikkelbaar.
Uitingsvormen van ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking 
(her)kennen we soms als onbegrensde emotionaliteit, waarbij onze begrensde rationali-
teit voor de typering zorgt. In deze wederkerigheid en het spanningsveld tussen emotie 
en ratio van de persoon met een verstandelijke beperking en professional, vindt het her-
scheppen van leefomgeving en werkomgeving plaats. Er kan een omvorming plaatsvin-
den van nieuwe dienstverleningsprocessen. 
De visie op leren en ontwikkelen van de persoon met een verstandelijke beperking en 
professional benaderen we in dit verband primair persoonsgebonden. Secundair, maar 
zeker niet minder belangrijk, benaderen we theorie en praktijk op organisatieniveau, 
waar een synthese wordt bewerkstelligd van traditionele managementbenaderingen naar 
lerend organiseren. 

2.8 Slotopmerking
Het theoretisch perspectief dat in dit hoofdstuk is beschreven, maakt het mogelijk het 
sociaal-constructionisme in dit proefschrift toe te passen. De sociaal-constructionistische 
theorie geeft handvatten voor het verklaren van leerprocessen van individuen en de in-
vloed op het gedrag van individuen in een organisatie of leefcontext. We gebruiken in dit 
proefschrift theoretische constructen die we vanuit diverse wetenschappelijke stromin-
gen bij elkaar hebben gebracht met de bedoeling de werkelijkheid, zoals die zich tijdens 
het onderzoeksproces voordeed, te onderzoeken. Taal, gesprek en geschreven reflecties 
zijn in dit proefschrift gebruikt om interpretatiekaders te ontwikkelen (Rijsman, 1997), 
waarmee recht wordt gedaan aan het waarderen van de sociale acties die mensen met een 
verstandelijke beperking, professionals en anderen tot stand hebben gebracht.

Bij het ontwerpen van nieuwe leer- en werkmethoden is aansluiting gezocht bij the-
orieën en benaderingswijzen die leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een 
verstandelijke beperking en professionals praktisch ondersteunen. De benaderingen van 
Gergen en Clandinin & Conelly zijn hierin richtinggevend. In deze benaderingswijzen 
ligt het accent op het discours van interactie (sociaal-constructionisme); de wijze waarop 
het individu zijn of haar betekenissen construeert (sociaal-constructivisme); het analy-
seren van alledaagse omgangstaal, om binnen een groep tot een ideale gesprekssituatie te 
komen, die is gericht op mens en maatschappij. De vooronderstelling is aangenomen dat 
het daadwerkelijk toepassen van deze accenten kan bijdragen aan zorgvernieuwing.
We gebruiken de ondersteuningsvisie van Schalock om diepgewortelde vooroordelen en 
vastgeroeste visies te overwinnen. Nieuwe ondersteuningstechnieken stellen professio-
nals in de gelegenheid nieuwe kennis op te doen, nieuwe vaardigheden te leren en beter 
samen te werken. De ondersteuningstechnieken zijn tegelijkertijd criteria voor kwaliteits-
werken. De benaderingswijze van Schalock is van belang omdat hij nieuwe kwaliteitscri-
teria aanreikt voor zorg- en welzijnsorganisaties. Het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de Be-
tekenisgestuurde Inter Actie Methode zijn leerinstrumenten die ontwikkeld zijn vanuit 
de sociaal constructionistische visie, zodanig dat cliënten en professionals leercompeten-
tie kunnen ontwikkelen. Het onderzoek is erop gericht dit laatste te onderzoeken.
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Hoofdstuk 2

Lijst met figuren
Figuur 2.0: hoofdthema’s kennis en kunde
Figuur 2.1: circulariteit bij betekenisgeving
Figuur 2.2: kernprincipes van levenskwaliteit
Figuur 2.3: objectieve indicatoren voor levenskwaliteit
Figuur 2.4: technieken voor kwaliteitsverbetering
Figuur 2.5: sleutelbegrippen: zorg en welzijn, organisatieverandering en politiek
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Deel 2 
Praktijkstudie leerspel ’Open de Cirkel’ 

In deel 2 bespreken we het leerspel ‘Open de Cirkel’. De context van het ontstaan, 
ontwerp en de toepassing van een instrument voor grootschalige cultuurverandering 
werken we hier uit. De nadruk ligt op de toepassing van het leerspel. Het instrument 
‘Open de Cirkel’ is grootschalig toegepast: de resultaten zijn systematisch gemeten en de 
effectiviteit van het leerspel wordt aangetoond. Er worden theoretische, methodische en 
empirische analyses gegeven en de onderzoeksresultaten en conclusies van het leerspel 
‘Open de Cirkel’ worden gepresenteerd. 
Bij het bepalen van de effectiviteit van het leerspel ‘Open de Cirkel’ zijn we uitgegaan van 
constructionistische visies. Bij het leren van mensen met een verstandelijke beperking en 
professionals gaat het hier met name om het aanspreken van leervermogen. 

De aanleiding voor deze praktijkstudie was dat na vier jaar investeren in visie-
ontwikkeling binnen zorgorganisatie Saamvliet geconstateerd werd dat slechts een zeer 
kleine groep professionals de essentie van zorgvernieuwing begreep. Deze constatering 
was de reden om binnen de bestaande organisatiecontext te zoeken naar een effectieve 
manier van veranderen. Zo ontstond de ontwikkeling van het leerspel ‘Open de Cirkel’: 
een instrument dat een bijdrage moest gaan leveren aan het realiseren van zorgvernieu-
wingsbeleid; een leerinstrument om binnen een bestaande organisatiecultuur te komen 
tot concrete resultaten voor de ontplooiing van mensen met een verstandelijke beper-
king.
Aan het einde van dit deel stellen we interventiestrategieën voor die het collectieve leer-
proces kunnen ondersteunen. 

Het leerproces, de evaluaties en reflecties van het leertraject ‘Open de Cirkel’ zijn ge-
bruikt om de leermethode BIAM te ontwerpen.
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Hoofdstuk 3  

Probleemverkenning vooronderzoek 

3.0 Inleiding
De aanleiding voor dit proefschrift is de signalering van het onderscheid tussen feitelijke 
en wenselijke voortgang van de zorgvernieuwing in twee gefuseerde zorgorganisaties, 
Saamvliet. Er wordt beschreven hoe de verkenning van het probleem plaatsvond en tot 
welke conclusies en vragen dit leidde. Deze vragen leidden ertoe om vanuit een nieuw 
theoretisch perspectief te onderzoeken of nieuwe leer- en werkprocessen in dienstver-
lenende organisaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een 
verstandelijke beperking.

Probleemverkenning 
vooronderzoek 
‘Open de Cirkel’

3.0   Inleiding

3.1   Proces van grootschalige cultuurverandering

3.2   Probleemanalyse 

3.3   Verbinden van arbeids- en leersystemen

3.4   Weerstand als transitieproces

3.5   Dialoog als instrument

3.6   Nieuwe aanpak van zorgvernieuwing 

3.7   Van vooronderzoek naar promotieonderzoek

Figuur 3.0: probleemverkenning vooronderzoek ‘Open de Cirkel’

3.1 Proces van grootschalige cultuurverandering
In november 1994 startte de directie van Saamvliet actief met zorgvernieuwing, bin-
nen en buiten de zorgorganisatie. De directie installeerde een projectteam onder de 
naam ’Zorg op Straat’ (1) en gaf het team een belangrijke status en het team had een 
voorbeeldfunctie binnen de organisatie. De projectopdracht was om volgens het model 
van de ‘lerende organisatie’, met professionals uit de gefuseerde instellingen, een nieuw 
zorgmodel te ontwikkelen. Het projectteam ‘Zorg op Straat’ kan als voorbeeld dienen 
voor de overheid en andere zorgaanbieders om zorgvernieuwing vanuit de cliënten en 
professionals vorm te geven. 

Na drie maanden presenteerde het projectteam een nieuw zorgconcept, op basis van drie 
varianten:
- Het zorgmodel: een aantal woningen met centrale voorzieningen, als een klein tehuis.
-  Het servicemodel: een aantal woningen binnen een gewone wijk met een diensten-
 centrum.
- Het supportmodel: ondersteuning voor mensen, die binnen een bepaald gebied op 
 zichzelf wonen.

Het projectteam maakte, in opdracht van de directie, op basis van zorgvisie en bestu-
ringsidee een ontwerpplan van nieuwe woon- en leefvormen voor mensen met een 
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verstandelijke beperking. Het ontwerp was een combinatie van zorg, service en support 
en stond model voor zes nieuw op te richten zorgcentra. De draagwijdte werd onder-
streept via de erkenning door de overheid op basis van het nieuwe zorgmodel. Door de 
gevolgde werkwijze werd het voor de gefuseerde instellingen duidelijk dat kennis, kunde 
en inspanningen van zowel het management als van professionals de belangrijkste pijlers 
waren van zorgvernieuwing.
In 1995 werden de voorstellen voor zorgvernieuwing door het projectteam ‘Zorg op 
Straat’ aan betrokkenen voorgelegd. Dat was het begin van een proces van visieontwikke-
ling op het wat, hoe, waar en wie van vernieuwing. In 2005 zou meer dan de helft van de 
toenmalige ‘bewoners’ een woonsituatie buiten de huidige instelling moeten hebben. De 
deconcentratie, als uiterlijke vorm van een grootschalige cultuurverandering, werd door 
Saamvliet ingezet. Het startsein voor het realiseren van de verandering van intramurale 
naar transmurale zorg was daarmee gegeven. 
De directie heeft in samenspraak met het projectteam de zorgvisie en het besturingsidee 
als volgt vastgesteld. 

Zorgvisie 
In 1995 heeft de zorgorganisatie zich ten doel gesteld volgens de onderstaande visie op 
zorg te werken:
De taak van de zorgorganisatie en de professionals is om, samen met anderen in de sa-
menleving, de voorwaarden te creëren waardoor mensen met een verstandelijke beper-
king:
- kunnen leven in hun eigen netwerk, temidden van anderen;
- kansen krijgen om zelf keuzes te maken;
- kansen krijgen op persoonlijke groei;
- gerespecteerd worden in gelijkwaardige en wederkerige relaties;
- besef hebben van rechten en plichten als ieder ander.

Besturingsidee 
De wijze waarop de zorgorganisatie dit wil bereiken (het hoe), noemt zij het besturings-
idee (Viehoff, 1992) (2).
De belangrijkste gedachten over de ‘hoe-vraag’ zijn de volgende, waarbij de belangrijkste 
criteria tussen haakjes staan: 
- uitgaan van de mens met een verstandelijke beperking, ofwel van de cliënt 
 (marktgerichtheid);
- deze alleen kan bepalen of de zorg naar wens is (resultaatgerichtheid);
- leren met elkaar door samen te zoeken naar het beste antwoord (procesgerichtheid);
- in dit leren staat de mens (cliënt, medewerker, familie) met zijn mogelijkheden 
 centraal (mensgerichtheid);
- het geld voor de zorg is zoveel mogelijk persoonsgebonden (uitvoeringsgerichtheid);
- er zijn zo weinig mogelijk regels, de mensen zelf sturen de zorg (wilsgerichtheid).

Met de start van het projectteam ‘Zorg op Straat’ begon een ingrijpende lange-termijn-
verandering. Handen en voeten geven aan de nieuwe zorgvisie betekende tegelijkertijd de 
start van een structureel, grootschalig veranderingsproces. Het was mijn rol en taak om 
het proces van zorgvernieuwing in de functie van programmamanager zorgvernieuwing 
te ondersteunen. 
In de periode 1996 en 1997 waren er 45 gespreksbijeenkomsten met cliënten, verwanten 
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en professionals georganiseerd, met de intentie de dialoog over zorgvernieuwing op gang 
te brengen. In 1996 maakte een externe adviseur in samenwerking met de 
programmamanager een evaluatierapport op over de leer- en opleidingsactiviteiten van 
de medewerkers van de gefuseerde instellingen. De evaluatie vertelde ons dat er nog 
steeds te weinig aandacht was voor het betrekken van cliënten bij de zorgvernieuwing 
en dat er nauwelijks scholing voor professionals was. Eveneens in 1996 signaleerde 
een externe onderzoeksgroep dat daadwerkelijke veranderingen voor mensen met een 
beperking en adequate toerusting van professionals om met nieuwe visies en inzichten te 
werken, zeer traag tot ontwikkeling kwamen. Hieronder wordt dit onderzoek toegelicht.

3.1.1 Intern onderzoek zorgvernieuwing
In november 1996 bracht een groep studenten, de ‘supportgroep’, een onderzoeksverslag 
uit (3). Deze groep onderzocht bij professionals in welke mate zij bekend zijn met het 
begrip ‘zorgvernieuwing’. De studenten hadden affiniteit met de zorg van mensen met 
een verstandelijke beperking, maar er was geen werkrelatie met de zorgorganisatie.
De voornaamste conclusie van het onderzoek was dat een te kleine groep professionals 
de essentie van zorgvernieuwing had begrepen. Als essentie werd beschouwd ‘een andere 
manier van kijken naar en denken over de bewoners’. De achterliggende vraag luidde: is 
er sprake van benoembare attitudeverandering bij professionals?
Als voornaamste oorzaak van stagnatie in het proces van zorgvernieuwing werd een 
ontoereikende informatievoorziening genoemd. De onderzoekers deden vervolgens een 
aantal aanbevelingen die zij als volgt formuleerden:
- De informatievoorziening moet worden verbeterd door meer persoonlijke 
 communicatie, geïntegreerd binnen de dagelijkse organisatiepraktijk.
- Deze informatie moet (ook) concrete plannen bevatten voor alle bewoners. 
- Daarnaast moet er als vervolg op de attitudeverandering voor professionals duidelijke 
 en praktische aanknopingspunten komen om deze attitudeverandering in de dagelijkse 
 praktijk ‘handen en voeten’ te geven.
- Het management moet zich open opstellen en ‘eerlijke’ informatie verstrekken, ook al 
 verlopen de ontwikkelingen niet zo rooskleurig als gewenst.
- Er dient meer ruimte te komen voor inbreng van cliënten en familie en de begeleider.
- Hierdoor kan de wisselwerking (tweerichtingsverkeer) tussen management of staf en 
 professionals verbeterd worden.

Het ontoereikende van de informatievoorziening bleek niet zozeer te liggen in te weinig 
informatie; de boodschap kwam met name niet over omdat de informatie te omvangrijk, 
onduidelijk of onpraktisch was. De aanbevelingen zijn vooral afgeleid van een top-down 
gestuurd communicatiesysteem. In die zin sluiten ze aan bij een aanbodgerichte en bu-
reaucratische zorgcultuur. 

Het grote belang van het gebruiken van kennis en informatie vat Drucker (1991) breed 
op door te stellen: Het feit dat kennis de hulpbron is geworden maakt de nieuwe sa-
menleving uniek. Toffler (1990) onderschrijft wat Drucker zegt en verklaart dat ‘kennis 
de bron is van de hoogste kwaliteit macht en de sleutel vormt tot de op handen zijnde 
machtsverschuiving’ (Nonaka en Takeuchi, 1999, pp.19). Reich (1991) stelt dat de toe-
komst aan de mensen is die beschikken over de kennis om nieuwe problemen te onder-
kennen, op te lossen en daarbij te bemiddelen. 
De bovenstaande invalshoeken op kennisontwikkeling geven inzicht in het belang van 
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leren en ontwikkelen van professionals in een organisatie. Het oplossingsgericht leren 
werken, speelt hierin een belangrijke rol.
In dit proefschrift hechten we belang aan het optimaliseren van cliëntgestuurd werken, 
waarbij oplossingsgericht leren werken begint bij de dialoog, betekenisgeving en reflectie 
op het eigen handelen. Het voeren van de dialoog over zorgvernieuwing biedt de mo-
gelijkheid gemeenschappelijke inzichten te genereren naar nieuwe kennis en waarden, 
waarmee de organisatieontwikkeling bevorderd kan worden. 
Het aangaan van de dialoog met professionals en betekenis geven aan de informatie zijn 
vooralsnog geen gebruikelijke manieren van communiceren. In het hierboven beschre-
ven onderzoeksverslag werd met name geadviseerd om aandacht te besteden aan het 
bereiken van attitudeverandering bij professionals, werkzaam in de zorgorganisatie (Van 
Biene, Hoeben, 1999). Om attitudeverandering te bevorderen ontwikkelde ik met twee 
collega’s het leerspel ‘Open de Cirkel’.

3.2 Probleemanalyse 
In het onderzoeksrapport beschreef de ‘supportgroep’ een probleemanalyse. Het nader 
onderzoeken van deze probleemanalyse leidde tot een verklaringsvraag en een ontwerp-
probleem:
- Hoe komt het dat zorgvernieuwing niet leeft in de harten van de mensen?
- Welke ontwerpeisen moeten er geformuleerd worden om tot een herontwerp van het 
 systeem van dienstverlening te komen?

Als we de verklaringsvraag en het ontwerpprobleem integreren, ontstaat er een nieuwe 
vraag die gericht is op de professional werkzaam in een organisatie en die uitgaat van de 
vraag van de cliënt:
- Hoe dient de organisatie ingericht te zijn, zodat professionals cliëntgestuurde dienst
 verlening kunnen bieden?

Voor het management lagen er twee opdrachten: het praktiseren van de aanbevelingen 
van de onderzoeksgroep en het geven van antwoorden op de bovenstaande vragen. Het 
praten over herkenning van het probleem was namelijk eenvoudiger dan het probleem 
erkennen en daar conclusies aan verbinden.
Het was mijn taak als programmamanager zorgvernieuwing de mentale verandering van 
aanbodgerichte zorg naar cliëntgestuurde dienstverlening te ondersteunen. De ervaring 
was dat er voldoende bereidheid was visies ter discussie te stellen. Het dilemma dat zich 
aandiende, had meer te maken met het onvermogen om het systeem van de bureaucrati-
sche werkstructuur in een gerichte veranderaanpak zodanig te herordenen, dat een dyna-
mische bedrijfsvoering mogelijk werd. Protocollen en regels bepaalden hoe en waarmee 
een probleem opgelost kon worden. 
Swieringa en Elmers (1996) verwoorden dit treffend. De bureaucratie is bedoeld en 
geschikt voor het produceren van meer van hetzelfde. Bureaucratieën zijn gebouwd voor 
de stabiliteit. De bureaucratie komt in de problemen als zij moet veranderen. 

Het plaatsen van nieuwe vragen in een ontwikkelingsperspectief werd door het manage-
ment in deze fase uitsluitend vertaald als leerproces voor het management zelf en pas 
jaren later als een leerproces voor alle betrokkenen. De professionals vatten het leerpro-
ces in de eerste fase van ontwikkelingen op als een belerend proces, waarbij vooral zijzelf 
niet in de gelegenheid waren mee te werken aan het ontstaan van een lerende organisatie. 
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De belerende interacties hielden zichzelf uiteindelijk niet in beweging met twee gevolgen: 
- Teams maakten zich los van het bestaande systeem en gingen op eigen kracht verder. 
- Teams of individuen trokken zich terug en gingen aan de zijlijn staan. 

De probleemanalyse maakte ook zichtbaar dat er al met al weinig ervaring was in het 
managen van dit type grootschalige veranderingsprocessen. Er was geen referentiekader 
van ervaringen, successen en missers, waarop managers en professionals konden terug-
vallen. Professionals die zich als toeschouwers opstelden en vanaf de zijlijn het proces 
van zorgvernieuwing volgden, vielen al heel snel uit de boot. 
Het proces van zorgvernieuwing daarentegen hield in dat iedereen die verbonden was 
aan de organisatie deelnemer was aan een collectief leerproces. Het collectieve leerproces 
richtte zich steeds meer naar ‘buiten’ doordat cliënten inmiddels gingen verhuizen.

3.2.1 Complexiteit in probleembepaling 
Gaandeweg ontstond er meer complexiteit. Swieringa en Elmers verklaren dit ver-
schijnsel als volgt (1999): de externe ontwikkelingen vormen een nieuwe schakel in het 
doorgeven van feedback naar binnen, waarbij het niet gaat om problemen die mensen in 
de organisatie zelf maken. Het gaat om problemen die van buitenaf komen: kansen en 
bedreigingen. 
De probleembepaling werd complexer naarmate het verwezenlijken van de zorgvisie 
meer samenviel met het vormgeven aan burgerschap (4) van mensen met een verstande-
lijke beperking. De personen met een verstandelijke beperking en de professionals wer-
den directer geconfronteerd met het aspect ‘medeburger zijn’. Bewoners van de instelling 
die verhuisden naar een gewone woning in dezelfde of een andere woonplaats, moesten 
in de wijk andere sociale kwaliteiten van leven opbouwen. Er was nog weinig zicht op 
de vraag om welke sociale kwaliteiten het moest gaan. Ook bleek de complexiteit van de 
probleembepaling toe te nemen toen professionals verplicht werden overgeplaatst van 
een grootschalige naar een kleinschalige werkomgeving.
Dit leidde bij professionals tot de volgende vragen:
- Hoe en waarmee moet de persoon met een verstandelijke beperking toegerust worden 
 om temidden van anderen een zo autonoom mogelijk leven te leiden?
- Hoe en waarmee moet ik als professional worden toegerust om de persoon met een 
 verstandelijke beperking te ondersteunen in zijn nieuwe leefsituatie?

Het doordenken op deze vragen bracht mij ertoe te onderkennen dat de vraag over het 
toerusten van mensen met een verstandelijke beperking en de professionals niet al-
leen een opdracht voor zorgaanbieders kan zijn, maar dat ook onderwijs hierin een rol 
speelt. De parallelle ontwikkeling van zorgvernieuwing en onderwijsvernieuwing is een 
nieuwe kans om op basis van gedeelde uitgangspunten in ondersteuningsgericht werken 
te komen tot een bredere vakbekwaamheid van professionals. Deze visie wordt verder 
besproken in de voorgestelde vernieuwende aanpak tussen werkveld en onderwijs, waar 
we verderop in dit boek nog op terug komen.

Het bovenstaande verwijst naar de complexiteit van de probleembepaling die inhaakt op 
mensen en systemen, ingrijpt op leefomstandigheden en infrastructuren van zorgvoor-
zieningen en onderwijsinstellingen. Het verwijst eveneens naar het emancipatiebeleid 
dat zich dwars door de samenleving ontwikkelt. Vulto (2002, pp.98) stelt in het rapport 
‘Op weg naar 2020’: ‘Eigenlijk zou een ontwikkelingsorganisatie het ingewikkelde en 
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ingrijpende veranderingsproces op verschillende niveaus moeten sturen en begeleiden, 
bijvoorbeeld om voor alle betrokkenen trainingen te organiseren’ 
De zorgorganisatie Saamvliet herkende tal van nieuwe problemen met betrekking tot de 
kwalificatie van professionals en de achteropgeraakte zelfstandigheid van mensen met 
een verstandelijke beperking. Het praten over complexiteit is omgezet door in de werk-
praktijk actief aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen van professionals. Attitude-
verandering van professionals is als opstap gebruikt om vernieuwingen te initiëren. In 
het leerspel ‘Open de Cirkel’ neemt het werken aan attitudeverandering een belangrijke 
plaats in. Voor de competentieontwikkeling van de professional richtte het management 
zich op twee niveaus: de beïnvloeding van gedrag en het maken van de verbinding tussen 
leren en werken. 

3.2.2 Attitudeverandering als sturingsconcept
Op basis van voortschrijdend inzicht zagen we attitudeverandering steeds meer als 
hefboom om zorgvernieuwing te activeren, ofwel als mogelijke veranderstrategie. We 
vroegen ons af of attitudeverandering zou toenemen, als naast het gedrag ook de syste-
men van werken en leren, waarmee we het gedrag van professionals kunnen beïnvloe-
den, parallel ontwikkeld worden. Het anticiperen op terugkoppelingsprocessen maakte 
dat het management zich regelmatig afvroeg hoe ooit een dergelijke complexiteit de baas 
te worden. Senge (1990) verbindt hieraan de vraag: hoe kunnen we in al die chaotische 
bedrijvigheid processen onderscheiden? 
Voorlopig was attitudeverandering als sturingsconcept het meest voor de hand liggend 
waarbij de nadruk lag op het creëren van een gemeenschappelijke visie, in de hoop dat 
alle betrokkenen beter in staat zouden zijn zorgvernieuwing handen en voeten te geven.

De koppeling met arbeidssystemen werd door het management niet gemaakt, terwijl uit 
ervaring bleek dat gedragsverandering pas effectief is als deze verankerd is in het arbeids-
systeem. Een paradox in het proces was bovendien dat het inzetten van de vernieuwing 
enerzijds voortvarend verliep -dit was bijvoorbeeld zichtbaar in de uitstroommobiliteit 
van mensen met een verstandelijke beperking en professionals- en dat er anderzijds 
traagheid in het proces ontstond. Traditionele woon- en werksituaties waarbinnen 
professionals ook inhoud wilden geven aan nieuwe visies en attitudes, bleken namelijk 
minder geschikt om tot daadwerkelijke vernieuwing te komen. In de praktijk bleven we 
ons richten op effectief veranderen; in die fase het bewerkstelligen van gedragsverande-
ring van professionals. 

Daarbij onderscheidden we het volgende probleem: hoe kunnen professionals, de spil 
van zorgvernieuwing, daadwerkelijk op een andere manier gaan werken (Van Biene, 
Hoeben, 1999)? Met ‘daadwerkelijk’ bedoelden we ‘benoembare resultaten’ en met 
‘een andere manier’ bedoelden we ‘ander gedrag’ van professionals. Voor dat moment 
hield dat in: kunnen professionals - door uiting te geven aan ander gedrag - structurele 
veranderingen bewerkstelligen in de leefsituatie van de persoon met een verstandelijke 
beperking?
Professionals kregen steeds meer inzicht in het gegeven dat het kunnen uitdragen van 
attitudes vraagt om een werkomgeving die dat toelaat. Het besef dat de werkomgeving 
hiertoe niet altijd geschikt was, kreeg gaandeweg meer impact. Professionals zetten ge-
brek aan experimenteerruimte om in weerstand tegen vernieuwing. Geen of onvoldoen-
de uitvoering kunnen geven aan initiatieven, maakte dat er meer ambivalentie ontstond 
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bij professionals over de nieuwe visie op zorg. De voordelen van de visie voor de persoon 
met een verstandelijke beperking werden steeds meer in twijfel getrokken. Tijd en gele-
genheid om informatie uit te wisselen over zorgvernieuwing en het komen tot gezamen-
lijke betekenisgeving bleven vaak achterwege. Uit gesprekken met professionals bleek 
later dat er weinig tijd was genomen om van gedachten te wisselen over zorgvernieu-
wing. Geen of onvoldoende tijd nemen voor gesprekken over zorgvernieuwing leidde tot 
een achterstand in het leren reflecteren op het proces en visieontwikkeling. Dit noopte 
leidinggevenden hun managementstijl en oplossingsstrategieën te veranderen.
De fase brak aan waarin het steeds duidelijker werd dat het reguliere werkproces om bij-
stelling vroeg. Van professionals werd gevraagd een meer open leerhouding te ontwikke-
len om zorgvernieuwing inhoud en vorm te gaan geven. Het hoger management eiste dat 
het middenmanagement meer zou sturen op het leren en ontwikkelen van professionals 
en dat men de werkstructuur hierop aanpaste. 

3.3 Verbinden van arbeids- en leersystemen
In veel situaties liep de ontwikkeling van nieuwe visies en attituden niet parallel aan het 
ontwerpen van nieuwe arbeidsprocessen. Daardoor diende zich al snel de vraag aan hoe 
een inhaalslag te maken in het ontwikkelen van een adequaat sturingsconcept: aan welke 
eisen moet het sturingsconcept voldoen om de verbinding tot stand te brengen tussen 
arbeidssystemen en leersystemen, ofwel tussen werken en leren? 
Grunveld, Huijmans en Timmer (1998) onderschrijven deze noodzaak en geven aan 
dat attitudeontwikkeling en aanpassing van arbeidssystemen als synchroon verlopende 
activiteiten ofwel als een gelijktijdig proces van organisatieontwikkeling ingezet dienen te 
worden. In deel 3, de praktijkstudies, zien we voorbeelden van sturingsconcepten, waarin 
arbeidssystemen en leersystemen met elkaar verbonden worden.

3.4 Weerstand als transitieproces
In het proces van zorgvernieuwing ervaren we dat loskoppeling van bestaande patronen 
en systemen risico’s en vervreemding in zich dragen. In bijeenkomsten van mensen met 
een verstandelijke beperking, hun familieleden en professionals komen aspecten van 
risico’s en weerstand nadrukkelijk tot uiting, zoals: 
- Verdwijnen van oude zekerheden zonder zicht op nieuwe genereert in het algemeen 
 naar behoud van het bestaande. 
- Bewust ruimte en tijd scheppen om ongenoegens te uiten, maakte veel goed. 
- Een open communicatie over het ‘onvermogen’ van management en professionals 
 binnen de organisatie bood ruimte om nieuwe inzichten met elkaar te verwerven. 
- Expliciet benadrukken dat het niet de bedoeling was transitieproblemen in de 
 organisatie te dempen, te negeren of te verbergen, maakte het mogelijk weerstanden 
 boven tafel te krijgen. 

Swieringa en Elmers (1996, pp. 91) ondersteunen deze procesaanpak door te zeggen: 
‘Transitieprocessen verlopen nooit ordelijk, rustig, beheerst en harmonieus. “Zo snel 
mogelijk weer rust” is niet het streven’. 
Het is een zware opdracht gebleken voor management en professionals, om het 
onvermijdelijke transitieproces snel en duidelijk in gang te zetten en er voor te zorgen 
dat mensen onderweg niet bleven steken. Het blijft van belang dat professionals actief 
deelnemen in het proces van ontkokering, ontschotting en de-institutionalisering en de 
omslag van aanbodbeheersing naar vraagsturing met name zelf inhoud en vorm geven. 
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Vulto (2002) veronderstelt dat het in Nederland zal gaan om een looptijd van tien, 
vijftien of twintig jaar. Swieringa en Elmers (1996, pp. 91) schrijven daarover: ‘Een ge-
slaagd veranderingsproces is een proces waar de klant uiteindelijk van zegt dat het goed 
(geweest) is. Dat is de ultieme norm waarop het proces wordt beoordeeld.’

Het was moeilijk uit te leggen dat management, professionals en verwanten weerstand 
bij een organisatieverandering moeten ervaren als een gezond psychologisch mecha-
nisme, dat weerstand verhindert dat we met alle winden meewaaien. Het waren veelal 
de professionals en de verwanten die de organisatieverandering in verband brachten 
met discontinuïteit in de zorg. Het evengoed aangaan van de dialoog over risico’s en 
intrinsieke belemmeringen leidde tot aansluiting bij werkelijke problemen in plaats van 
uitsluiting van verandering.

3.5 Dialoog als instrument
Zorgvisies zijn afgeleiden van burgerschapsvisies. Tijdens deze vijfjarige onderzoekspe-
riode hebben we ervaren dat dialogen over zorgvisies niet automatisch bijdragen aan 
betekenisgeving van burgerschapsvisies. Dit zijn geen thema’s die - hoewel ze impliciete 
raakvlakken bezitten - zonder meer integreren en tot nieuwe denkprocessen en innova-
ties leiden. 
Onderkenning van het probleem dat professionals te weinig van zorgvernieuwing wisten, 
werd onderbouwd door het gegeven dat professionals in de periode 1995-1998 nauwe-
lijks in de gelegenheid zijn geweest zich te verdiepen in emancipatie van mensen met een 
verstandelijke beperking. Discussie en dialoog over de positie, bestaansreden en werking 
van het zorgsysteem werden vooral gevoerd op managementniveau en minder op uitvoe-
rend niveau. De organisatie had nog niet het vermogen ontwikkeld nieuwe inzichten van 
het management systematisch in dialoog te brengen met nieuwe inzichten van profes-
sionals of andersom. 
Dixon (1998) geeft hiervoor een passende uitleg: hoe dialoog in de praktijk werkt, is 
afhankelijk van de vraag of in de organisatie een klimaat van openheid en respect voor 
mensen heerst, waarin informatie wordt gedeeld, de deelnemers niet onder druk worden 
gezet en iedereen gelijke kansen heeft om de ideeën van anderen ter discussie te stellen.
Dit was ook een van de bevindingen van het onderzoek ‘Passen en Meten’ van de ‘sup-
portgroep’ in 1996. In die periode is het idee ontstaan een leerspel te ontwerpen, met de 
dialoog als instrument.

3.6 Nieuwe aanpak van zorgvernieuwing
De bovenstaande probleemanalyse maakte inzichtelijk dat management en professionals 
- na twee jaar investeren in visieontwikkeling - de essentie van de nieuwe visie op zorg 
en dienstverlening niet begrepen. Deze constatering maakte het noodzakelijk binnen de 
bestaande organisatiecontext te zoeken naar een nieuwe aanpak. Zo ontstond in 1997 
de ontwikkeling van een leerspel, ‘Open de Cirkel’. Onderzocht moest worden of het 
leerspel ‘Open de Cirkel’ bijdroeg aan het systematisch en planmatig in dialoog zijn over 
zorgvernieuwing. 

Het leerspel is in 1998 geïntroduceerd binnen het leerprogramma leren en ontwikkelen 
voor professionals en management. Het leerspel dient in die periode als instrument 
om professionals en management te leiden naar reflectie op de werkpraktijk en hen te 
focussen op het thema zorgvernieuwing en zo te komen tot concrete resultaten om de 
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ontplooiing te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking.
De ontwerpers van het leerspel ‘Open de Cirkel’ (Van Biene, Cranen en Hoeben) zagen 
het leerspel als een combinatie van outputgericht werken, werkoverleg en mentale en 
fysieke gedragsbeïnvloeding, die - geïntegreerd in een werkpraktijk - het zelflerend ver-
mogen van individuen en groepen ontwikkelt (Van Biene, Hoeben, 1999). De ontwer-
pers waren uitgegaan van twee vooronderstellingen:
- Het leerspel moest als hefboom dienen om het transitieproces te activeren.
- Het uiten van weerstanden zou via het leerspel op ongedwongen wijze mogelijk 
 worden. 

3.7 Van vooronderzoek naar promotieonderzoek
In het vooronderzoek stelden Van Biene en Hoeben (1999) ontwikkeling van het leerver-
mogen van mensen met een verstandelijke beperking aan de orde. In het uitwerken van 
het vooronderzoek lag het accent niet op individueel leren van mensen met een verstan-
delijke beperking, maar op omgevingsvariabelen die in ‘actie’ worden ervaren. 
In de paragrafen hierboven worden als het ware conclusies beschreven die de aanlei-
ding zijn geweest om nader onderzoek te doen in de vorm van een promotieonderzoek, 
een schets van het proces dat voorafging aan dit promotieonderzoek. In de volgende 
hoofdstukken wordt het vooronderzoek van het leerspel ‘Open de Cirkel’ in zijn geheel 
beschreven, waarbij eerst de omgevingsvariabelen worden beschreven van het 
organisatieleerproces.
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Hoofdstuk 3

Noot 1
De gefuseerde zorgorganisaties werkten vanaf 1995 met veranderteams die ‘Zorg op Straat’ (ZOS) 
werden genoemd (respectievelijk ‘Zorg op Straat 1, 2, 3, 4). De leden van de veranderteams beston-
den uit professionals, ouders en leden van andere zorgorganisaties. 
De veranderteams (projectteams) werkten gedurende vier jaar aan de ontwikkeling van zorgver-
nieuwing. De projectopdrachten waren: 
- ZOS 1: ontwerp een nieuw zorgmodel. 
- ZOS 2: de projectleden organiseerden dialoogsessies om in gesprek te gaan met 
 verwanten, cliënten en professionals over het nieuwe zorgmodel.
- ZOS 3: de projectleden organiseerden ‘Open Huis’-activiteiten (theater, discussie 
 thema’s) voor cliënten waarin het nieuwe zorgmodel centraal stond. 
- ZOS 4: professionals en verwanten zetten leerprojecten op met cliënten, leertraject 
 ‘Open de Cirkel’ wordt geïntroduceerd en er wordt een ontwerp gemaakt van een krant 
 voor cliënten (in beeldtaal, tekst, video: drama en theater). Deze laatste actie is door het 
 management afgewezen, hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld. 

Noot 2
Viehoff (1992): Het blijkt voor dienstverlenende organisaties, commerciële en non-profitorgani-
saties moeilijk het marketingbeleid tot op uitvoerend niveau te concretiseren, terwijl men op dat 
niveau juist de marketingproblematiek tegenkomt. Deze ligt echter niet in de marketingfunctie of 
marktbewerking, maar in de wijze waarop de bedrijven georganiseerd zijn. Zij drijven op klassieke 
principes en opvattingen die in de huidige samenleving niet meer werken. Viehoff heeft een orga-
nisatieconcept ontwikkeld dat recht doet aan het begrip relaties, waardoor organisaties tot betere 
prestatie kunnen komen. De grondslag van dit ‘markteffectief ’ organiseren zijn zes interactieve 
besturingsprincipes: marktgerichtheid, resultaatgerichtheid, procesgerichtheid, mensgerichtheid, 
uitvoeringsgerichtheid, wilsgerichtheid. Samen vormen ze een uniek model, gebaseerd op interac-
ties en relaties: tussen mensen, tussen afdelingen, tussen organisaties en markt.

Noot 3
Tijdens ZOS 3 was er een groep studenten, die de ‘supportgroep’ werd genoemd. De supportgroep 
had de rol om objectief mee te kijken naar de vraag hoe de zorgvernieuwing tot stand kwam. 
De supportgroep had de mogelijkheid suggesties voor verbetering aan te dragen. In dit verband 
onderzocht de supportgroep de werkpraktijk van professionals in de woon- en zorgafdelingen. In 
1996 is door de supportgroep de nota ‘Passen en Meten’ (1996) gepresenteerd: een onderzoek naar 
de effectiviteit van zorgvernieuwing binnen de zorgorganisatie Saamvliet, ontstaan uit een fusie 
tussen Stichting Maria Roepaan en de St. Augustinusstichting uit Gennep. De onderzoeksresulta-
ten waren aanleiding voor het management om tot een herbezinning te komen van de inspannin-
gen en ontwikkelingen bij de vernieuwing van zorg en dienstverlening.

Noot 4
CG-Raad: Volwaardig burgerschap. Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen 
voor gehandicapten (Verenigde Naties – resolutie 48/96 1994), Regel 1: De staten dienen maat-
regelen te treffen om in de samenleving bewustzijn te kweken met betrekking tot gehandicapten, 
hun rechten, hun behoeften, hun mogelijkheden en hun inbreng. Professionals die veranderden 
van werkomgeving en temidden van de samenleving werkten in plaats van op een instellingster-
rein, moesten actieprogramma’s op touw zetten om de leefomgeving bewust te maken. Het ging 
bijvoorbeeld om het contact maken met de buren, het gebruik maken van de lokale bank en het 
postkantoor, het lid worden van de buurtvereniging, om gelijke mogelijkheden en kansen als 
andere buurtbewoners. 

Lijst van figuren
Figuur 3.0: probleemverkenning vooronderzoek ‘Open de Cirkel’
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Hoofdstuk 4  

De context van de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’ 

4.0 Inleiding
De praktijkstudie vond plaats in zorgorganisatie Saamvliet, daar is het leerspel ont-
wikkeld en uitgevoerd. Figuur 4.0 toont de volgorde waarin de onderwerpen worden 
besproken.

Context van de praktijkstudie 
leerspel ‘Open de Cirkel’

4.0   Inleiding

4.1   Typering van de positiestructuur van de organisatie

Figuur 4.0: context praktijkstudie

Er worden algemene procesuitkomsten ingebracht, die tijdens het onderzoeksproces 
geïntegreerd tot stand kwamen. Deze manier van beschrijven doet recht aan de construc-
tivistische benadering: procesuitkomsten zijn gekoppeld aan de voorgeschiedenis van de 
organisatie en de op dat moment aanwezige voorkennis van de organisatieleden.

4.1 Positiestructuur van de organisatie 
In 1994 is bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een struc-
tuurplan ingediend voor gedeconcentreerd wonen door mensen met een verstandelijke 
beperking: er is ƒ 120 miljoen aangevraagd. In 1995 steunt VWS het veranderingspro-
ces. Er komt uiteindelijk ƒ 24 miljoen beschikbaar vanuit de gespaarde gelden voor de 
verkorte procedure. Hiermee wordt een drietal deconcentratieprojecten gerealiseerd. De 
ontmanteling van de instellingen is onomkeerbaar. Sint Augustinusstichting en Maria 
Roepaan werken in 1996 samen in een personele unie. Het Ministerie van VWS geeft een 
zogenoemde verklaring van behoefte af voor vervangende huisvesting en stelt ruim ƒ 100 
miljoen beschikbaar. 
In 1997 is de juridische fusie tussen de Sint Augustinusstichting en Maria Roepaan 
een feit. De gezamenlijke naam wordt Saamvliet. In 1998 is de juridische fusie met de 
stichtingen De Binckhof en Wodagg in voorbereiding. In 1999 gaan de stichtingen De 
Binckhof, Saamvliet en Wodagg verder onder de naam ’Vizier’. Als rechtsopvolger van 
Saamvliet is Vizier eigenaar van het leerspel. Het leerspel mag uitsluitend daar gebruikt 
worden.
In de periode van ontwerp en toepassing van het leerspel (van 1997 tot medio 2000) 
biedt de zorgorganisatie Saamvliet ondersteuning aan ongeveer 1200 interne cliënten en 
300 thuiswonenden. Er werken ongeveer 1800 medewerkers. En om het plaatje compleet 
te maken: er zijn ongeveer 2200 verwanten betrokken bij de zorgorganisatie. 

Samenstelling portfolio 
De zorgorganisatie biedt zorgproducten aan. Deze zijn gerelateerd aan zorg/begelei-
ding/ondersteuning/behandeling bij wonen, werk/dagbesteding en vrijetijdsbesteding. 
Individugerichte zorgvraagbepaling en –normering maken onderdeel uit van de kwaliteit 
van dienstverlening. Het beleidsvoornemen om wonen en dagbesteding te scheiden, en 
waar mogelijk ook zorg en verblijf, is in de periode 1997-1999 een actueel beleidsthema. 
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Er wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen algemene en speciale zorg (gedrags-
ondersteuning en -behandeling, intensieve verzorging). Implicaties voor beleid zijn het 
verder ontwikkelen van individugerichte en vraaggestuurde dienstverlening in de vorm 
van transmurale dienstverlening.

4.1.1 Positiestructuur van het bestuurlijk centrum 
Tot het bestuurlijke centrum van de zorgorganisatie worden gerekend: de Raad van 
Toezicht en het lijnmanagement, dat bestaat uit de Raad van Bestuur, divisiemanagers, 
afdelingshoofden, groepshoofden en de centrale stafafdelingen. De bewonersraad en de 
familieraad behartigen de belangen van cliënten. De Raad van Bestuur heeft twee leden 
en bepaalt in goed overleg met de divisiemanagers het te voeren beleid, het financiële 
beheer en de mate van cliëntondersteuning. 
De positiestructuur van de organisatie kan op basis van de benadering van Mintzberg 
(1989) getypeerd worden als een divisiestructuur. De leden van de Raad van Bestuur 
hebben bepaalde divisies (aandachtsgebieden) in hun portefeuille. Divisies managen 
afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Er zijn vier divisies: 
- Emplooi (arbeid/dagbesteding) 
- Wonen 
- Behandeling 
- Facilitair bedrijf 
Voorheen hadden de organisaties beide een gecentraliseerde bureaucratie.

Toen de fusie een feit was, zijn ‘nieuwe’ stafbureaus ingericht; deze werken vanuit een 
centraal gestuurde structuur. Het stafonderdeel ‘Bureau Programmabeleid’ heeft de 
tijdelijke functie het proces van zorgvernieuwing te ondersteunen. In de periode februari 
1996 tot eind 1998 bekleedde ik de functie van programmamanager zorgvernieuwing 
(1).
Het programmabeleid onderscheidt vijf programma’s, waaronder 27 projecten ressor-
teren. Projecten met de naam ‘Zorg op Straat’ maken hiervan onderdeel uit, de project-
teams fungeren als veranderteam met als opdracht: in dialoog zijn over zorgvernieuwing 
én draagvlak ontwikkelen voor zorgvernieuwing. 

Situationele factoren
De bedoeling van de fusie in 1998 is op basis van gezamenlijke inspanningen te komen 
tot herhuisvesting van mensen met een verstandelijke beperking in de regio (wonen en 
werken in stad of dorp). De nieuwe zorgorganisatie stelt de opdracht te deconcentreren. 
In 1995 is in nauw overleg met VWS groen licht gegeven om herhuisvesting te realise-
ren buiten de instellingsterreinen. Daarna zijn de voorbereidingen getroffen voor het 
ontwerpen van nieuwe zorgcentra. In 1996 begint de eerste uitstroom van cliënten naar 
de regio. Tegelijkertijd vindt uitstroom van professionals plaats om de cliënten in de 
nieuwe woon- en werksituatie te begeleiden. Er is een mobiliteitsbureau ingericht om het 
management bij uitstroom van professionals te faciliteren. Tijdens de uitvoering van het 
leertraject ‘Open de Cirkel’ zijn drie nieuwe zorgcentra in de regio operationeel. Profes-
sionals moeten de keus maken in of buiten de instelling te werken.

In de periode dat het leertraject ‘Open de Cirkel’ is uitgevoerd, is functiedifferentiatie 
ingevoerd. Binnen de divisiestructuur Wonen bestaat een functiegebouw met zeven 
functies: divisiemanager, afdelingshoofd, clusterhoofd, persoonlijk begeleider, medewer-
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ker zorg, zorgassistent en huishoudelijk medewerker. 
In de werkpraktijk van het organiseren van leren en opleiden, blijkt dat de hoge mate 
van doorgevoerde functiedifferentiatie het collectief leren bemoeilijkt, omdat er in die 
fase veel gesproken wordt over onduidelijkheden bij taakverdelingen; gesprekken over 
zorgvernieuwing waren minder aan de orde. Het leertraject ‘Open de Cirkel’ wil juist 
de kloof bespreken en er wordt uitgaan van integrale deelname van professionals met 
verschillende functies. Daarom wordt er niet gekozen voor functiegebonden scholing.

Stafafdelingen binnen de gefuseerde organisatie hebben nieuwe opdrachten. Er zijn nieu-
we woorden en begrippen geïntroduceerd en deze worden ingekaderd in nieuw beleid. 
In relatie tot de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’ gaat het om het ontwikkelen van HRD 
en HRM-beleid: het uitzetten van het strategisch leerbeleid, leren en ontwikkelen van 
professionals en het activeren van mobiliteit bij professionals. Er is voldoende draagvlak 
om het volgende beleid vorm en inhoud te geven:
- Opzetten en uitvoeren van een integraal leerbeleid voor managers en professionals. De 
 nadruk ligt op collectief leren.
- Opzetten van ontwikkelingsprogramma’s zorgvernieuwing voor professionals, 
 werkzaam in het primaire begeleidingsproces. De nadruk ligt op leeractiviteiten die de 
 organisatievernieuwingen ondersteunen. Er is een verplichte deelname aan 
 leeractiviteiten ingevoerd.
- Faciliteren van doelgerichte leerondersteuning binnen de organisatie met een aanbod 
 van systematische en planmatige leertrajecten in plaats van fragmentarische scholing.

Het leertraject ‘Open de Cirkel’ maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma 
zorgvernieuwing. De ontwerpers van het leerspel willen onderzoeken of een leerspel de 
organisatiestrategie kan ondersteunen. 

4.1.2  Strategische positie van de praktijkstudie
In de organisatie zijn in die periode steeds wisselende momenten van voortgang in 
beleidsontwikkeling, terugtrekken en weer doorgaan. De managementpraktijk is in die 
periode meer gericht op het sturen op variabelen. De wisselende situaties in beleidsont-
wikkeling bepalen de dagelijkse gang van zaken. Voor managers is het een belangrijke 
opdracht managementinformatie te genereren om verantwoorde transmurale dienstver-
lening op te zetten. Het gaat in die periode om het indelen van cliënten in zorgprofielen. 
De aard en het type zorgprofiel bepalen welk type huisvesting de cliënt nodig heeft. 
Naast het huisvestingsvraagstuk ontstaat er steeds meer aandacht voor professionalise-
ring.
Om van beleidsvoornemens te komen tot uitvoering is op directioneel niveau de op-
dracht gegeven om leren en ontwikkelen van professionals te concretiseren naar leeracti-
viteiten. Dit impliceert dat het management zich tegelijkertijd richt op vakontwikkeling 
van professionals en zelfontplooiing van mensen met een verstandelijke beperking. 

Strategische dialoogsessies
In strategische dialoogsessies spreken leden van het managementteam over hun visies op 
de toekomstige mogelijkheden van de organisatie. Deze ‘open besprekingen’ blijken een 
effectieve werkvorm omdat ze het gebruik van kennispotentieel en creativiteit koppelen 
aan draagvlakontwikkeling. De strategische dialoog brengt professionals in de situatie 
dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het ontwikkelen van die strategie. 
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Zij brengen de strategie in verband met eigen kennis en toekomstige mogelijkheden in 
relatie tot organisatiedoelen. De dialoog die in ‘Open de Cirkel’ basisvoorwaarde is voor 
communicatie, is opgevat als het zoeken naar collectieve inzichten. Het gaat om het zoe-
ken naar betekenis van wat in woorden wordt uitgedrukt (Van Biene, Hoeben, 1999).

Strategie van de ontwerp- en ontwikkelbenadering 
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ is in eerste instantie vanuit een ontwerpbenadering tot 
stand gekomen en niet vanuit een ontwikkelingsbenadering (2) waarbij gedragsaspec-
ten meer een rol spelen. Ontwerpbenaderingen leveren duidelijkere effecten op voor de 
kwaliteit en kwantiteit van de productie (Bruining en Allegro, 1981). 
Een van de positieve resultaten van de ontwerpbenadering is dat er een aantal erva-
ringsregels en hypothesen is ontwikkeld voor het bedenken en laten functioneren van de 
organisatie. Ondanks alle inspanningen om zorgvernieuwing te bewerkstelligen, bleek 
in de situatie van Saamvliet dat er in het leven van cliënten structureel nauwelijks iets 
veranderde.
Het leerspel heeft vanuit de ontwerpbenadering een aantal expliciete hypothesen ont-
wikkeld, zoals de constructie visie-actie-gedrag, de dialoog als instrument en de actie-
planning. De ontwerpers hebben de vooronderstelling aangenomen dat het methodisch 
integreren van actie, professionals ‘verplicht’ tot het aangaan van sociale relaties met 
cliënten in netwerken. In de gewenste situatie wordt er vanuit nieuwe denk- en werk-
kaders, die de deelnemers collectief vaststellen in teams, bijgedragen aan het leerproces 
van de cliënt, de professional en de organisatie in zijn geheel. Het is een bewuste keuze 
geweest een ontwerp met geïntegreerde methodische onderdelen te gebruiken om tot 
gedragsbeïnvloeding te komen.

Strategie als leerproces
Het leertraject ‘Open de Cirkel’ maakt onderdeel uit van het strategisch leerbeleid, het 
moet de strategische dialoog op gang houden bij professionals. De organisatie gaat in het 
strategievormingsproces uit van principes van de lerende organisatie, waarbij langeter-
mijndoelen vertaald worden naar acties met cliënten. 
Het leertraject dient bovendien als feedbackloop, waarin terugkoppelingen worden 
gemaakt vanuit de werkpraktijk om strategische doelen bij te stellen. In het strategisch 
denken doet zich een fundamentele verandering voor die te maken heeft met nieuwe 
opvattingen over plannen en ontwikkelen als elkaar insluitende processen (Van Biene, 
Hoeben, 1999). Schematisch ziet deze verandering er als volgt uit:

Strategievorming was Strategievorming is

Terugblikken en plannen
Exclusieve topmanagement aangelegenheid
Ritualistisch: verlengde budgettering
Dominantie van inhoud en resultaat
Van buiten naar binnen; marketingoriëntatie
Ervaring
Organisatiepositionering

Ontdekken en leren
Een leerproces door de organisatie heen
Loskomen van conventies; een gemeenschappelijk zoekproces
Dominantie van proces en leerervaring
Ook van binnen naar buiten; competentieoriëntatie
Verbeelding
Organisatieontwikkeling

Figuur 4.1: strategievormingsproces ‘nieuwe’ stijl: nieuwe opvattingen over plannen en ontwikkelen als elkaar 

insluitende processen (Van Biene, Hoeben, 1999)
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4.1.3 Vormgevers van het leerspel ‘Open de Cirkel’
Vanaf het begin tot het einde van de praktijkstudie zijn professionals, cliënten, verwan-
ten, spelcoaches en anderen de vormgevers van het veranderingstraject. Zij zijn 
co-researchers in het onderzoek, actieve deelnemers in plaats van toeschouwers. 
Mijn rol en taak als projectleider was in eerste instantie faciliterend. Ik ondersteunde het 
denk- en werkproces dat werd voortgebracht. In tegenstelling tot de co-researchers
- bijvoorbeeld de spelcoaches - was ik als projectleider in eerste instantie toeschouwer en 
pas in tweede instantie deelnemer. Het gaat daarom vooral niet om hoe de projectleider/
onderzoeker het zou doen, maar om hoe co-researchers en actieve deelnemers proble-
men en vraagstukken aanpakken. Op bepaalde onderdelen is in deze praktijkstudie waar 
gewenst of nodig door de projectleider/onderzoeker materiedeskundigheid ingebracht. 

Situationele factoren 
Een kerntaak van de projectleider is het uitbreiden van netwerken. Het gaat in die fase 
vooral om het tot stand brengen van sociale constructen met professionals en managers 
in de instelling en in de nieuwe zorgcentra. Het werken aan draagvlakverbreding staat 
centraal. In dezelfde periode dat het leerspel ‘Open de Cirkel’ is geïntroduceerd, worden 
ook dialoogsessies georganiseerd met cliënten, verwanten, professionals en vrijwilligers. 
Er worden geen doelgroepgerichte of functiegebonden bijeenkomsten meer georgani-
seerd, maar integrale deelname aan collectieve bijeenkomsten, waarin visie-uitwisseling 
centraal staat.
Het doel voor de deelnemers is de waarde van betekenissen en interpretaties over zorg-
vernieuwing te onderzoeken en te erkennen en deze waarden om te zetten in nieuwe 
werkhypothesen. Professionals die zowel aan het leerspel deelnemen als aan collectieve 
bijeenkomsten met cliënten en verwanten, waren in de gelegenheid werkenderwijs te 
reflecteren op nieuwe mogelijkheden voor cliënten. Met de hier beschreven situationele 
factoren refereren we aan de in deel 1 beschreven geïntegreerde visies. Met name het 
hermeneutische perspectief, waar sprake is van voortdurende dialectiek van itereren, 
analyseren en reflecteren is herkenbaar in het proces. 

Waarom een leerspel?
Het antwoord op de vraag ‘waarom een leerspel?’ was tegelijkertijd een conclusie.
Tot die tijd hadden de aangeboden leervormen niet bijgedragen aan visieontwikkeling 
en attitudeverandering van professionals. De toenmalige vormen van deskundigheids-
bevordering voldeden niet meer. De theoretische informatie over leren en ontwikkelen, 
wordt vanwege de complexiteit van de materie vooralsnog niet breed uitgedragen in de 
organisatie. De omslag in denken en doen wordt als zeer complex ervaren binnen de 
organisatie. Principes van de ‘lerende organisatie’ die door externe adviseurs zijn inge-
bracht om de vernieuwingen te ondersteunen, halen het uiteindelijk niet in de praktijk. 
Met deze vaststelling werd bij professionalisering van medewerkers het ontwerpen van 
nieuwe leer- en werkvormen een nieuwe opdracht.
Het voorbereidende denkwerk was gericht op 127 teams, circa 933 professionals, 
cultuurverandering, attitudeverandering, kostenbeheersing, vraag- en cliëntgestuurd 
werken. Vanuit deze parameters is het uiteindelijke leerspel ontstaan. Intuïtie, inzichten 
en principes van de ontwerpers over emancipatie, leren en ontwikkelen van mensen in 
organisaties, hebben invloed gehad op de ontwerpeisen en de verdere aanpak. Om draag-
vlak en haalbaarheid te vergroten, kozen we voor een eenvoudige formule, met een hoge 
mate van reflectie en zelfwerkzaamheid. 
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Hoofdstuk 4

Noot 1
Programmabeleid, Maria Roepaan - Augustinusstichting, 1996, M.A.W. van Biene: Het doel van 
het programmamanagement was het managen van een doelgerichte aanpak van complexe vraag-
stukken op het gebied van zorgvernieuwing en organisatieontwikkeling. Bureau Programmabe-
leid/de programmamanager had de rol/taak om sturing te geven aan 27 projecten, met 27 project-
leiders en ongeveer 150 projectleden. Het programmabeleid bestond uit vijf hoofdprogramma’s.
1. Programma Zorg voor Wonen, gericht op het ontwerpen en faciliteren van nieuwe 
 zorgorganisaties in de regio: zorgcentra in Uden, Gemert, Velden/Arcen en Malden/Mook; 
 huisvestingsplan MR/AS; veiligheid bij geïntegreerd wonen enzovoort. 
2. Programma Overstag, gericht op het effectueren van de divisiestructuur na de fusie: 
 voorbereiding fusie; facilitair bedrijf; divisie zorg; divisie emplooi; divisie behandelzaken.
3. Programma Zorgvernieuwing; regionale dienstverlening. 
 Verder waren er twee steunprogramma’s:
4. Programma Catamaran, gericht op communicatie en informatie: communicatieplan; bureau 
 communicatie; integratie personeels-/ouderbladen. 
5. Programma Opleiding Training en Vorming, gericht op leren en ontwikkelen van:
 cliënten; medewerkers en management; scholingsbeleidsplan MR/AS; scholingsactiviteiten 
 facilitair bedrijf; scholingsactiviteiten zorg en dagbesteding enzovoort.

Noot 2
Er is een belangrijk onderscheid tussen de ontwerp- en van de ontwikkelingsbenadering. De 
ontwerpbenadering is, althans in de theorievorming, de oudste en loopt van Taylor en Fayol door 
tot in deze tijd: de contingentiebenadering. In deze benadering wordt sterk de nadruk gelegd op 
de formele organisatie, het zichtbare, het beschrijfbare en vooral het voorschrijfbare. Als het om 
ontwerpen gaat is het meestal de formele structuur, soms in samenhang met de infrastructuur 
welke als object wordt gekozen.
De ontwikkelingsbenadering lijkt haaks te staan op de ontwerpbenadering. Hier wordt sterk de 
nadruk gelegd op het gedrag van mensen en de cultuur die de leden van een organisatie gezamen-
lijk vormen (Open Universiteit, 1995).

Lijst van figuren
Fig. 4.0: context praktijkstudie
Fig. 4.1: strategievormingsproces ‘nieuwe’ stijl: nieuwe opvattingen over plannen en 
              ontwikkelen als elkaar insluitende processen (Van Biene, Hoeben, 1999)
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Hoofdstuk 5  

Toelichting op het leerspel ‘Open de Cirkel’

5.0 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het leerspel ‘Open de Cirkel’ toegelicht. De bedoeling wordt 
uitgelegd, evenals de ontstaansgeschiedenis. Het objectiveren van opgedane praktijkerva-
ringen en -kennis met het leerspel staat hierbij centraal.
Dit hoofdstuk wordt voorzien van empirische data. Deze dienen als onderbouwing om 
tot generalisaties te komen. De generalisaties worden verwerkt tot constructies om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Empirische data zijn analyses van geselecteerde verhalen en betekenissen uit de dialogen. 
Vanuit het constructionisme gaat het immers niet om kennis over objecten, die onafhan-
kelijk van de professional bestaan, maar construeren professionals hun eigen werkprak-
tijk en ervaring. Het selecteren van bepaalde ervaringen enerzijds en deze in onderzoeks-
verband een plaats geven anderzijds, zien we als een deconstructie van die kennis van 
professionals. In dit wetenschappelijk onderzoek geldt dat deze vorm van constructivis-
tisch onderzoek pas mogelijk is ná - en als interpretatie van - onmiddellijke ervaring.
Figuur 5.0 toont de structuur van dit hoofdstuk.

Toelichting op het leerspel 
‘Open de Cirkel’

5.0   Inleiding

5.1   Analyse van het ontwerpproces

5.2   Reflectie op het organiseerproces ‘Open de Cirkel’

5.3   Instructie en attributen

Figuur 5.0: toelichting op het leerspel

5.1 Analyse van het ontwerpproces

Ideële gedachte
Over de ideële gedachte geven Van Biene, Hoeben en Cranen (1998) aan: Het uiteinde-
lijke doel van het leerspel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met 
een verstandelijke beperking. Personen die hen nabij zijn in ondersteuning en verzor-
ging kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren. Door zich bewust te zijn van hun 
houding en hun handelen, kunnen ondersteuners meer ruimte maken voor cliënten. 
Daardoor wordt het mogelijk dat deze hun leven meer en meer naar eigen wensen 
inrichten. Via het leerspel worden ondersteuners zich door praten en luisteren spelen-
derwijze bewust van de eigen visie en die van anderen. Door hieraan acties te koppelen, 
wordt cliëntgericht werken langzaam maar zeker praktijk van alledag. 
De idealistische strategie was een koppeling tot stand te brengen tussen de ontwikke-
ling van individuele competentie (leervermogen) van de professional en de ontwikke-
ling van individuele competentie van de persoon met een verstandelijke beperking. De 
ontwerpers vroegen zich bovendien af of dit type feedbacksysteem zou kunnen leiden tot 
organisatiecompetentie (organisatieleervermogen). 
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Hoe het ontwerp tot stand kwam
De auteurs van het leerspel hebben het basisprincipe visie, actie en gedrag als methodi-
sche fundering voor de nieuwe werkvorm gekozen. Door de ontstane situatie binnen de 
organisatie komt de nieuwe zorgvisie op handelingsniveau niet voldoende tot uitdruk-
king. Dit verplichtte tot het zoeken naar meer effectieve manieren van veranderen. Aan 
een groep medewerkers, ouders, cliënten en het management is het idee voorgelegd een 
spelvorm te kiezen, die de cultuur in de organisatie beïnvloedt. 
Na het nodige denkwerk is een ‘niet gevulde’ module zorgvernieuwing gemaakt: deze is 
eerst als demo in spelvorm ontworpen en zou als mogelijke nieuwe leer- en werkwijze 
kunnen dienen. 
Met instemming van het management en betrokkenen is door de auteurs de nieuwe 
vorm van leren en werken als leeractiviteit geïntroduceerd. Betrokkenen in de ont-
werpfase waren direct enthousiast. Nu moest de lege demo nog worden gevuld met 
dialoogvragen. Redeneren vanuit het constructivistisch perspectief, dat de auteurs als 
theoretisch uitgangspunt centraal zetten, betekende tegelijkertijd dat de dialoogvragen 
in de ‘nieuwe’ sociale context van de persoon met een verstandelijke beperking tot stand 
moesten komen: in de samenleving, temidden van anderen.

Straatinterviews
Een twintigtal betrokkenen, waaronder ouders, cliënten, buitenstaanders, medewerkers 
maakten een treinreis van Boxmeer naar ‘s Hertogenbosch en retour. In koppels inter-
viewden betrokkenen van Saamvliet mensen op straat, elk koppel vanuit een specifiek 
thema. Zonder aankondiging vroegen ze in winkels, de parochie, het café, gewoon op 
straat, in de trein en op het perron, aan voorbijgangers hoe en waarmee mensen met een 
verstandelijke beperking in de samenleving een eigen plaats kunnen hebben. De ant-
woorden en ideeën van de geïnterviewden zijn omgezet naar dialoogvragen.

Inhoud en vorm
Tijdens het ontwerpproces zijn allerlei mensen betrokken bij het verder verfijnen van 
het spel. De spelinstructies zijn gemaakt en getoetst in de praktijk. Aan een andere groep 
medewerkers, ouders en cliënten is gevraagd wat ze van de vragen vinden, zij keken kri-
tisch naar de inhoud van de vragen. Na een aantal maanden is het geheel uiteindelijk aan 
een designer gegeven, die er een ‘mooi’ leerspel van maakte, dat niet alleen inhoudelijk 
doordacht is, maar ook in vorm en uitstraling uitnodigend is. 
Als onderdeel van het ontwerpproces ontwikkelden we evaluatiemethodieken op het 
niveau van de deelnemer, de spelcoach en het collectieve leerproces van de organisatie in 
zijn geheel.

Draagvlakverbreding
Door steeds nieuwe mensen direct te betrekken en verantwoordelijk te maken voor het 
proces en het resultaat, ontstond er al in een heel vroeg stadium een draagvlak voor 
het leertraject ‘Open de Cirkel’. Het ‘droog’ oefenen met de demo zorgvernieuwing met 
groepjes medewerkers leidde regelmatig tot bijstellingen van het ontwerp. Na ongeveer 
acht maanden voorbereiding ging het leertraject van start met het leerspel als leer- en 
werkmateriaal.
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Figuur 5.1: speelbord ‘Open de Cirkel’

Aanspreken lerend vermogen
In 1998 vormde Human Resource Development en Human Resource Management één 
van de vier hoofddoelen van sociaal beleid binnen de organisatie. Alle leidinggevenden 
en stafleden werden in een Management Development (MD)-programma ‘getraind’ 
om bij het realiseren van de doelen van de organisatie steeds zoveel mogelijk uit te gaan 
van motivatie, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen van professionals. 
Hier sloot het leerspel ‘Open de Cirkel’ ook op aan. Het werken met het leerspel maakte 
onderdeel uit van het MD-programma. 
Door ook in het Management Team ‘Open de Cirkel’ te introduceren, werd het lerend 
vermogen op meerdere niveaus in de organisatie aangesproken. Het is aannemelijk dat 
naarmate managers en medewerkers het eigen lerend vermogen vergroten, zij ook het 
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lerend vermogen van mensen met een verstandelijke beperking zullen aanspreken. 
De waarde en effectiviteit van het leerspel zal in hoge mate afhankelijk zijn van de wijze 
waarop, en van de situatie waarin het toegepast wordt. Binnen de zorgorganisatie Saam-
vliet is gekozen voor inbedding van het instrument in een Professional Development 
Programma Zorgvernieuwing voor professionals: een reële waarborg om het bovenge-
noemde te bereiken. Management en leidinggevenden speelden een belangrijke rol in het 
stimuleren van het draagvlak voor het gebruik van ‘Open de Cirkel’ binnen de organisa-
tie. De projectopdracht is als volgt omschreven:

In de periode september 1998 tot maart 1999 zullen circa 933 professionals werkzaam in de zorg-
organisatie aan de hand van ‘Open de Cirkel’ worden aangesproken op de ontwikkeling van hun 
lerend vermogen.

‘Open de Cirkel’ maakte hiermee deel uit van de organisatieveranderingen. De verande-
ringen zijn afgeleid van het overheidsbeleid dat gericht is op ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke beperking in een normale woon-/werkomgeving. Het actief bezig 
zijn met mensen met een verstandelijke beperking leidt tot structurele veranderingen in 
hun leven. Het verplicht professionals netwerken op te zetten buiten de instelling, met 
en tussen belanghebbenden van de cliënt. Het uitvoeren van dit beleid vereist het gericht 
bevorderen of stimuleren van het leren en ontwikkelen van mensen met een verstande-
lijke beperking én de omgeving. Waar gesproken wordt van zorgvernieuwing binnen de 
sector gebeurt dat tegen bovenstaande achtergrond. 
Samengevat moest het leerspel ‘Open de Cirkel’ bijdragen aan:
- samenhang tussen individueel, team-, groeps- en organisatieleren;
- emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking;
- ontwikkeling van leernetwerken ter bevordering van zelfredzaamheid (zelfsturing en 
 zelforganisatie) door beïnvloeding van omgevingsfactoren (professionele dienst-
 verleners in sociale netwerken). 

Eén van de belangrijkste ontwerpeisen was een werkwijze te ontwikkelen die een 
krachtige leeromgeving vormt voor professionals om hun authentieke werkervaringen 
te  representeren. De werkvorm moest vooral uitnodigen om de dingen die niet gezegd 
werden, te vertellen. 

Faciliteren van leerruimte
Het concrete resultaat van het werken met een leerspel was van tevoren niet duidelijk te 
definiëren. Het was een experimentele aanpak. Het ‘faciliteren van leerruimte’ in de zorg-
organisatie vergde dan ook de nodige overtuigingskracht en creativiteit in het verdelen 
van de beschikbare opleidingsmiddelen.
Het coördineren en plannen van de leeractiviteiten vond plaats vanuit het Bureau Trai-
ning Vorming en Opleiding (TVO), met ondersteuning van een managementassistent. 
Deze functionaris was een spil in het geheel. De planning was om binnen een afgeba-
kende tijdsperiode van zes maanden in 127 teams met 933 deelnemers een eerste en 
tweede spelsessie ‘Open de Cirkel’ te spelen. In de praktijk werd de doorlooptijd vijftien 
maanden. Plannen van een themabijeenkomst was niet voor alle teams een vanzelfspre-
kendheid.
Volgens de clustermanagers werd er maandelijks werkoverleg gehouden. In de praktijk 
bleek dit meer uitzondering dan regel. Het was een groot belang het leertraject in vrij 
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korte tijd uit te voeren, zodat er geen tweedeling zou ontstaan in voorlopers en ach-
terblijvers. In korte tijd twee spelsessies uitvoeren onttrekt veel medewerkers aan het 
directe zorgproces. Dat was een groot probleem. Daarom was het van belang ‘Open de 
Cirkel’ te gaan spelen in werkoverlegtijd; dit is gefaciliteerde en geplande tijd binnen het 
zorgsysteem. Het was gunstig dat het management werkoverleg als een belangrijk middel 
beschouwt om het zorgproces te onderhouden. Leren en werken werden zo praktisch 
verbonden. Er was bovendien een bescheiden vervangingsbudget beschikbaar, deelne-
mers aan het leerspel konden worden vervangen. De continuïteit van begeleiding voor 
cliënten was hiermee gewaarborgd. Er was een adequate facilitering van het leertraject 
‘Open de Cirkel’.

5.2 Reflectie op het organiseerproces ‘Open de Cirkel’
Het hierboven beschreven organisatieproces van het leerspel ‘Open de Cirkel’ wordt 
afgesloten met de bevinding, dat het in deze fase van ontwikkeling vooralsnog gaat om 
een lineair proces van visieontwikkeling. In een veel later stadium wordt gestreefd naar 
een meer iteratief en cyclisch proces van kennisontwikkeling.
Het ingezette leerproces kreeg een steeds duidelijker sociale omgeving binnen en buiten 
de organisatie. De leerresultaten waren daarmee geen ‘vrije verzinsels’ van geïsoleerde 
professionals meer. In de analyse van de ‘effectmeting resultaten met cliënten’ gaan we 
nader in op de effecten en resultaten.
In de organisatie was voldoende belangstelling bij leidinggevenden en professionals om 
het leerproces inhoud en vorm te blijven geven. Dit kwam tot uitdrukking bij de werving 
van de spelcoaches. Er meldden zich 22 personen, van wie één persoon de ouder is van 
een van de cliënten. Uiteindelijk gingen er vijftien spelcoaches van start.

5.3 Instructie en attributen
In deze paragraaf wordt de instructieve aanpak van het leerspel beschreven. Praktijk-
voorbeelden illustreren de praktische toepassingsmogelijkheden en de werking van het 
leerspel. De voorbeelden zijn zonder tekstwijzigingen overgenomen uit de transcripties.
In de foldertekst ‘Open de Cirkel’ (1998) staat: ‘Dialoog en actie met ‘Open de Cirkel’, 
een spel met alleen maar winnaars: het leerspel nodigt uit om uit je eigen vertrouwde 
kringetje te treden en te ervaren dat er nog meer is. Meer buiten jezelf, bij anderen, maar 
ook meer in jezelf. ‘Open de Cirkel’ staat voor het openen van de eigen cirkel, om ‘het 
andere’ en ‘de ander’ toe te laten. Hierin ligt de kans om nieuwe ervaringen en kennis op 
te doen. Bij de dialoog gaat het er niet om wie gelijk heeft, maar vooral om het luisteren 
naar elkaar en het begrijpen van elkaar. Niet je functie telt, maar je inbreng.
Iedere dialoogvraag biedt gelegenheid meer van elkaar te weten te komen. 

Het is tijd de spelregels en attributen van het leerspel ‘Open de Cirkel’ toe te lichten. We 
beginnen met een viertal attributen: 
- instructie van het leerspel
- dialoogkaarten
- actiekaart
- leerscorekaart
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5.3.1 Instructie leerspel

-  Er is een spelcoach en er zijn deelnemers. 
-  Er is een speldoos ‘Open de Cirkel’, waar alle spelattributen in zitten: een spelinstructie, spelbord met draaiende 

pijl, dialoogkaarten met vragen, de zandloper voor 1 minuut denktijd, lege actiekaarten, lege dialoogkaarten en 
een leerscorekaart.

-  Elke spelsessie bestaat uit verschillende spelbeurten, afhankelijk van de speeltijd die is afgesproken. Voordat het 
leerspel begint spreekt de spelcoach met de deelnemers af tot hoe lang de totale spelsessie zal duren.

-  Een spelbeurt bestaat uit een dialooggedeelte gevolgd door een actiegedeelte.
-  Bij aanvang van het dialooggedeelte draait een van de deelnemers de wijzer in het midden van het speelbord. De 

pijlpunt geeft de kleur en de categorie aan (b.v. vaardigheid en leren). Deze deelnemer pakt de bovenste kaart 
van het stapeltje en leest voor zichzelf de tekst.

-  Daarna kiest hij een deelnemer uit aan wie hij de kaart overhandigt.
-  Deze deelnemer (X) leest de vraag hardop voor. Ieder krijgt vervolgens één minuut (zandloper) de tijd om de 

eigen gedachten op papier te zetten.
-  Na die minuut geeft X als eerste antwoord op de vraag.
-  Daarna nodigt hij een ander uit om zijn (opgeschreven) mening te geven. Dit is het begin van de dialoog, waar-

bij X meerdere personen kan uitnodigen om mee te doen.
-  Deelnemers kunnen ook uit zichzelf meedoen aan de dialoog. Hierbij gaat het er niet om wie gelijk heeft, maar 

om wat je er zelf van leert.
-  De spelcoach leidt de dialoog en geeft aan wanneer moet worden afgerond. Als vuistregel geldt, dat niet meer 

dan 15 minuten wordt besteed aan elke vraag.
-  Wanneer een bijdrage van mededeelnemers als een meerwaarde wordt beoordeeld door een van de deelnemers 

mag deze een bolletje op zijn eigen leerscorekaart zwart kleuren. Dit zijn voor de deelnemers de leermomenten.
-  Bij het einde van het dialooggedeelte kan de spelcoach vragen of enkele deelnemers hun leerscores willen toe-

lichten. De deelnemers kunnen hun leerscorekaart in meerdere sessies gebruiken.
-  Wanneer het dialooggedeelte is afgerond, geeft de spelcoach een korte samenvatting van de dialoog.
-  Daarna nodigt de spelcoach de deelnemers uit om een actie te bedenken die hoort bij de dialoog die zojuist is 

gevoerd. Het is de bedoeling dat de acties concreet zijn en aansluiten bij vragen van individuele cliënten.
-  De deelnemers maken vervolgens een afspraak met welke cliënt (ouders) een gesprek wordt aangegaan en wie de 

actie-eigenaar is. Er kunnen dus meerdere personen bij een actie worden betrokken.
-  De actie wordt door een van de deelnemers op een actiekaart geschreven, waarmee deze actie-eigenaar is (in par. 

5.3.3. worden deze begrippen toegelicht).
-  Einde eerste speelronde.
-  Voor de start van een volgende spelronde draait een andere deelnemer met de wijzer in het midden van het 

speelbord.
-  Aan het einde van de spelsessie nodigt de spelcoach de deelnemers uit om (kort) hun ervaringen met deze ma-

nier van werken kenbaar te maken op een daarvoor bestemd evaluatieformulier. De spelcoach legt de acties voor 
zichzelf vast op een reflectieformulier.

-  Hij zorgt er tevens voor, dat de deelnemers uitspreken en vastleggen wanneer de volgende spelsessie gehouden 
wordt.

-  Bij het begin van elke volgende sessie wordt gereflecteerd op de persoonlijke resultaten van de cliënt. Daarbij 
gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral om de context waarin de actie tot structurele zelfontwikkeling 
van de persoon met een verstandelijke beperking heeft geleid en hoe en waarmee dit tot stand is gekomen. 

- Na het reflecteren op de acties en activiteiten begint de deelnemer met de eerste spelbeurt van de spelsessie.
- In het leerspel worden zes thema’s gebruikt, die belangrijk zijn in ons leven. Deze thema’s zijn: 
 - sociale contacten en relaties;
 - vaardigheid en leren;
 - informatie en opinie;
 - werk en vrije tijd;
 - omgeving, verkeer en vervoer;
 - organisatie en verantwoordelijkheid.
-  Bij elk thema wordt na de bezinning een actie geformuleerd, die een verbinding legt met de cliënt en zijn 

dagelijkse leefsituatie. Deze acties worden in de tussenliggende periode van de spelsessies door één of meerdere 
actie-eigenaren uitgevoerd. 
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5.3.2 Dialoogkaarten 
De dialoogvragen staan op dialoogkaarten. Hieronder wordt in iedere categorie een 
voorbeeld van een dialoogkaart/-vraag gegeven. 

          

               
Figuur 5.2: de zes categorieën met een dialoogvraag

Het leerspel heeft als spelattribuut ook lege dialoogkaarten. Deelnemers kunnen eigen 
vragen maken en met deze vragen aan het werk gaan. In de praktijk is hier nauwe-
lijks gebruik van gemaakt. Soms gaven professionals aan dat de vragen niet passen bij 
‘hun groep’. De dialoogvragen van het leerspel ‘Open de Cirkel’ gaan niet uit van typen 
handicaps, een bepaalde zorgzwaarte of niveaus van functioneren. Aan de deelnemer 
wordt gevraagd de dialoogvraag te interpreteren en te herleiden naar de persoon met een 
verstandelijke beperking in zijn leefsituatie.
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5.3.3 Actiekaart
In het leerspel zijn bewust zoveel mogelijk elementen opgenomen die afwijken van 
reguliere vergadergewoonten. Geen notulen met actielijstjes, maar acties op naam van 
cliënten, vastgelegd op een actiekaart. Aan iedere actie is een actie-eigenaar verbonden, 
die de actiekaart in zijn ‘bezit’ houdt en met de cliënt in dialoog gaat over zijn vragen. 
In de relatie cliënt-professional is dit een belangrijk moment, omdat de actie altijd een 
vooronderstelling impliceert die ten goede zou moeten komen aan kwaliteit van leven 
van de cliënt. De wijze waarop de professional in staat is met de cliënt en eventueel zijn 
familie tot effectieve actie te komen bepaalt uiteindelijk of er werkelijk sprake is van 
structurele verbeteringen in diens leven.
De actie eigenaarschap (ownership) heeft specifieke bedoelingen gehad in het ontwerp. 
Het doel hiervan is dat de professional op basis van zelfregulatie met de cliënt in gesprek 
gaat en verantwoordelijk is voor de uitkomst van het gesprek. Een professionele houding 
wordt bevorderd door een werkstijl te ontwikkelen waarin een zelfregulerende stijl de 
boventoon voert. Dat betekent dat de professional zelf de leerfuncties in handen neemt, 
beslissingen neemt over de aard van de actie, de zorgplanning, de evaluatie en contacten 
met betrokkenen (Boekaerts en Simons, 1995). 

De aanpak rondom de actie wordt onderdeel van het reguliere zorgproces. Dit gebeurt 
door: - de actie op te nemen in het persoonlijk- of zorgplan van de persoon met een 
     verstandelijke beperking;
  - eventueel af te stemmen met medecliënten;
  - collega’s te informeren en instrueren.

In de eerste spelsessie spelen bij het werken met het leerspel ‘Open de Cirkel’ pretenties 
over de actieresultaten geen rol. De bedoeling is vooral om impliciete betekenissen naar 
boven te halen, zorgvernieuwing en emancipatie te leren verstaan en begrijpen en ideeën 
te genereren die tot mogelijke acties met cliënten leiden.
In de actiefase wordt zichtbaar of en hoe de ontwikkelde visie uit de spelsessie wordt 
‘nageleefd’. Hoewel actieplanning als een rationeel proces kan worden gezien, gaat het bij 
zorgvernieuwing vooral ook om affectieve dimensies en kunnen we in dit verband spre-
ken van een ‘gevoel’ (Zonneveld, Lakerveld, De Haan, 1997). Professionals en de persoon 
met een verstandelijke beperking moeten in deze fase van ontwikkeling nog overtuigd 
worden van het belang van zorgvernieuwing. Beiden moeten de bereidheid hebben die 
verandering mede vorm en inhoud te geven. In het interne onderzoek van de ‘support-
groep’, dat eerder is beschreven, was vastgesteld dat visieontwikkeling niet had geleid 
tot structurele verbeteringen voor cliënten. Ook was geconstateerd dat professionals 
moeilijk in staat waren praktische vertalingen te maken van visies naar handelen. Om die 
reden is het bewust werken met nieuwe vormen van actieplanning en initiatief nemen 
een voorwaarde om tot daadwerkelijke resultaten te komen voor cliënten.

Het volgende voorbeeld van actieplanning is ontleend aan een transcriptie van een eerste 
spelsessie, gehouden op 23-2-1999 met tien deelnemers. De 28 betrokken cliënten heb-
ben een zeer intensieve zorgvraag en zijn tussen de 14 en 55 jaar oud. De dialoog gaat 
over het thema ‘Vaardigheden en leren’. De deelnemers aan ‘Open de Cirkel’ zijn allen 
vrouw en hebben een gemiddelde leeftijd van 29,8 jaar. Zij zijn gemiddeld ruim elf  jaar 
werkzaam bij de instelling, variërend van een half tot 22 jaar. De medewerkers hebben de 
functie van clusterhoofd, zorgassistent, medewerker zorg, cliëntbegeleider en leerling.
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De dialoog in deze sessie verloopt als volgt:

De dialoogvraag is: ‘Op welke manier kunnen mensen met een verstandelijke handicap leren?’ Medewer-
kers A, B en C. Naam cliënt: P. 

A: Wij nemen wel een stuk zelfstandigheid van hem af door hem niet meer zelfstandig te laten eten. 
B: Wat hij kon, was zó minimaal. Hij kon iets grijpen en door zijn haren smeren en als je geluk had in zijn 
mond stoppen, dus ik heb zoiets van hij verliest er niet zoveel mee, want dat grijpen en dingen pakken en 
in zijn mond stoppen, doet hij de hele dag door dus, daar verliest hij niks mee.
A: Zelf eten kan hij toch nog wel, maar als wij hem helpen heeft hij wel lichamelijk contact met iemand, 
want hij neemt het brood van iemand aan in plaats van dat hij het zelf moet zoeken. 
B: Wat kunnen we hier voor actiepunt uit halen? Wat kunnen wij hem daar nou verder bij leren, want daar 
draait dit punt uiteindelijk om en dat zou ik niet weten. 
A: Het gaat erom dat het een meerwaarde is, dat het een kwaliteitsverbetering van zijn leven is. Wat heeft 
een meerwaarde voor hem?
B. P. zoekt je steeds meer op dus hij heeft ook steeds meer behoefte aan contact, denk ik. Je kunt hem leren 
nog meer contact te maken, dat is een leermoment. En het is een meerwaarde voor hem om warmte te 
voelen, denk ik. Een uur met hem op de bank zitten, dat vindt hij heerlijk, lekker tutten. 
Dus als actiepunt gaan wij dat proberen; proberen mag je niet zeggen. We gaan het doen!
A: Wij gaan P. leren hoe hij contacten kan leggen. Specifiek met begeleiders en medebewoners.
Spelcoach: Wie wil daar de verantwoording voor nemen? 
C: Dat wil ik wel doen. Ik vind dat wel leuk. Maar ik ben er maar heel weinig. 
Spelcoach: Volgende ronde.

Reflectie op de totale dialoogsessie laat zien dat de deelnemers veel door elkaar praten. 
Het is een echt zoekproces. De wending van al of niet zelfstandig eten naar een persoon-
lijk contact is een voorbeeld van samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De actie is 
op onderstaande actiekaart geschreven. Dat de actie-eigenaar er maar weinig is, is blijk-
baar op dat moment voor de actie en het bewaken van de voortgang niet nadelig. 

 Figuur 5.3: actiekaart met actie persoon P. en actie-eigenaar C.
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5.3.4 De leerscorekaart
De leerscorekaart stimuleert het uitwisselen van leerervaringen. De deelnemer kan 
tijdens een dialoogronde leerervaringen scoren. De leerscorekaart heeft per categorie 
een reeks open bolletjes die corresponderen met de kleuren van de categorieën op het 
spelbord en de dialoogkaarten. Bij een ervaring/inzicht/eye-opener van bijvoorbeeld 
de categorie ‘vaardigheden en leren’, een paarse dialoogkaart, scoort de deelnemer in de 
paarse kolom. De coach nodigt de deelnemer uit iets te vertellen over de ervaring. 
De keuze dit met bolletjes te markeren en niet met geschreven tekst had een didactische 
reden: de deelnemer moet aan de hand van het invullen van een bolletje de ervaring 
op een later tijdstip opdiepen, informatie selecteren en deze informatie omzetten naar 
communicatie met de deelnemers. Het doel van de leerscorekaart is leren vertellen over 
ervaringen en indrukken. In deel 1 is deze werkwijze al theoretisch onderbouwd vanuit 
een narratieve benaderingswijze, waarbij wordt gesteld dat verhalen van professionals 
ingebed zijn in sociale relaties.
In figuur 5.4 is de leerscorekaart afgebeeld. 

 Figuur 5.4: scorekaart voor het reflecteren op leerervaringen
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Hoofdstuk 5

Lijst van figuren

Figuur 5.0: toelichting op het leerspel

Figuur 5.1: speelbord ‘Open de Cirkel’

Figuur 5.2: de zes categorieën met een dialoogvraag

Figuur 5.3: actiekaart met actie persoon P. en actie-eigenaar C. 

Figuur 5.4: scorekaart voor het reflecteren op leerervaringen



95PRAKTIJKSTUDIE LEERSPEL ‘OPEN DE CIRKEL’

Hoofdstuk 6  

Theoretische analyse

6.0 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de theoretische visies en de daaruit voortkomende onderzoeks-
handelingen. We maken een onderscheid in het proces van operationaliseren en dat van 
conceptualiseren. Het leerspel gaat uit van hypothesen die betekenisgestuurd denken en 
werken bevorderen. Dialoog, visie, actie, gedrag en reflectie zijn hierin sleutelbegrippen. 
Door informatie uit de transcripties in te brengen, ontstaat inzicht in de samenhang of 
kloof tussen praktijk en theorie. 

Theoretische 
analyse leerspel
‘Open de Cirkel’

6.0  Inleiding

6.1   Theoretische niveaus

6.2   Onderzoekshandelingen

6.3   Theoriegestuurde evaluaties

6.4   Continuüm van reflectieve praktijk

6.5   Constructie visie-actie-gedrag

Figuur 6.0: theoretische analyse

6.1 Theoretische niveaus
In dit onderzoeksdeel speelt het theoretisch kader een belangrijke rol. Het betreft meer-
dere theoretische niveaus. 
- Theoriegestuurde evaluaties; de theorie is geïntegreerd in de evaluatievragen.
- Interpretaties op de analyses worden met bestaande theorieën aangevuld en/of 
 onderbouwd.
- De theoretische constructies worden toegepast bij het verwerken van de data.

6.1.1 Theorie van de eerste, tweede en derde orde
Het proces en de structurering van de theoriegestuurde evaluaties wordt vormgegeven 
vanuit de benadering van Boesjes en Hommes (1970), die een aantal niveaus onderschei-
den. 
- Theorie van de eerste orde: theorie als een stelsel relaties tussen begrippen. Met behulp 
 van theorie worden verklaringen gegeven voor het optreden van verschijnselen, via 
 relaties tussen de begrippen. Theorieën en begrippen zijn in de evaluatiemethodieken 
 terug te vinden als een criterium per evaluatieonderdeel. Het criterium is een eind-
 term, waarop het resultaat wordt getoetst.
- Theorie van de tweede orde: de begrippen zelf. Theoretische begrippen zijn complexe 
 gehelen. In theoretische constructies komt de samenhang tussen verschillende 
 dimensies of aspecten van verschijnselen naar voren. Dergelijke begrippen zijn als het 
 ware theorieën op zich waarin deze samenhang is uitgewerkt. In de reductiefase zien 
 we dit terug in de vorm van indicatoren. 
- Theorie van de derde orde: de empirische tegenhanger van de tweede-ordetheorie. Er 
 is een kloof tussen theorie en empirie, men kan niet op logische gronden redeneren 
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 van het theoretische begrip naar de empirische indicator daarvan. De kloof tussen 
 empirie en theorie kan slechts worden overbrugd door een combinatie van empirische 
 en theoretische inzichten. De theorie van de derde orde gaat over de variabele als 
 empirische tegenhanger van het theoretisch begrip. In het onderstaande schema is dit 
 concept als volgt weergegeven.

THEORIE
begrip
definiëren

EMPIRIE
variabelen - categorieën

Aspecten - dimensies
specificeren  

meten 
waarnemingsitems

eigenschappen instrumenteren
indicatoren

indiceren

Figuur 6.1: de variabele als empirische tegenhanger van het theoretisch begrip (Boesjes-Hommes, 1970)

Dit betekent dat bepaalde evaluatieonderdelen op één of meerdere theorieniveaus (1) 
benaderd worden, waarbij we met name letten op analytische elementen en hun relaties. 
Bij de theorieontwikkeling van het leerspel gaat het vooral om de leemten die eerst in de 
analyses moeten worden onderkend. 

6.2 Onderzoekshandelingen
Binnen het theoretisch kader zijn drie onderzoekshandelingen te onderscheiden (Wester, 
1995):
- theoretisch onderbouwen van vragen en begrippen die in de evaluatiemethoden 
 worden gebruikt;
- verzamelen van gegevens op basis van onderzoeksvragen met betrekking tot het object 
 van onderzoek, het leerspel ‘Open de Cirkel’;
- reflecteren op de onderzoeksvragen en de analyseresultaten.

In de theoriebenadering vormen deze onderzoekshandelingen een cyclus: reflectie - ge-
gevens verzamelen - analyse - reflectie (Wester, 1995). Het herhaaldelijk doorlopen van 
die cyclus zorgt ervoor dat vragen en begrippen voortdurend in ontwikkeling zijn. De 
onderscheiden onderzoekshandelingen leveren verschillende soorten aantekeningen op, 
die een eigen functie vervullen voor de theorieontwikkeling. De drie onderzoeksonder-
handelingen komen terug in de evaluatiebeschrijving. 
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Handelingspraktijk
Het theoretisch kader moet een basis bieden om de veranderingen in de handelingsprak-
tijk van de professional te begrijpen en om te toetsen of deze succesvol zijn (geweest). De 
volgende procedure is gevolgd.
- De onderzoeksvragen geven aan welke specifieke aspecten in de analyse een rol spelen.
- De evaluatievragen worden nauwkeurig uitgewerkt naar evaluatiebegrippen. 
- De evaluatiebegrippen worden naar de ontwikkelde verschijnselen geordend en 
 uitgedrukt in theoretische perspectieven. 

Dit komt tot uitdrukking in kernbegrippen, dimensies en indicatoren van effectiviteit, 
die in een analytisch kader zijn uitgewerkt.

6.3 Theoriegestuurde evaluaties
De evaluatievragen zijn gericht op de sociale realiteit van de deelnemers. Deelnemers 
worden beschouwd als subjecten die iets doen vanuit zichzelf. De bedoeling van de 
evaluatiemethoden is geweest te reflecteren op de vragen van het evaluatieformulier 
en die realiteit te ervaren die betekenis voor de deelnemers heeft. Het ‘ontwerpen’ van 
acties en uitvoering geven aan acties is de realiteit die zijzelf maken. Dit proces noemen 
we actieplanning. De evaluatiemethode doet hiermee recht aan de betekeniswereld die 
deelnemers (hebben) ervaren.
Er is gebruik gemaakt van theoriegestuurde evaluaties. Het onderzoek ‘programma 
evaluatie en kwaliteit van zorg’ van R. van Wijck (1997), dat gehouden is in de zorg voor 
mensen met meervoudige beperkingen, biedt theoretische handvatten over methoden 
van evaluatieonderzoek (2). 
Als reactie op de beperkingen van methodegestuurde evaluaties pleit Van Wijck ervoor 
in gevallen van complexe beïnvloedingsprogramma’s, zoals in de zorg aan de orde is, niet 
alleen aandacht te besteden aan de methode van onderzoek en daaraan verbonden me-
thodologische vraagstukken, maar ook aan theorieën achter beïnvloedingsprogramma’s 
en implementatiecontexten én aan theorieën waarmee kan worden aangegeven waarom 
een leertraject wordt verondersteld effect te hebben. De multivariabele oorzaak van ef-
fecten en de brede range van bedoelde en niet bedoelde effecten maken een louter op één 
methode georiënteerd ontwerp ontoereikend voor programma-evaluatie. Bij theoriege-
stuurde programma-evaluatie staat het integreren van theorieën in het evaluatieproces 
centraal.
Theoriegestuurde evaluatie kan gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden. 
Door een flexibel gebruik van bestaande quasi-experimentele analysedesigns van het 
onderzoeksproces (Cordray, 1986; Chen & Rossi, 1987; Cook & Campbell, 1979) en door 
gebruik van meerdere indicatoren voor effectiviteit, kan op grond van deze data van 
verschillende aard en orde meer gezegd worden over de totstandkoming van de waarde 
van de resultaten (Bickman, 1990). Er moet daarnaast kunnen worden onderzocht of de 
theoriegestuurde evaluatie conform de bedoeling van die onderliggende theorie wordt 
uitgevoerd (Chen, 1990). 

6.4 Continuüm van reflectieve praktijk
Het leerspel doet een beroep op het reflectief vermogen van de deelnemers. Het span-
ningsveld bij het reflecteren op bestaande normen en waarden en het vernieuwen van 
normen en waarden is tegelijkertijd het socialisatieproces van professionals. Het leerspel 
leert hen een reflectief appèl te doen op elkaar. Vernieuwend handelen, zoals vereist is bij 
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zorgvernieuwing, vraagt om het durven aanspreken op het waarom en het hoe van het 
dagelijks handelen. Reflectiemethoden die tot vernieuwing leiden zijn complex, omdat 
intuïtie hierin een aspect vormt dat zich moeilijk laat definiëren. Reflectief handelen zou 
een passende reflectievorm zijn in het dagelijkse werk, maar vraagt om een ervaring te 
worden waarmee de handelende zich bewust is van zijn eigen handelen (De Vries, 1999). 
We kunnen deze zelfreflectie optimaliseren door systematisch met anderen te reflecteren 
op het handelen. 

Bij het reflecteren op vernieuwend handelen biedt de benadering over socialisatie, dat 
elke benadering voortkomt uit het symbolisch-interactionisme, een aanknopingspunt: 
het resultaat van socialisatie is zowel het ingevoerd zijn in de sociale wereld als ook het 
hebben van identiteit. Gezien de situatie van mensen met een verstandelijke beperking 
- die aangewezen zijn op anderen die hen ondersteunen bij het socialiseren - lijkt deze 
benadering verantwoord. Socialisatie van mensen met een verstandelijke beperking 
wordt vaak geassocieerd met ‘maatschappelijk gewenste aanpassing’. 

Om het begrip leren in het symbolisch-interactionisme in relatie te plaatsen tot het leer-
spel, gebruiken we de uitleg van Bolhuis (1995, par. 5.7). Het symbolisch-interactionisme 
bekijkt leren vooral als de manier waarop het individu zich inpast in de samenleving. De 
vorming van de persoon, waaronder het zelfbewustzijn en het reflectief vermogen, is een 
leerproces. Leren vindt plaats door de symbolische interactie met emotioneel belangrijke 
anderen. Zich kunnen inleven in anderen en het verwerven van taal leggen de basis voor 
het reflectief vermogen en het abstracte denken. De inhoud van het leren, de betekenis 
die de wereld krijgt, wordt bepaald door het sociale milieu. In de primaire socialisatie is 
de geleerde betekenis de enige mogelijke en denkbare. Het symbolisch-interactionisme 
hecht veel betekenis aan taal in leerprocessen.
De methode ‘visie-actie-gedrag’ vraagt de deelnemer te vertellen over: (gedrags-) nor-
men en waarden; zijn rol en verwachtingen; het naleven en nalaten van zaken rondom 
het werk. In de methodiek van het leerspel kunnen we dit het proces van socialiseren 
noemen: we dragen passende rolverwachtingen, normen en waarden aan elkaar over. Een 
breed gedragen opvatting over socialiseren is ‘het proces waarbij een individu zich in de 
omgang met anderen cultuur eigen maakt’ (Bolhuis, 1995, pp. 218). 
Het reflectief vermogen waar een beroep op wordt gedaan noemt Berger (1974) de mind 
en hij kent de socialisatietheorie een grote invloed toe op de samenleving. De sociali-
satietheorie onderscheidt het self en de mind. Het self of zelfbewustzijn van de mens 
bestaat uit het ik (I) en het mij (me). Het mij is gevormd door het socialisatieproces.

Een voorbeeld: de professional is het niet eens met de aanpak met een cliënt. 

Het ‘ik’ zou het graag ter sprake brengen, maar het ‘mij’ weet dat je moet mee-
werken en niet tegenwerken. De socialisatie die het ‘mij’ heeft gevormd is er de 
oorzaak van dat de professional zich met tegenzin aanpast.

Het zelfbewustzijn en het reflectief vermogen ontwikkelen zich door interactieproces-
sen. De interactie tussen mensen verloopt via symbolen, met name via taal. Een mens 
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kan over zichzelf nadenken en daarmee als het ware denkend buiten zichzelf treden. De 
voorwaarde om tot zulke reflectie in staat te zijn, is dat men door interactie heeft geleerd 
om zich in de positie van een ander te verplaatsen. De wereld krijgt hiermee betekenis 
in en door de interactie en identificatie met anderen. Dat zijn niet willekeurige, maar 
betekenisvolle anderen, degenen met wie een persoon een band heeft.
In het leerspel wordt de dialoogvraag voorgelezen. Hier wordt eerst één minuut schrifte-
lijk op gereflecteerd en daarna gaan deelnemers over de geschreven reflecties in dialoog. 
Dit is een steeds terugkerende actie binnen de methodiek van het leerspel. 

Theoretische onderbouwing van manieren van reflecteren vinden we ook terug in het 
werk van Dewey (1938; 1949; 1974), Mezirow (1990), Schön (1987), Korthagen (1998, 
2000, 2001, 2003) en Zay (1999).
Mezirow gaat uit van reflectie voor ‘perspectieve transformatie’ en kent belang toe aan: 
- kritisch leren reflecteren; 
- open stellen voor perspectieven die anderen aanreiken; 
- leren minder defensief zijn naar elkaar en leren accepteren van nieuwe ideeën; 
- leren opschrijven van ervaringen. 
Kenmerkend voor dit kritisch leren is de combinatie van afleren en aanleren (Bolhuis, 
1995). Men spreekt van ‘perspectieftransformatie’ om aan te duiden dat het om een in-
grijpende verandering gaat, waarbij het eerder gebruikte referentiekader wordt getrans-
formeerd (Bolhuis en Simons, 1999; Mezirow, 1981, 1990). 

Dewey schiep een conceptueel raamwerk om reflectie te operationaliseren in een sociale 
context, ‘reflectief probleem oplossen’. Participeren is voor Dewey dé manier om van 
een individuele gedachte of bedoeling te komen tot een sociaal construct, waarin sociale 
factoren van leren en ontwikkelen verbonden worden.

Schön (1987) gaat uit van reflectie-in-actie en reflectie-op-actie. De afzonderlijke casuïs-
tiek en data van de onderzoekers Mezirow, Dewey en Schön wijzen erop dat reflectief 
schrijven het potentieel heeft om te leiden naar hogere denkniveaus. Volgens deze onder-
zoekers zouden schrijfopdrachten, in dit geval het opschrijven van een bevinding/reactie 
op een dialoogvraag, een nuttige kijk verschaffen op de denkprocessen van deelnemers. 
Ook heeft reflectie een kritische rol bij het vormgeven van een werkproces en een werk-
structuur.
In gunstige omstandigheden ontstaat er door reflectie professionaliteit: telkens worden 
nieuwe gezichtspunten, visies en ideeën ontdekt. Deze ontdekkingen kunnen alleen ont-
staan in een sfeer van voortdurende ‘reflectie-in-actie’, reflectieve acties (Schön, 1983). 

Korthagen (1998, 2000, 2001, 2003) geeft een spiraalmodel voor reflectie, waarin de 
belangrijkste elementen zijn:
1 handelen en ervaring
2 terugblikken
3 bewustwording van essentiële aspecten
4 alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen en
5 proberen
Ieder aspect heeft een bijbehorende interventie (Korthagen 2001). Bij handelen en erva-
ring bijvoorbeeld is de interventie het helpen een geschikte ervaring te creëren.
Het spiraalmodel en de bijbehorende interventies bieden tezamen een kader dat het 
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mogelijk maakt reflectie handen en voeten te geven. Het model beschrijft een beoogd 
proces, maar zegt nog niet zoveel over de inhoud van de reflectie.
Korthagen stelt daarnaast dat reflectie zich meestal richt op de factoren: omgeving, 
datgene wat iemand tegenkomt; gedrag, zowel effectief als minder effectief gedrag; 
bekwaamheden, ofwel de vaardigheid om constructief te reageren; overtuiging, datgene 
waarin iemand gelooft. Reflectie speelt volgens Korthagen een centrale rol bij zelfge-
stuurd leren (individueel en teams) en bij de ontwikkeling van een reflectieve organisatie 
(Korthagen 1998, 2000).
Als de reflectie zich uitstrekt tot de niveaus van identiteit en betrokkenheid dan spreken 
we over kernreflectie (Korthagen, 2001). Korthagen houdt een pleidooi om in organi-
saties naast effectiviteit en competentie ook zingeving en bezieling van de persoon een 
plaats te geven. Voor optimaal functioneren en persoonlijk welzijn moet er plaats zijn 
voor flow, het ‘bezield bezig zijn’. Flow is het gevoel ‘je als een vis in het water te voelen’, 
het nagenoeg samenvallen van denken, voelen, willen en handelen en een gevoel van 
positieve energie.
De behoefte aan aandacht voor diepere waarden – naast winst maken – komt vaak van 
binnenuit de organisatie en vooral bij die mensen die ooit met idealen in een bepaalde 
sector zijn gaan werken. 

Zay (1999) gaat uit van het interactieve spel tussen reflectie, praktijk en compagnon-
schap en beschouwt reflectie als een dialectisch proces tussen denken en actie(s), waarbij 
theorie en praktijk zich wederzijds beïnvloeden en ontwikkelen. Het gaat om een partici-
patieve benadering.

6.4.1 Het leerspel als reflectieve praktijk 
Het leerspel biedt vier georganiseerde momenten voor reflectie. 
- Direct na het voorlezen van de dialoogvraag wordt daar schriftelijk op gereflecteerd.
- Bij aanvang van de tweede en volgende spelsessies wordt steeds gestart met een 
 reflectie op de actie. 
-  De deelnemer reflecteert na iedere spelsessie op een daarvoor bestemd 
 evaluatieformulier
- De spelcoach reflecteert na iedere spelsessie op een daarvoor bestemd reflectie-
 formulier.

Het construeren van reflecties komt bij het leerspel het meest tot zijn recht als de reflec-
tiemomenten volgens de spelformule worden uitgevoerd. Er is dan sprake van systema-
tisch en planmatig reflecteren op visie-actie-gedrag. Er worden als het ware kringloop-
processen gegenereerd rondom de acties van cliënten. Hieronder een procesmatige 
weergave van de formule dialoog en actie en de systematische reflectiemomenten.
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Reflectie op visie-actie-gedrag: spelcoach en deelnemers

Spelsessie 1 Spelsessie 2 Spelsessie 3

Dialoog/
visies

Actie/
gedrag

Reflectie
op reflectie

Dialoog/
visies

Actie/
gedrag

Reflectie
op reflectie

Dialoog/
visies

Actie/
gedrag

1 minuut reflecteren 
op dialoogvraag

1 minuut reflecteren 
op dialoogvraag

 1 minuut enzovoort

Figuur 6.2: continuüm reflectiemomenten 

6.4.2 Eén minuut schriftelijk reflecteren
In het leerspel herkennen we reflectie in het reageren op de dialoogvraag. De reflectie 
wordt zo dicht mogelijk bij de actie(s) gehouden: de vraag oplezen, één minuut schrifte-
lijk reageren en vertellen over de opgeschreven reflectie.
Eén minuut schriftelijk reflecteren blijkt in de praktijk voldoende om een ervaring of 
bevinding te koppelen aan de dialoogvraag. Doordat alle deelnemers een korte reflectie 
schrijven op de dialoogvraag liggen er na één minuut van alle deelnemers ‘betekenissen’ 
op tafel. Onderstaand voorbeeld is de opbrengst van één minuut schriftelijk reflecteren.

 

Voorbeeld 
1ste Spelsessie met 9 deelnemers (11-1-1999) 
Medewerker A, B en C.

Spelcoach: 
Je mag alles opschrijven, wat die vraag bij je oproept. 

Dialoogvraag: 
‘Zou een museum ooit de belangstelling van mensen met een verstandelijke handicap kunnen 
opwekken?’

Betekenissen van deelnemers:
A: Ik heb zelf de ervaring met een cliënt dat hij erg geïnteresseerd is in een museum, maar dat is 
niet voor iedereen haalbaar. En daar moet je goed naar kijken. 
B: Ik denk dat er sowieso veel te weinig cultureel draagvlak is voor verstandelijk gehandicapte 
mensen. Wat mij betreft zou er veel meer aandacht mogen worden besteed aan een cultureel 
programma voor  verstandelijk gehandicapten
C: Ik denk van: dat raakt hen niet en dat er daardoor weinig actie op wordt ondernomen.
A: Ik denk alleen je moet ze niet pushen, maar stimuleren om er heen te gaan.
B: Ik denk, ja wat voor museum. Daar hoef ik niet naar toe met verstandelijk gehandicapten, 
daar hebben ze niks aan.
C: Het is vaak ook praktisch wat een rol speelt: het is natuurlijk alleen mogelijk als je een be-
paalde bewoner individueel mee kan nemen. 

Betekenissen zijn in dit verband: interpretaties op ervaringen. Voor en tijdens het op-
schrijven wordt nagedacht en onderzocht wat de inhoud is van de ervaring. Betekenissen 
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kunnen contexten bevatten waarin de ervaring heeft plaatsgevonden. Dat wil nog niet 
zeggen dat we al kunnen spreken van een proces van betekenisverlening. Hiervan is pas 
sprake als het leerproces zo is georganiseerd dat de deelnemers zich goed kunnen 
oriënteren op de geboden informatie en deze ook kunnen begrijpen. Deelnemers moe-
ten tijdens het proces van betekenisverlening sleutelwoorden herkennen en een refe-
rentiekader opstellen, relaties tussen de diverse ervaringen aanbrengen, hoofdzaken en 
bijzaken uit elkaar houden en conclusies trekken (Boekaerst en Simons, 1995).
De betekenissen worden door de spelformule in de dialoog betrokken. Deelnemers 
moeten selecteren, concretiseren, transfereren en de betekenis ‘geschikt maken’ voor de 
dialoog. 

We vinden het vanzelfsprekend dat professionals in hun werkpraktijk voortdurend 
reflecteren op acties, op wat ze aan het doen zijn. Uit de transcripties blijkt echter dat het 
reflecteren op het eigen handelen tijdens het werk nog nauwelijks plaatsvindt. We pre-
senteren van deze reflectievorm onderzoeksgegevens die veronderstelingen zijn, omdat 
we nu eenmaal geen toegang hadden tot daadwerkelijke reflectiewaarnemingen tussen 
professional en cliënt.

Het gaat bij het reflecteren op het handelen om de volgende vragen. 
- Welke strategie is er gevolgd?
- Is de cliënt ‘eigenaar’ van de actie?
- Is de familie erbij betrokken (geweest)?
- Wat heeft de cliënt mij te zeggen en wat doe ik daar direct mee?
- Is er in voldoende mate geluisterd naar de cliënt tijdens het handelen?

In onderstaand voorbeeld kunnen we lezen dat er tijdens de handelingen wel gereflec-
teerd is, omdat er voortdurend wijzigingen worden besproken en aangebracht. We zien 
hier een voorbeeld van een continuüm in reflecteren. In het volgend voorbeeld is het een 
vertelling over wat heeft plaatsgevonden. 
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Voorbeeld 
2de Spelsessie met 9 deelnemers (20-4-1999)

Medewerker A en B. 

Actie: 
Het ‘verleggen’ van cliënt S’, zij ligt het liefste de hele dag op haar buik.
Wij gaan navragen bij de fysiotherapeut wat het beste is voor S.

De actie-eigenaar vertelt het resultaat:
A: S. gilt veel en de neiging is haar dan op haar buik te leggen. Dan is ze stil. Wij nemen de verantwoorde-
lijkheid dit steeds zo te doen. Advies fysio: biedt haar een speeltje aan en meer afleiding. Het beste is een 
rolletje bij haar onder de knieën en bovenbenen te leggen, zodat ze haar heupen minder belast. Werkt dit 
niet en ze blijft gillen dan leg je haar pas op haar buik. Dus het is niet de bedoeling dat wij haar gelijk op 
haar buik leggen. Dus even wachten, even iets anders aanbieden. Maar dat geldt voor alle bewoners die de 
hele dag in bed liggen. Het gaat vooral om hun heupen, volgens de fysio. De fysio heeft hier gekeken en ze 
zei: niet te snel handelen, dus eerst bewust kijken en je afvragen heb ik er genoeg aan gedaan. Wat wij ervan 
geleerd hebben, is dat op de buik liggen best kan, maar zo lang mogelijk uitstellen’
B: We kunnen het nog doorbreken door nieuwe speeltjes te nemen of haar eens op een andere plek te zet-
ten, zodat ze nieuwe dingen ziet. 
Spelcoach: Is het voor een ieder duidelijk waar de grens ligt bij S. en andere bewoners die veel in bed liggen? 
A: We spreken af dat we haar pas op de buik leggen als we iets anders hebben ondernomen, of het gillen 
stoort de andere bewoners te erg.
En we gaan voor andere bewoners nog beter kijken of zij ook iets hebben aan een rolletje onder de knieën, 
om de heupen te ontlasten.

6.4.3 Reflectie op ongereflecteerde ervaringen
‘Open de Cirkel’ heeft vanuit het leerspel een interventie ingebouwd. De tweede spelses-
sie start met reflecteren op de ongereflecteerde ervaringen. Het betreft de ervaringen 
opgedaan met cliënten die nog niet eerder zijn uitgewisseld. In transcripties van tweede 
spelsessies lezen we de volgende openingszinnen van spelcoaches, waarmee ze de aanzet 
geven tot reflecteren.

‘We beginnen deze bijeenkomst met het reflecteren op wat het voor de cliënt heeft opgeleverd.’
‘Wat is het resultaat van de actie met de cliënt?’
‘Wat hebben jullie met de acties gedaan?’
‘Jullie hebben de vorige keer drie acties op papier gezet. Wie wil de eerste actie toelichten?’
‘Wie geeft een samenvatting van de opdrachten van de vorige keer?’
‘Wat was het eerste actiepunt dat we hadden?’

In werkelijkheid zijn de openingszinnen toetsvragen om de deelnemers te laten vertellen 
hoe het een en ander is verlopen en wat daarover verder te zeggen valt. Het is dan ook 
van belang te beseffen dat dit een werkelijkheid is, die vanuit het referentiekader van de 
spelcoach en de deelnemers tot stand komt.

In dit proefschrift wordt de term ‘reflectie op ongereflecteerde ervaringen’ gebruikt als 
minitheorie (Claxton, 1984) op bestaande reflectieconcepten. Claxton beschouwt de 
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kennis die uit diverse schemata en subschemata wordt geactiveerd als een soort mini-
theorie of intern model van de werkelijkheid om een bepaald probleem aan te pakken. 
We zouden kunnen zeggen dat het een stijl van reflectie is, die overtuigingen, defensieve 
routines in het denken en handelen en redeneringen die eerder onbespreekbaar bleven, 
productief maakt. Deze benadering van reflecteren bevindt zich in het voorstadium 
van het continuüm, waar Zay (1999) over spreekt. Dit type reflecteren is het gewaarzijn 
en gewaarworden. De reflectiestijl verplicht deelnemers te concretiseren over waarne-
mingen. Het leerspel dwingt professionals in eigen en andermans wereld te staan. Het 
veld dat deze reflectievorm omgeeft, is niet gemakkelijk te beschrijven. Zeker is wel dat 
professionals op een of andere manier de ervaring rondom de actie op een bepaalde 
manier expliciteren. In dit gebied kruisen tegenstrijdige begrippen en gevoelens elkaar. 
De objecten en de ervaringen van professionals zijn niet zonder meer in een gebied 
te plaatsen waarop vergelijkingen mogelijk zijn. Dit kunnen we ook herkennen in het 
eerder beschreven voorbeeld, waarin de betekenissen van één minuut reflecteren zijn 
opgetekend. 

Het leerspel is in de tweede spelsessie vooral ook nog een oefensituatie waarin het leren 
voeren van de dialoog, het leren reflecteren, het leren formuleren van acties belangrijke 
leerpunten zijn. Het gaat hier in de eerste plaats om het duidelijk maken van de ‘taak van 
een reflectie’. Volgens Merleau-Ponty (1945) is die taak het aannemen van een kritische 
instelling in wat de professional in zichzelf waarneemt over zijn inzet en mogelijkheden, 
om er achter te komen ‘wat ik ervan zie’ en ‘wat ik er eigenlijk over zeg’. ‘Reflecteren is het 
ongereflecteerde herontdekken’ (Merleau-Ponty, 1945, pp. 291). Het effect kan zijn dat 
de professional door de reflectie een nieuw inzicht krijgt en dat inzicht thematiseert. De 
herontdekking van de ongereflecteerde ervaring krijgt hij in de actie met de cliënt. De re-
flectieve verrichtingen in het contact met de cliënt, en (soms) met zijn familie, raken de 
functionele waarden van het werk van de professional en de eisen die dat werk stelt. We 
mogen aannemen dat het leerspel een eerlijke en openhartige manier van samen leren en 
werken genereert; dit kunnen we afleiden uit de vitale communicatie in de transcripties. 
In het centrum van het systeem van reflecteren ontwikkelt zich het vermogen van re-
flecteren óp reflecties met cliënten en het actualiseren van de eigen kwaliteiten in relatie 
tot een cliëntsituatie. In het continuüm van reflectievermogen zien we een directe relatie 
met leervermogen.

Verder komen bij de reflectie de volgende vragen onder de aandacht:
- Vanuit welke visie heb je gewerkt?
- Welke methode heb je gebruikt?

Door toepassing van de reflectiestijl ‘reflecteren op ongereflecteerde ervaringen’ worden 
we direct aangezet om een segment uit het leven van de cliënt waar te nemen. Dat is een 
scherp omgrensd levensdomein, ondersteund door bepaalde relaties die voor de profes-
sionals waarneembaar zijn. In het leerspel staat deze methodologie centraal. Hier leggen 
organisatie en organisatieleden verantwoording af aan cliënten, verwanten en zichzelf 
over wat ze doen en nalaten. Het omzetten van de resultaten van het besprokene in een 
actieplanning geeft de organisatie met zijn organisatieleden informatie over de mate 
waarin zij competentie ontwikkelen en of zij uiteindelijk in staat zijn hun doelen te 
realiseren. 
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6.4.4 Reflectie op de reflectiestijlen en -vormen 
Samengevat herkennen we de volgende kenmerken in de stijlen van reflecteren die het 
leerspel oproept.

Reflectie op ongereflecteerde ervaringen het ongereflecteerde ontdekken; in de dialoog 

Reflection-on-action over de cliënt; na het handelen

Reflection-in-action met de cliënt; tijdens het handelen

Reflection-for-action impliceert programma’s voor de toekomst

Reflection-about-action de brede sociale context waarin de actie zich voltrekt

Reflectief continuüm het proces tussen denken en actie(s)

Figuur 6.3: reflectiestijlen en -vormen (naar Zay, 1999)

C. Day, een van Zays medewerkers, is van mening dat de ene vorm van reflectie niet 
noodzakelijk beter is dan een andere. De verschillende reflectievormen kan men be-
schouwen als ‘continuüm van reflectieve praktijk’. Naast actieonderzoek met een 
constructionistische benadering zoals hier gebruikt, zijn participerend onderzoek en 
kwalitatieve methoden de aangewezen instrumenten voor de ontwikkeling van proces-
sen, die leiden tot een reflectieve praktijk.
We kiezen het reflectief continuüm als meest werkbare vorm van reflectie, omdat het 
onderlinge spel van het leerspel juist een reflectieve praktijk doet verschijnen.

Competenties voor een reflectieve praktijk zijn:
- zorgdragen voor efficiëntie in de actie, dit leidt tot concentratie van specifieke 
 competenties enerzijds en anderzijds netwerken (Zay, 1999);
- herplaatsen van reflectieve verrichtingen met cliënten in een gesprekscontext;
- nadenken over wat de professional gaat zeggen;
- het inbrengen van affecties en waarom dié affectie(s);
- herstructureren van de omgeving. 

Het impliciet verantwoorden van de eigen inbreng aan zichzelf is een belangrijk reflectie-
moment. Gergen (1995) spreekt in dit verband over ‘vertelling over jezelf ’, een indivi-
dueel verslag van de relaties tussen relevante gebeurtenissen in de tijd. Hierbij komt de 
volgende vraag naar voren: als dit reflectieproces systematisch wordt doorlopen, kan er 
dan een nieuw soort werkhouding ontstaan, die gebaseerd is op het vormen van gemeen-
schappelijke betekenissen over alledaagse zaken rondom cliënten en het werk? 

In de werkpraktijk hebben de professionals de keuze al dan niet te reflecteren: of een 
professional reflecteert niet en gaat op in de dingen van alledag, of hij reflecteert wel 
en neemt ruimte om te denken. Hij denkt in de tegenwoordige tijd, de toekomst of het 
verleden en legt relaties met oude en nieuwe objecten. In de eerste optie werkt de profes-
sional met tal van niet-gereduceerde acties. In de tweede optie leert de professional los 
van de situatie van het object in zijn concrete context denken.
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We stellen een werkwijze voor van systematisch reflecteren op reflecties en verbinden de 
werkwijze aan eerdergenoemde hypothesen, namelijk dat:
- gebrek aan overeenstemming nodig is om tot nieuwe werkprincipes te komen;
- afstemming (alignement) wordt bevorderd door richtinggevend te zijn met elkaar;
- leercompetentie-ontwikkeling is vereist om cliëntgestuurd te werken.

Reflecteren op ongereflecteerde ervaringen vraagt in hoge mate om alertheid en arbeids-
motivatie. Het is niet vanzelfsprekend dat professionals zichzelf laten zien en hun stra-
tegieën blootgeven. Het leerspel nodigt in ieder geval uit om onbevangen te reflecteren; 
niemand vraagt zich af waarom ze dat nu niet zouden doen. Hoewel deze reflectievorm 
geen eenvoudige materie is om te analyseren, is deze stijl van reflecteren wel een open-
hartige manier van herontdekken van hoe en wat is ondernomen in het werk en wat er 
daadwerkelijk tot stand komt. We kunnen ons afvragen of we daar in de praktijk nu ook 
regelmatig écht op gericht zijn. Vinden we het belangrijk om in elkaar geïnteresseerd te 
zijn; willen we weten hoe iemand met zijn werk bezig is en wat hem daarin bezighoudt? 
Kan het leerspel professionals motiveren om te leren reflecteren? 

6.5 Constructie visie-actie-gedrag
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het meta-leren, op het ‘leren leren’ zoals 
zich dat in de uitvoerings- of onderzoeksfase van het leerspel op verschillende niveaus 
voordoet. Daar waar het traditioneel gaat om routinematige en gestandaardiseerde 
deskundigheidsbevordering, is in het leertraject ‘Open de Cirkel’ de nadruk gelegd op 
het organiseren van geïntegreerde leer-werkprocessen op teamniveau. Deze vorm van er-
varingsleren geeft teamleden de mogelijkheid vanuit een leerperspectief hun werk te her-
schikken. Professionals zijn systematisch met elkaar in gesprek. Het organisatieleerproces 
is met ‘Open de Cirkel’ als gestuurd leerproces ingezet, met de bedoeling het ‘leren leren’ 
te ervaren en op termijn tot zelforganisatie van het leren te komen.
De ontwerpers vroegen zich af, hoe de ontwerpeisen visie-actie-gedrag in één werkwijze 
ondergebracht kunnen worden. De constructie visie–actie-gedrag is theoretisch opgevat 
als een toepassingsleerconcept, waarbij leren wordt gezien als het opdoen van bruikbare 
en toepasbare kennis. Het gaat hierbij vooral om nuttigheid en gebruikswaarde (Boe-
kaerts en Simons, 1995). Regelmatige uitwisseling zal leiden tot nieuwe constructies 
van denken en handelen, die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Praktisch 
gaat het om het creëren van cliëntgerichte acties, waarin ervaringen worden opgedaan. 
Actie biedt de mogelijkheid zichzelf in te voegen in en deel te nemen aan een systeem 
of situatie (Freire, 1977) waarmee de omgeving beïnvloed kan worden. Dat kan zowel 
de omgeving van de professional betreffen alsook de omgeving van de persoon met een 
verstandelijke beperking.
Werken met de constructie visie–actie-gedrag drukt zich uit in het formuleren van acties, 
die aan de oppervlakte worden besproken. Verdieping kan pas ontstaan in de werkprak-
tijk waar de actie wordt uitgevoerd; het omvormen van vragen en taken kan een vervolg 
zijn. We moeten bij de eerste dialoogsessie nog afwachten of het al echt gaat over de bete-
kenis van wat er wordt gezegd of dat het vooreerst gaat om het sturen en verbeteren van 
alledaagse voorkomende zaken. Kunnen professionals via het leerspel taak- en leergericht 
bezig zijn combineren? Om het belang te benadrukken van ‘meerslag leren’ (Argyris, 
1997) wordt hierop een korte toelichting gegeven.
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6.5.1 Meerslag leren
We vroegen ons af of het leerconcept visie-actie–gedrag zou leiden tot ‘meerslag leren’ 
(Argyris, 1997). De bedoeling was uit te komen op drieslag leren (deutero loop learning), 
waarbij herbezinning op de eigen principes plaatsvindt met vernieuwing als resultaat 
(Argyris, 1997; Wierdsma, 1999). Het ontwikkelen van een lerend perspectief, zoals met 
het leerspel ‘Open de Cirkel’ werd beoogd, is een complex proces van afleren van ingesle-
ten gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag. Het is een zeer intensief leerpro-
ces, waarbij inzichten en principes over managen en organiseren ter discussie staan (Van 
Biene, Hoeben, 1999). Het was van veel belang voor de zorgorganisatie bewust te kiezen 
voor een type leerproces dat de realisatie van de organisatiedoelen mogelijk maakte. Op 
organisatieniveau onderscheiden we een drietal leerprocessen (figuur 6.4); het leerspel 
‘Open de Cirkel’ zou moeten bijdragen aan visieontwikkeling en attitudeverandering. 

Soort leren  Object leren  Aard leerproces

enkelslag   regels    verbetering     
dubbelslag  inzichten   verandering
drieslag   nieuwe uitgangspunten ontwikkeling

Figuur 6.4: een drietal leerprocessen op organisatieniveau

Het schema geeft inzicht in de vraag of het om een verbetering, een verandering of ont-
wikkeling gaat en of het dan de regels, de inzichten of de nieuwe uitgangspunten betreft.
De theorieën van Argyris (1997) over enkelslag leren (single loop learning), dubbelslag 
leren (double loop learning), drieslag leren (deutero loop learning) is als onderzoeksar-
gumentatie voor verdere theorieontwikkeling gebruikt. Enkelslag leren, dubbelslag leren 
en drieslag leren zijn in figuur 6.5 schematisch weergegeven.

Vernieuwing als resultaat

Overeenstemming

Gebrek aan
overeenstemming

GevolgenActiesBepalende variabelen

Enkelslag leren

Dubbelslag leren

Drieslag leren

Figuur 6.5: enkelslag leren, dubbelslag leren en drieslag leren (Argyris, 1996; Wierdsma, 1999)
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Figuur 6.5 laat zien dat leren pas plaatsvindt nadat ofwel overeenstemming ofwel een 
gebrek aan overeenstemming is ontstaan. Deze theorie van Argyris was van grote waarde 
bij het ontwerpen van het leerspel.
- Enkelslag leren vindt plaats wanneer overeenstemming is bereikt, of wanneer een 
 gebrek aan overeenstemming wordt gecorrigeerd door handelingen die tot 
 verandering moeten leiden. 
- Dubbelslag leren vindt plaats wanneer een gebrek aan overeenstemming wordt 
 gecorrigeerd door eerst de bepalende variabelen te onderzoeken en te wijzigen en  
 daarna de acties. Bepalende variabelen zijn de behoeften die individuen hebben en die 
 zij bij hun optreden trachten te bevredigen. Deze bepalende variabelen zijn niet de 
 onderliggende overtuigingen of waarden die mensen belijden, maar de variabelen 
 waarvan door observatie kan worden vastgesteld dat ze door hun optreden richting 
 geven aan de acties en er de drijfveer van zijn (Argyris, 1996). 
- Bij drieslag leren gaat het om het leren te leren: de reflectie op het leren wat betreft het 
 faciliteren en implementeren van enkelslag leren en dubbelslag leren. 
 De formule ‘dialoog en actie’ heeft het mechanisme dat niet alleen eigen meningen 
 en opvattingen worden opgeschort, maar ook conclusies. Dat is absoluut geen vanzelf-
 sprekendheid in werksituaties. Dialoog zo opgevat en toegepast raakt aan de kern van 
 veranderen.

In figuur 6.6 is weergegeven met welke toepassingen de formule visie–actie-gedrag beïn-
vloed kan worden. De dialoog als veranderingsinstrument en het doelgerichte leerper-
spectief visie–actie-gedrag worden methodisch geïntegreerd.

Visie - Reflecteren op toegepaste waarden en normen in de werkpraktijk
- Omvormen van interpretatiekaders 
- Betekenis geven aan individuele en collectieve ervaringen

Actie - Vertalen van visies en deze omvormen naar cliëntgebonden acties op eigen taakniveau 

Gedrag - Beïnvloeden van de leefomgeving door actief met een cliënt tot activiteit te komen

Figuur 6.6: geïntegreerde toepassing van visie–actie-gedrag 

6.5.2 Visie
Het systematisch werken volgens de methode visie-actie-gedrag geeft meer inzicht in 
verschillende visies. Het samenvatten van de visies heeft hier de functie van een cognitief 
ordeningsprincipe. De ordening heeft betrekking op vooroordelen, vanzelfsprekend-
heden in het denken zowel over zichzelf als over anderen en over de interactie met die 
anderen. De mate waarin het leerklimaat open is, bepaalt of professionals vernieuwende, 
constructieve en verrijkende gedachten van elkaar kunnen aannemen of overnemen. De 
methode visie–actie–gedrag genereert door integratie van mechanismen op ‘denk-en-
doe-niveau’ afstemming (alignement): de visies komen tot uitdrukking in de dialoog-
vragen; de ervaringen worden samengevat; de actie wordt ter plaatse gekoppeld aan een 
naam van een cliënt; de actie komt tot uitdrukking in het contact met de cliënt.
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6.5.3 Actie
De professional die deel neemt aan de spelsessies van ‘Open de Cirkel’ en vanuit acties de 
persoonlijke groei van mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, houdt zich 
expliciet bezig met de vraag: hoe concretiseer ik nieuwe inzichten en hoe geef ik deze 
‘handen en voeten’? Het aangrijpingspunt ligt dan in tastbare acties en activiteiten. Dat 
het leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking afhankelijk is van 
de omgeving, is tot op zekere hoogte niet anders dan voor mensen zonder verstandelijke 
beperking. De beperking van een persoon bepaalt de mate van diens afhankelijkheid van 
ondersteuning; hij kan de eigen intenties tot handelen slechts met meer of minder hulp 
van anderen verwerkelijken. De persoon met een verstandelijke beperking is dan ook in 
hoge mate afhankelijk van de actiebereidheid van de professional en de leersituaties die 
deze creëert. Het ervaringsproces in de cliënt kan met de actie worden geactiveerd. 
Vanuit het principe ‘cliëntgestuurd werken’, is het bedenken van een actie voor de cliënt 
niet vraaggestuurd. Het oppakken van een actie, het plannen en uitvoeren van een actie
met de cliënt benadert ‘cliëntgestuurd werken’ zeker wel. Het leerspel met de methode 
visie-actie-gedrag gaat er vanuit dat een cliënt een actieve persoon is, al of niet met één 
of meerdere beperkingen, die zich dagelijks begeeft in tal van actieve situaties. Er worden 
met cliënten altijd acties uitgevoerd in welke vorm of hoedanigheid dan ook: hij gaat het 
weekend naar huis; hij gaat in bad, hij kijkt TV, enzovoort. Specifiek in de leersituatie 
van het leerspel is: 

Er wordt een hoge waarde toegekend aan de transfer: het leren maken van de overdracht van de actie 
die op betekenisniveau is geformuleerd, naar het leren herconstrueren van een gerichte vraag van de 
cliënt en met de cliënt. 

De professional reflecteert tijdens de spelsessie vooral ook op het besef van aan- en af-
wezige kennis: is de professional op de hoogte van de belevingswereld en het referentie-
kader van de betreffende cliënt? De methode visie-actie-gedrag dwingt impliciet tot een 
mate van zelfregulatie in betekenisgeving. 
De transfer van leervermogen en/of van leervaardigheden en de houding van de profes-
sional binnen de werksituatie met de cliënt verdient extra aandacht tijdens geplande 
leersituaties (Bolhuis en Simons, 1999). Het leren herconstrueren van een gerichte vraag 
en dit met de cliënt tot stand brengen, vraagt van de professional begrip en inzicht in 
de omgang met sociale situaties. Volgens Lang en Van der Molen (1992) ontstaat er een 
compleet leerproces in de hulpverlening bij het tonen van de vaardigheid inlevings-
vermogen en het leren verwoorden van expressie van cliënten. Inlevingsvermogen en 
leren verwoorden vragen een hoge mate van empathie. Lang en Van der Molen (1992) 
voegen hier nog aan toe de manier waarop professionals informatieverwerking of visies 
en betekenissen gebruiken om zelf hun handelen vorm te geven in actie en gedrag. Deze 
benadering kent een aantal centrale vragen. Binnen de formule ‘dialoog en actie’ komen 
de volgende vragen aan bod, die betrekking hebben op informatieverwerking:
- Hoe gaan professionals om met informatie van cliënten, verwanten en collega’s?
- Hoe nemen ze ‘gebeurtenissen’ om hen heen en in zichzelf waar?
- Hoe interpreteren zij indrukken en ervaringen en wat onthouden ze? 

6.5.4 Gedrag
Het aspect gedrag is in de formule visie-actie-gedrag een belangrijke schakel om gedrag 
te veranderen. De voorgenomen actie is een hypothese die getoetst wordt door met de 
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cliënt als het ware eenzelfde soort dialoogsessie te houden. Dit houdt in: 
- naar boven halen van de vraag van de cliënt;
- toetsen van de eigen vooronderstelling over de actie die tijdens de spelsessie naar voren 
 is gekomen; 
- bewerkstelligen van een effectieve aanpak, die structureel bijdraagt aan de kwaliteit 
 van leven van de persoon met een verstandelijke beperking.

De vraag tijdens het leerproces ‘Open de Cirkel’ luidt: is de professional een zelfstandig 
functionerende medewerker die vanuit eigen gedragsverandering tot ‘nieuwe’ acties met 
cliënten komt? Zijn die acties zorgvernieuwend en leiden ze tot ‘groeien en leren’? Deze 
vraag was op zijn plaats, omdat in de zorgorganisatie breed werd gefocust op de zorg-
visie (1995) ‘een eigen leven, keuzes maken, persoonlijke groei, wederkerige relaties en 
medeburger zijn’.

In tegenstelling tot de reguliere werksituatie wordt in het leerspel ruim tijd uitgetrok-
ken om het eigen gedrag te analyseren. Het is echter onwaarschijnlijk dat elk gedrag zo 
uitgebreid en zorgvuldig wordt geanalyseerd. 
We willen in dit onderzoek onder andere te weten komen of het leerspel leidt tot ge-
dragsverandering van professionals en cliënten. We volgen de benadering van Poiesz 
(1999), die handreikingen biedt om gedrag op een systematische wijze te doorzien en te 
sturen. Hij maakt gebruik van een handleiding met slechts drie kernbegrippen: motiva-
tie, capaciteit en gelegenheid tot het vertonen van een bepaald gedrag. De combinatie 
hiervan wordt het Triade-model genoemd. Poiesz geeft aan zich te beperken tot taak-
gedrag. Deze taakgerichte benadering nemen we over, waarmee we de complexiteit van 
gedrag reduceren. We lichten de drie kernbegrippen toe in de context van het leerspel.

Motivatie
De motivatie tot analyseren van gedrag varieert sterk. Die motivatie kan ontbreken, om-
dat het maken van een analyse het nodige denkwerk kost en het resultaat vaak moeilijk 
te bepalen is. Poiesz (1999, pp 31) stelt: ‘Naarmate gedrag zich op grote afstand van ons 
afspeelt, door minder bekenden wordt getoond, minder consequenties heeft, minder 
zichtbaar is en we er zelf minder vat op hebben, zijn we minder gemotiveerd om over dit 
gedrag en de verklaring ervan na te denken’.
Eén van de mogelijke gevolgen is dat we terugvallen op onze eigen aannamen, voor-
onderstellingen en verwachtingen over oorzaakgevolg relaties (Kelly, 1972, 1973). Een 
ander mogelijk gevolg is dat niet eerst de analyse van gedrag wordt gemaakt, maar de 
maatregelen gericht op dat gedrag besproken worden. Dit is een punt van zorg omdat 
we daarmee afwijken van een logische procesmatige aanpak. Voor de analyse van eigen 
gedrag wordt in het leerspel ruim tijd uitgetrokken. Door de dialoog en de acties direct 
cliëntgebonden te maken, vervalt de afstand tot de dialoogvraag van ‘Open de Cirkel’ en 
brengen professionals zaken in die hen direct aangaan en waar zij ervaringen aan kun-
nen verbinden. De afstand tussen de dialoogvraag en de actie vraagt ‘capaciteit’ van de 
professional om dit weer in taakgedrag uit te drukken.

Capaciteit
Capaciteit is bijvoorbeeld de stabiliteit in gedrag die tot uitdrukking komt in betrouw-
bare kennis en ervaring ten aanzien van het gedrag en ontwikkelde routines. Tevens gaat 
het om persoonsgebonden eigenschappen als leeftijd, lichamelijke constitutie, intelligen-
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tie en persoonlijkheid (Poiesz, 1999). ‘Dus waar het gaat om stabiel, frequent of routine-
matig gedrag, zijn we in staat om de kennis en ervaring op te bouwen die ons de capaci-
teit verschaft tot het analyseren van gedrag’ (Poiesz, 1999, pp.33). Het leerspel roept de 
situatie op het eigen routinematig denken en werken ter discussie te stellen; de spelin-
structie vereist de betekenissen te onderzoeken die professionals in de dialoogronde naar 
voren brengen. Naarmate er minder bekendheid is met de uitkomst van de dialoog en de 
actie, bijvoorbeeld omdat het een actie is die zorgvernieuwend en dus nog niet ver-
trouwd is, zal het moeilijker zijn aan de voorwaarden van capaciteit te voldoen. Het kan 
zijn dat professionals de juiste kennis en kunde nog moeten verwerven om de actie vorm 
te geven. Wij voegen aan het kernbegrip capaciteit, in de context van het leerspel, nog toe 
leer- en reflectievermogen. Capaciteit kan vergroot worden door het ontwikkelen van 
leercompetentie van professionals en mensen met een verstandelijke beperking. 

Gelegenheid 
We stellen in de context van het leerspel dat er voldoende gelegenheid is om het gedrag 
te onderzoeken. Het leerspel vraagt met een dialoogvraag te reflecteren op het eigen 
gedrag. We moeten hierbij opmerken dat deze gedragsanalyses van professionals in de 
dialoogronde gaan over ervaringen die zij via de voorbedachte vraag naar boven halen. 
De vraag roept in dit verband altijd enige afstand op ten opzichte van de eigen zaken 
waar de professional mee bezig is. Er wordt in het leerspel juist geen gebruik gemaakt 
van eigen routines. Het is immers de bedoeling professionals in de gelegenheid te stellen 
anders te kijken naar zorg en te leren reflecteren op eigen en elkaars opvattingen. Van 
daaruit kunnen zij nieuwe visies ontwikkelen. 

6.5.5 Handleiding voor gedrag
Zoals we hebben aangegeven is gedrag een complex fenomeen. Poiesz, (1999, pp. 31, 32) 
formuleert die complexiteit als volgt: ‘De analyse van complex gedrag is eigenlijk een 
heel gedoe met een onzeker rendement. Wie zich er toch aan waagt, zonder handleiding,  
kan er niet op rekenen dat een grotere inspanning tot beter resultaat leidt. Het spreekt 
vanzelf dat dit de motivatie niet ten goede komt.’ Het wordt volgens Poiesz gemakkelijker 
als er een handleiding ter beschikking is die capaciteitsbeperkingen kan opvangen. In de 
handleiding die wij vanuit het Triade-model inbrengen, kunnen de capaciteitsbeperkin-
gen worden verbonden met nog te ontwikkelen competenties. In de benadering van het 
leerspel wordt gedrag als een vereenvoudigd taakgericht systeem benaderd: er is sprake 
van gedragsverandering als aan drie voorwaarden wordt voldaan.

De professional moet het gedrag vertonen (motivatie) 

De professional moet zelf in staat zijn tot het gedrag (capaciteit)

De professional moet in de werkomgeving in de gelegenheid zijn het 
gedrag te tonen in relatie tot de cliënt en de collega’s (gelegenheid)

Figuur 6.7: taakgericht systeem van gedragsverandering (naar Poiesz, 1999)

De handleiding dient als toetsingskader bij de dataverwerking om vast te kunnen stellen 
of er sprake is van gedragsverandering. 
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Hoofdstuk 6

Noot 1
Denzin (1978, pp. 47) heeft erop gewezen dat in de sociale wetenschappen theoriewerk wordt 
gedaan van verschillende orde. Echte theorieën, in de zin van een aantal samenhangende stellingen 
die een verklaring kunnen geven voor empirische verschijnselen, theorieën die dan zijn uitgewerkt 
op alledrie door Boesjes-Hommes genoemde niveaus, komen niet voor. Wat voor theorie door-
gaat, zijn slechts brokstukjes die eventueel in zo’n uitgewerkte theorie een plaats krijgen. Wat meer 
theoretisch van inhoud zijn begrippenstelsels. De meeste sociologische theorie ligt op dit niveau. 
De beschrijvende elementen zijn voor een deel met elkaar in verband gebracht in proposities. In de 
sociale wetenschappen komen weinig of geen theorieën voor van het hoogste niveau: een systema-
tiek van theoretische relaties en empirische basis als bewijs van dergelijke relaties.

Noot 2
Het onderzoek van Van Wijck is één van de producten in een meerjarig onderzoeksproject getiteld 
‘Het verbeteren van de zorg voor meervoudig gehandicapten’. Diverse interventies in het zorgsy-
steem zijn uitgevoerd om een verbeterprogramma te ontwerpen en om de werking van de effecten 
van het programma te onderzoeken (Van Wijck, Vlaskamp, Nakken & Smrkovsky, 1991, 1993; 

Vlaskamp, 1993).

Lijst van figuren
Figuur 6.0:  theoretische analyse
Figuur 6.1:  de variabele als empirische tegenhanger van het theoretisch begrip 
  (Boesjes - Hommes, 1970)
Figuur 6.2:  continuüm reflectiemomenten 
Figuur 6.3:  reflectiestijlen en -vormen (naar Zay, 1999)
Figuur 6.4:  een drietal leerprocessen op organisatieniveau
Figuur 6.5:  enkelslag leren, dubbelslag leren en drieslag leren (Argyris, 1996; Wierdsma, 1999)
Figuur 6.6:  geïntegreerde toepassing van visie-actie-gedrag 
Figuur 6.7:  taakgericht systeem van gedragsverandering (naar Poiesz, 1999)
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Hoofdstuk 7  

Methodische analyse 

7.0 Inleiding
De wijze van organiseren van leren en werken rondom het leerspel is methodisch 
geanalyseerd. Vanuit de interactieprocessen is met zelfevaluatieve methoden de dataver-
zameling gegenereerd. In dit hoofdstuk gaan we met name in op de theoriegestuurde 
evaluatiemethode: welke interventiemethodologie is toegepast en hoe worden de onder-
zoeksvragen beantwoord?
We hanteren het in de praktijk toepassen van evaluatiemethoden als interventieme-
thode. Deze neemt in dit onderzoek een belangrijke plaats in. Het instrument ‘Open de 
Cirkel’ moet interventies teweeg brengen en is het object van onderzoek. De interventies 
kunnen als hefboom fungeren om te komen tot leren en leercompetentie-ontwikkeling 
van de persoon met een verstandelijke beperking en de professional. We bezinnen ons 
enerzijds op de werkwijzen en anderzijds op methodologie in technische zin. 
Figuur 7.0 geeft de onderwerpen van dit hoofdstuk aan en de volgorde waarin ze worden 
besproken.

Methodische 
analyse leerspel 
‘Open de Cirkel’

7.0   Inleiding

7.1   Leersysteem: ‘Open de Cirkel’

7.2   Interventiemethodologie

7.3   Onderzoeksmethodologie

7.4   Methode: dialoog  en actie

7.5   Reflectie

Figuur 7.0: methodische analyse

7.1 Leersysteem ‘Open de Cirkel’
Het leersysteem is een systematische organisatie van situaties waarbij leren en werken ge-
combineerd en geïntegreerd worden. De verschillende deelnemers en actoren vergroten 
in een leer- en werkcontext hun competentie; het leersysteem zorgt voor systematische 
en planmatige sturing van de kennis en de interactieprocessen. 
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ had naast inhoudelijke en vormelijke ontwerpeisen, even-
eens ontwerpeisen als leersysteem. Hiermee wordt bedoeld het systeem dat structureel 
het interactieproces tussen actoren beïnvloedt, dus niet een systeem volgens de systeem-
benadering. 
De professionals binnen het leersysteem:
- participeren in het leerproces; 
- initiëren zelf leeractiviteiten;
- sturen en coördineren zelf het leertraject door systematische actieplanning;
- zijn in dialoog met cliënten over levensvragen;
- reflecteren en evalueren met cliënten en collega’s;
- werken systematisch en planmatig aan competentieontwikkeling;
- vergroten het lerend vermogen bij cliënten en actoren.
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‘Dus niet alleen opleiders en managers organiseren het leersysteem, ook lerende en 
werkende organisatieleden doen dat. Het zogenaamde organiseren van onderop en de 
‘informele organisatie’ zijn voor leersystemen wezenlijke elementen en worden tot de 
normale organiseeractiviteiten gerekend’ (Van der Krogt, 1995, pp. 304). 
In de praktijkstudies van dit proefschrift wordt deze benadering van leersystemen ge-
volgd, met de nadruk op ‘organiseren van onderop’. Figuur 7.1 toont welke actoren in het 
leersysteem een spilfunctie hadden in het onderzoek ‘Open de Cirkel’.

Actoren                                                                                       Aantal Activiteiten

Een team spelcoaches 15 Spelcoaches coachen teams: spelsessies 
‘Open de Cirkel’

Kernteam coaches 2
 

Coaches coachen de spelcoaches: 
‘coach de coach’

Projectleider (onder-
zoeker)

1 Coach van het kernteam: ‘coach de coach’
En projectleider leertraject 

Teams 87 (van de 127 teams 
binnen Saamvliet)

Teamsessies 

Deelnemers leerspel 676 (van de 933 
medewerkers binnen 
Saamvliet)

Dialoogsessies met deelnemers/teams 
(4 tot 15 personen)

Opleidingsmanager 1 Verzamelen leerrendementen, opleidingsbe-
groting, beleidsinzichten, subsidievertrekkers

Managementassistent 1 Coördinatie leeractiviteiten van teams, 
verwerking evaluatiegegevens 

Figuur 7.1: actoren in het leersysteem die het interactieproces bepalen

7.1.1 Georganiseerde leerondersteuning
Onderdeel van het leersysteem was de georganiseerde leerondersteuning, waarin de 
spelcoaches een specifieke rol en taak hadden. De geplande leeractiviteiten die het inter-
actieproces tussen spelcoach, deelnemers (teams) en projectleider onderhielden, werden 
systematisch ondersteund of gecoacht. Dat maakte het mogelijk te blijven focussen op 
de strategie van de organisatie en zicht te houden op het collectieve leerproces en de 
teamleerprocessen 

We onderscheiden een drietal parallelle leerprocessen. 
-  In fase 1a coachte de projectleider de spelcoaches, deze ondersteunde het leerproces op 
 alle onderdelen.
-  In fase 1b ondersteunde de projectleider het leerproces van twee kernteamleden en 
 bereidde hen voor op de overname van de taak en rol van de projectleider. 
-  In fase 2 coachte het kernteam zelfstandig het team spelcoaches; de ‘kerncoaches’ 
 namen de ondersteuning van het leerproces na de vierde maand over. Kernteamleden 
 hadden een dubbelrol en waren zelf ook spelcoach.
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Figuur 7.2 toont welke leerthema’s in de parallelle leerprocessen van fase 1a, 1b en 2 zijn 
opgepakt in het leersysteem.

Fase 1a     Parallelle leerprocessen          Fase 1b

Driewekelijkse reflectiebijeenkomst van het team 
spelcoaches onder leiding van de projectleider

Ontwikkeling individuele competentie van 
spelcoaches door: 
- leren reflecteren op het teamleerproces ‘Open 
 de Cirkel’
- constructief leren reflecteren op teamsituaties: 
 participatie nieuwe deelnemers, afwezigheid 
 bespreken, actieplanning en uitvoering daar
 van, successen waarderen enzovoort;
- leren toepassen van de evaluatie-/reflectie-
 formulieren in de vorm van zelfevaluaties
- het leren interpreteren van de scores van de 
 evaluaties naar het team- en collectief leer-
 proces
- inzicht krijgen in het nut en belang onder-
 zoeksmateriaal te verzamelen 
- het leren motiveren van deelnemers mee te 
 werken aan het onderzoek door het invullen 
 van de evaluaties om een beeld te krijgen hoe 
 wij denken over zorgvernieuwing en wat we 
 daarin doen
- actie-eigenaren verantwoordelijk houden voor 
 de realisatie en voortgang van acties met 
 cliënten
- actie-eigenaren verantwoordelijk houden voor 
 de contacten met verwanten rondom de voor-
 genomen actieplanning

Driewekelijkse voorbereidingsbijeenkomst van 
de twee kernteamleden en de projectleider 

Ontwikkeling competentie van kernteamleden 
door: 
- leren reflecteren op het collectieve leerproces 
 ‘Open de Cirkel’
-  constructief leren reflecteren op de 
 organisatie- randvoorwaarden
- leren toepassen van de evaluatie-/reflectie-
 formulieren in de vorm van zelfevaluaties
- inzicht krijgen in het nut en belang om onder
 zoeksmateriaal te verzamelen
- het leren motiveren van deelnemers mee te 
 werken aan het onderzoek door het invullen 
 van de evaluaties om een beeld te krijgen hoe 
 wij denken over zorgvernieuwing en wat we 
 daarin doen
- voorbereiden op de taak na vier maanden het 
 team spelcoaches te coachen en de rol van de 
 projectleider voor dat deel over te nemen

Fase 2 loopt parallel aan leerprocessen van fase 1a en 1b

Twee dialoogsessies spelcoaches met teams 
         
ontwikkeling teamcompetentie van deelnemers door:
- leren uitwisselen visies
- leren delen van kennis
- leren bepalen acties
- leren plannen acties
- uitvoeren acties
- leren reflecteren op ervaringen uit acties met de cliënt en benoemen van structurele verbeteringen in 
  diens leven

Figuur 7.2: parallelle leerprocessen met de leerthema’s
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Twee weken na de start van het leertraject startte een parallel lopend leerproces met twee 
spelcoaches. Zij vormden het kernteam, dat zich inwerkte in de coördinatie van het leer-
traject en leerde sturing te geven aan het collectieve leerproces van de spelcoaches. De 
twee kernteamleden werden gecoacht in het leren uitvoeren van reflectiebijeenkomsten 
met spelcoaches, die hun ervaringen, successen, missers en knelpunten meenamen naar 
deze bijeenkomsten. Zo werden de spelcoaches ‘het veranderteam’ binnen de organisatie 
en ondersteunden zij het collectieve leerproces. Binnen het leerproces van de spelcoaches 
heeft wisseling van drie spelcoaches plaatsgevonden. De ondersteuning van het kernteam 
aan het team spelcoaches is tot het einde van het project in stand gebleven. 
Al snel bleek dat de ervaringen bij het coachen van de spelsessies de spelcoaches steeds 
meer ‘sociale’ bagage opleverde over zorgvernieuwing, die in de organisatie direct werd 
gebruikt. Spelcoaches signaleerden dilemma’s in het werkveld die de projectleider op 
organisatieniveau oppakte.
Nieuwe initiatieven met cliënten rondom zorgvernieuwing kwamen via de reflectiebij-
eenkomsten in beeld en werden door anderen overgenomen of in nieuwe spelsessies ter 
sprake gebracht. Het management ondersteunde nieuwe initiatieven onder andere met 
financiële middelen. Hoewel de acties met cliënten in die periode sterk intern gericht 
bleven, kwamen er nieuwe initiatieven: cliënten gingen werken bij de technische dienst, 
in de tuindienst enzovoort. Deze initiatieven waren in 1998 en 1999 in de zorgorganisa-
tie vernieuwend.

7.1.2 Projectmatige leerondersteuning
De projectleider onderhield de leerondersteuning vooral projectmatig; de leidinggevende 
had de taak de leeractiviteiten met teams te faciliteren. Daarbij ging het doorgaans om 
planning, facilitering van tijd en regelen van vervanging op de werkplek. In figuur 7.3 
wordt de relatie aangegeven tussen leerondersteuning en leeractiviteiten.

Leerondersteuning  Leeractiviteiten

‘Open de Cirkel’
Spelsessie 1
spelcoach+deeln.

‘Open de Cirkel’
Spelsessie 2
spelcoach+deeln.

Uitvoering 2 spelsessies ‘Open de Cirkel’

Onder leiding van de coach (kernteam) reflec-
teert het team van spelcoaches driewekelijks 
op ervaringen en bevindingen opgedaan in de 
spelsessies. 

Reflectiebijeenkomsten: 
- eigen leerervaringen uitwisselen met spelcoaches 
 onderling; 
- bespreken voortgang en weerstanden;
- elkaar ondersteunen.

De projectleider coacht de coaches (kernteam). Reflectiebijeenkomsten: 
- reflecteren op voortgang en weerstanden;
- uitwisselen effecten leren aan de hand van 
 evaluaties;
- uitwisselen effecten aan de hand van de 
 reflectieformulieren spelcoaches.

Figuur 7.3: georganiseerde leerondersteuning
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7.1.3 Autonomie van professionals
De spelcoach had als taak autonomie en inbreng van deelnemers centraal te stellen. Het 
vereist specifieke vaardigheden om mentale modellen van de deelnemers actief te maken. 
In een serie leeractiviteiten met een externe deskundige is het leren reflecteren van deel-
nemers op eigen en elkaars mentale modellen uitgediept. De spelcoaches onderkenden 
zelf hun tekort aan vaardigheden. Deze onderkenning beschouwen wij als een belangrij-
ke stap in het leerproces van spelcoaches. Het zelf onderkennen van (gebrek aan) compe-
tentie en dit in een nieuwe leercontext ‘durven’ plaatsen, is een duidelijke leeropbrengst. 
Reflectiebijeenkomsten leidden keer op keer tot nieuwe leeracties.
Enkele spelcoaches besloten vervolgens met leidinggevenden reflecties te houden over 
wat hen was opgevallen in de spelsessies. Deze strategie maakte het mogelijk bij leiding-
gevenden het leren te blijven benadrukken en niet het leidinggeven. Deze zelfstandigheid 
en het initiatief van spelcoaches werden door leidinggevenden geaccepteerd en aange-
moedigd. Hoewel dit een voorspelbaar proceselement lijkt, moet gezegd worden dat 
het vanwege de strakke hiërarchie in de organisatie zeker niet vanzelfsprekend was dat 
professionals in hun rol van spelcoach leidinggevenden iets gingen vertellen over ‘hun’ 
teams. Een aantal spelcoaches heeft door het uitoefenen van de rol/taak van spelcoach 
geleerd hiërarchie tijdelijk uit te sluiten; zij waren in staat op een ongedwongen manier 
hun reflecties te geven op datgene wat zij hadden ervaren tijdens de spelsessies. 

De leidinggevenden waren bewust uitgesloten van deelname aan de spelsessies. Op 
managementniveau was besloten om spelcoaches uit het werkveld de spelsessies te laten 
coachen; leidinggevenden moesten zich beperken tot faciliteren van het leerproces. 
De reden hiervoor was het bevorderen van zelforganisatie van werkoverleg en zelfstu-
ring van professionals. Uiteindelijk hebben een negental leidinggevenden besloten als 
deelnemer aan de tweede spelsessie mee te doen. Zij vonden het belangrijk de methode 
visie-actie-gedrag samen met collega’s te ervaren. De data van deze leidinggevenden zijn 
meegenomen in de onderzoeksresultaten.

7.2 Interventiemethodologie
Interventiemethodologie in een meer fundamentele zin kunnen we hier beschouwen als 
een georganiseerde tussenkomst van bezinning en bezieling, van structuur en proces. 
Hoe kennis kan worden gevormd en verkregen, heeft te maken met het individu en de 
groep én met de structuur waarbinnen het individu en de groep handelen. Mensen be-
grijpen elkaar aan de hand van gebeurtenissen en handelingen, van doelen en intenties. 
Het woord interveniëren betekent dan ook letterlijk: tussenbeide treden. 

Twee uitgangspunten interveniëren voortdurend door toepassing van het leerspel, ze 
lopen als een rode draad door de dialoogsessies:
- Dimensie 1: de werkcontexten van professionals ontdoen van invloeden die oude denk
 beelden over zorgvernieuwing oproepen.
- Dimensie 2: de dialoog convergeren naar een nieuwe manier van denken en werken, 
 zodat zorgvernieuwing de kwaliteit van leven verbetert van de persoon met een 
 verstandelijke beperking.
Er is alignement als de dimensies met elkaar in verband zijn gebracht en het leersysteem 
telkens tot een voorlopige richting komt die de overgang stuurt van acties in leerervarin-
gen en -opbrengsten.
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De start van het leerspel is de interventie om binnen een bepaalde tijd een brug te slaan 
tussen oude en nieuwe opvattingen over zorgverlening. Het planmatig uitvoering geven 
aan acties met cliënten beschouwen we als het interventieproces.
In het interventieproces kunnen we de onderstaande interventies onderscheiden.
1. Het leerspel intervenieert op meerdere niveaus en plaatsen met een expliciete 
 bedoeling door:
 - de spelconstructie met een set spelregels toe te passen in plaats van op eigen houtje 
  aan de slag te gaan; 
 - cliëntgebonden acties te formuleren in plaats van afspraken te maken die niet aan een 
  persoon gebonden zijn;
 - in dialoog te zijn in plaats van te discussiëren; 
 - per deelnemer na iedere spelsessie evaluatieformulieren in te vullen;
 - reflecteren van spelcoaches op het reflectieformulier.
2. Er vindt een systematische tussenkomst van reflecties plaats. De toegepaste 
 evaluatiemethodieken zijn binnen het leersysteem conditionerend aan elkaar. De  
 reflecties worden gebruikt om visieontwikkeling en attitudeverandering binnen de 
 organisatie te bevorderen. 
3. Met de toepassing van de methode visie-actie-gedrag vindt bij positieve transformatie 
 van energie en intentie de transfer plaats van kennis en ervaring van professionals 
 onderling en naar mensen met een verstandelijke beperking. 
De interventiemethodologie wordt in dit onderzoek eveneens bedoeld als een partici-
patieve strategie-van-onderop (Weggeman, 1995), die wordt ingebracht door mensen 
met een verstandelijke beperking, de onderzoeker, de spelcoaches, de deelnemers van het 
leerspel en andere betrokkenen. De toegepaste interventiemethoden beogen uiteindelijk 
tot overdracht van kennis en informatie te komen om de onderzoeksvragen te beant-
woorden. 

7.2.1 Interveniëren en alignen
Theoretisch en ideaal gezien komt in het interventieproces het alignement tijdelijk tot 
stand als methodisch en kritisch wordt vormgegeven aan (on)gereflecteerde ervaringen. 
Het interventieproces kent meerdere evenwichtssystemen en meerdere interactiepatro-
nen. Het onderzoeken van het bestaande evenwicht en zoeken naar nieuwe stabiliteit is 
het richtinggevende proces; in dit proefschrift beschouwen we dit als het alignement. 
De analyse van het empirische - dit is ‘het direct gegevene’- moet relatie krijgen met 
intenties die praktisch tot uitdrukking worden gebracht. Pas wanneer deze relatie actief 
gemaakt is, kan men het eigen handelen gaan begrijpen.
‘Open de Cirkel’ is een interventiemethode die een leersysteem wordt als de interven-
tie-uitkomsten systematisch gekoppeld worden aan leerervaringen, die we als leerop-
brengsten beschouwen. Willemse-Berendse (1998) pleit eveneens voor de invalshoek van 
alignement, zoals boven verwoord: de procesbenadering verandert de impliciete regels, 
het referentiekader en de normen die het gedrag van de professionals beïnvloeden. Er 
wordt in de procesbenadering vooral ingegaan op de wijze hoe de gedragscomponent 
van het individu beïnvloed kan worden. 
Volgens de hermeneutische benadering leidt een voortdurende dialectiek van itereren en 
analyseren tot nieuwe constructen. De interventiemethoden hangen samen met de drie 
geïntegreerde visies: relativisme, subjectivisme en hermeneutiek, die in deel 1, figuur 1.1, 
in een eerste opzet van de methodologie zijn beschreven. 
De interventies blijven gericht op het ultieme doel van de organisatie: stimuleren van 



119PRAKTIJKSTUDIE LEERSPEL ‘OPEN DE CIRKEL’

zorgvernieuwing, waarbij het werken aan visieontwikkeling en attitudeverandering een 
gemeenschappelijk bindend concept is waaraan iedere belanghebbende bijdraagt. 
Het gaat in eerste instantie niet om interventies die samenhang of consensus tot stand 
brengen, maar om het expliciteren van tegenstellingen en wisselwerkingen, die telkens 
tot nieuwe situaties leiden. Dit sluit aan bij het meerslagleren, waarbij immers uitgegaan 
wordt van het creëren van gebrek aan overeenstemming om tot nieuwe werkprincipes te 
komen (Argyris, 1996).

7.2.2 Construeren van alignement
Bij een gunstige ontwikkeling, waarbij het verkrijgen van een bepaalde mate van integra-
tie van sociale ordes een voorwaarde is, kunnen de aspecten strategie, leer- en werkpro-
cessen, cliënten en professionals positief conditionerend worden en kan er sprake zijn 
van alignement.
Het leerspel, waarin dialoog en actie tot sociale ordes leiden, kan onderstaande aspecten 
beïnvloeden. De beïnvloeding sluit aan bij de relationele processen; de dilemma’s, vraag-
stukken en paradoxen zoals die zich voordoen in de collectieve leerprocessen. Figuur 
7.4 noemt vier aspecten die alignement kunnen construeren als betrokkenen contexten 
creëren waarin acties mogelijk zijn. 

Strategie 
van de organisatie, verwoord in 
cliëntgestuurde ondersteuning

Cliënten
met hun levensvragen richten zich op 
actief deelnemen aan de samenleving

Leer-/werkprocessen
leidinggevenden en professionals 

richten zich op lerend werken

Professionals
richten zich op percepties op 

zorgvernieuwing en acties

Figuur 7.4: alignement tussen strategie, processen, cliënten en professionals

 

Voor het verkrijgen van alignement tussen de kern van het onderzoeksdoel en de resulta-
ten van de evaluatiemethodieken wordt in de empirische analyse het theoretisch en me-
thodisch kader geïntegreerd. Deze integratie is wenselijk omdat het om theoriegestuurde 
evaluatiemethoden gaat. We gaan hierbij uit van:
- Verticaal alignement: de strategie van de organisatie is gericht op visieontwikkeling 
 en attitudeverandering van professionals, personen met een verstandelijke beperking 
 en verwanten. 
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- Horizontaal alignement: anticiperen op de resultaten van de scores van de deelnemers, 
 zoals die door samenwerking, overstemming of gebrek aan overeenstemming in de 
 dialoogsessies tot stand zijn gekomen. 
Het in balans brengen van het verticale en horizontale alignement kan volgens de theorie 
van Labovitz en Rosansky (1997) alleen tot volledige betrokkenheid leiden van manage-
ment en werknemers als deze gericht zijn op de cliënt. Dit mag niet worden omgedraaid: 
volledige betrokkenheid bij de cliënt is echter geen garantie voor goede dienstverlening. 
Balans tussen beide dimensies moet het mogelijk maken relaties, vergelijkingen en 
verschillen te benutten tussen de aspecten strategie, processen, klanten en mensen. De 
verschillen kunnen weer gebruikt worden om proces en structuur te veranderen en het 
alignement te beïnvloeden. 
Theoretisch wordt volgens Labovitz en Rosansky gesproken van volledig alignement 
als er een dynamische relatie is tussen alle vier aspecten van de organisatie. In figuur 
7.4. zien we dit als een doorgaand organisatieproces dat in onderzoeksverband wordt 
gekoppeld aan de onderzoekssituatie. De antwoorden op de onderzoeksvragen moeten 
aantonen of door tussenkomst van het leerspel alignement al dan niet wordt bevorderd.

7.3 Onderzoeksmethodologie
Het verzamelde materiaal is op verschillende manieren onderzocht. Voor alle evaluatie-
methoden zijn op basis van effectieve indicatoren en criteria de onderzoekshandelingen 
uitgevoerd.
Voor het evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’ en het onderzoeksformulier ‘Leren VAN 
mensen met een handicap’ zijn gestandaardiseerde handelingen gebruikt. Voor de drie 
andere onderzoeksformulieren geldt een meer interpretatief perspectief in de evaluatie-
methode. Het specifieke karakter van de sociale werkelijkheid die door professionals is 
beschreven, wordt door de onderzoeker geïnterpreteerd. 
In de methodologie heeft het begrip ‘objectiviteit’ de betekenis dat de onderzoeker zich 
moet blijven richten op het ‘object’ van onderzoek, het leerspel. Tegelijkertijd gaat het 
om het interpreteren van de werkelijkheid met de ogen van degenen die de evaluaties 
hebben ingevuld. De evaluaties zijn alle theoriegestuurd en zijn in wezen hypothesen. 
Methodologisch zijn het leerspel en de evaluaties opgebouwd uit hypothesen, die een 
werkelijkheid veronderstellen van het oplossen van het probleem: de visie ‘verstaan’ en 
deze praktiseren. 

7.3.1 Methodisch analyseproces
Het methodisch analyseproces ‘Open de Cirkel’ is langs twee lijnen geordend. Het 
kwantitatieve onderzoek is via evaluatiemethodieken uitgedrukt in een antwoordschaal 
op ordinaal niveau en vragenlijsten die geïnterpreteerd worden op nominaal niveau. De 
analyse van het onderzoeksmateriaal is gericht op:
- reductie van de complexiteit van opgedane ervaringen van deelnemers 
 ‘Open de Cirkel’: evaluatievragen zijn omgezet naar indicatoren van effectiviteit; 
- reflecties op het leerproces ‘Open de Cirkel’ die tegelijkertijd de sturingsmechanismen 
zijn om het analyseproces te beschrijven.

Het leertraject ‘Open de Cirkel’ is een interactief en iteratief proces dat niet elke reductie 
toelaat. Deze typen processen sluiten aan bij de benadering van Gubrium en Holstein 
(1992): het proces is datgene wat de methode en het praten daarover ons kan vertellen 
over sociaal onderzoek. De praktijkervaringen - de reflecties op het leerproces - rondom 
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het organiseren en faciliteren van het leerspel zijn mede als onderzoeksdata aangemerkt 
en beschreven als sociale praxis. Volgens Gubrium en Holstein is dit een constructionisti-
sche benadering, waarbij de ‘actoren’ de sociale activiteiten produceren. Er wordt hierbij 
niet zozeer naar de direct aanwezige feiten gekeken, maar naar structuur en organisatie 
van de sociale gegevens. Bijvoorbeeld: er wordt niet gevraagd wat heb je geleerd, maar 
heb je door het spel geleerd. Het gaat hierbij om activiteiten die personen van moment 
tot moment ondernemen om het gevoel te construeren en te onderhouden dat hun soci-
ale werelden feitelijk ‘objectief ’ zijn. De interactieprocessen zijn bestudeerd en beschre-
ven.
De methode van Gubrium en Holstein is zowel een methode van kennen als een tech-
niek van informatie verzamelen. Zij zien dit type onderzoek als een gediversifieerd on-
dernemen. De onderzoeker is gericht op waarnemen en luisteren naar ‘hoe de werkelijk-
heid gemaakt wordt’. De onderzoeksprocedure construeert de werkelijkheid evenzeer als 
dat ze deze beschrijft. De beschreven feiten en interpretaties zijn constructies. 

7.3.2 Reductiefase
In dit onderzoek is vanwege de variatie aan data gekozen voor reductie. Als de kern-
begrippen en indicatoren van effectiviteit zijn vastgesteld, kunnen vervolgens de data 
worden geordend. Het is voortdurend de opdracht geweest relevante data te selecteren. 
Bijvoorbeeld is de leeftijd van de deelnemer of het aantal functiejaren relevant bij het 
willen weten of het leerspel leidt tot leren?
Alleen die elementen die het verticale en het horizontale alignement bevorderen, moeten 
betrokken worden op de hoofd- en subvragen van het vooronderzoek ‘Open de Cirkel’. 
Het doel is door generalisaties een consistent geheel te verkrijgen tussen de feitelijke 
onderzoeksresultaten: de scores per deelnemer en de geïnterpreteerde zienswijzen van de 
onderzoeker uit het overige onderzoeksmateriaal. 

In de reductiefase wordt gezocht naar wat de kern van de te ontwikkelen theorie zou 
kunnen zijn. De feitelijke aanpak van reductie was als volgt.
De gegevens zijn verwerkt naar indicatoren van effectiviteit. Kernbegrippen zijn visie-
ontwikkeling en attitudeverandering. De indicatoren zijn inhoudelijk betrokken op het 
veld van onderzoek en zijn substantieve begrippen. De kernbegrippen geven de basispro-
cessen op het veld van onderzoek aan (Glaser, 1978), het zijn theoretische begrippen die 
de samenhang tussen de substantieve begrippen thematiseren. De functie hiervan is te 
komen tot een consistente samenhang tussen de verschillende onderzoeksresultaten en 
de theorieontwikkeling. Om het onderzoek qua omvang te kunnen blijven uitvoeren, is 
een selectie gemaakt van het evaluatiemateriaal.
1 Reductie heeft plaatsgevonden door alleen de data van de eerste spelsessie ‘Open de 
 Cirkel’ te analyseren. De algemene uitkomsten van sessie 1 en 2 zijn nagenoeg 
 vergelijkbaar. Vanwege motivatie of vanwege een planningsprobleem hebben niet alle 
 teams binnen de periode van het leertraject een tweede spelsessie gepland, uiteindelijk 
 hebben 39 teams met 257 deelnemers een tweede spelsessie gespeeld. Het gegeven dat 
 aan de tweede spelsessie minder teams hebben deelgenomen, heeft vervolgens de keuze 
 bepaald om spelsessie 1 te analyseren. Het overzicht van deelname: 
 - In totaal namen 126 teams deel met 933 deelnemers. In 1998 namen 38 teams 
  deel met 288 deelnemers, in 1999 namen 88 teams deel met 645 deelnemers.
 - Er zijn 87 eerste spelsessies gescoord met 676 deelnemers. Deze onderzoeksgroep   
  is opgenomen in het onderzoek. 
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2 Een andere wijze van reductie betreft het kiezen van die omstandigheden waar 
 leerervaringen zijn opgedaan:
 - Introductie van het leerspel: implementatie van een nieuwe leer- en werkwijze.
 - Verandering van organisatiedoelstellingen: implementatie van een nieuwe visie  
  op dienstverlening.
 Argumentatie hiervoor is dat een keuze voor omstandigheden waarin de spelcoach en 
 de deelnemers hun onderliggende redeneerprocessen ter discussie stellen, de validi-
 teit van de onderzoeksresultaten ten goede kan komen. De theoretische benadering 
 van Argyris (1996) geeft hiervoor twee argumenten. Ten eerste vragen beide aspecten 
 om het organiseren van leren en het creëren van overeenstemming tussen het ontwerp 
 en de feitelijke toepassing. Ten tweede vindt leren plaats wanneer gebrek aan overeen-
 stemming wordt geconstateerd tussen bedoelingen en resultaten en als dit gebrek 
 wordt gecorrigeerd.
3 Verder was er reductie door de evaluatieformulieren van de spelcoaches te scoren op 
 actieplanning en leren van de formule visie-actie-gedrag. 
4 De laatste reductie heeft plaatsgevonden door alleen de data van het evaluatieformu-
 lier van de tweede spelsessies ‘Leren VAN mensen met een handicap’ te analyseren. 

7.3.3 Van data naar researchtekst
In de onderzoeksopzet is onderscheid gemaakt tussen de feitelijke uitkomsten van de 
evaluatiegegevens en de interpretatie van deze gegevens. Per evaluatieformulier (= het 
meetinstrument) wordt een analyse gemaakt. Hieraan zijn researchteksten verbonden. 
We refereren hier aan de theorie van Clandinin & Connelly (2000), dat het efficiënt is die 
ervaringsfenomenen te onderzoeken waaraan verschillende methoden en technieken zijn 
verbonden. Zij staan hierbij verwevenheid toe van de ervaring van de onderzoeker met 
de onderzochte ervaring. De researchteksten zijn ontstaan vanuit een reflectief-analyti-
sche aanpak, waarbij de beschrijvingen de betekenissen weergeven van zelfevaluaties en 
interacties tussen deelnemers. De zelfevaluatieve scores zijn de ervaringen van professio-
nals, waaraan de onderzoeker betekenis geeft in relatie tot de onderzoeksvragen. Per eva-
luatiemethodiek wordt een onderzoeksuitkomst gegeven met een conclusie. Als laatste 
worden per evaluatiemethode de onderzoeksuitkomsten bijeengebracht in een resultaat-
beschrijving en eindconclusie. Er wordt een verbinding gelegd met de onderzoeksvragen.

7.3.4 Dataverzameling
Er zijn transcripties gemaakt van 25 spelsessies. Deze data worden in het proefschrift op 
aspectniveau gecombineerd met het empirische deel van het onderzoek en onderbouwen 
de analyses. De wijze van gegevensverzameling en de feitelijke analyses zijn gestandaardi-
seerd. De evaluatieformulieren zijn tevens de onderzoeksinstrumenten. Figuur 7.5 geeft 
een overzicht van de instrumenten, gehanteerde criteria en methoden. 
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Onderzoeksinstrument Criteria Methode

1 evaluatie formulier ‘Open de Cirkel’   De leerresultaten van de deelne-
mers  ‘Open de Cirkel’

vragenlijst
(bijlage OC 1)

2 reflectieformulier spelcoaches De leer-/werkresultaten van de 
spelcoaches 

reflectieformulier
(bijlage OC 2)

3 effectmeting resultaten cliënten De effectmeting resultaten van 
acties met cliënten

interview/vragen-lijsten 
(bijlage OC 3a/3b)

4 evaluatie leertraject ‘Open de Cirkel’ visies van spelcoaches op indivi-
dueel, team- en organisatieleren

vragenlijst
(bijlage OC 4)

5 ‘Leren VAN mensen met een handicap’ opvattingen van professionals 
over leren van mensen met een 
handicap 

vragenlijst
(bijlage OC 5)

6 persoonsgebonden acties toetsingskader ondersteuning-
stechnieken

screeningslijst
(bijlage OC 6a/6b)

Figuur 7.5: onderzoeksinstrumenten

Objectiviteit krijgt in deze onderzoeksbenadering gestalte als een zo groot mogelijke 
overeenkomst tussen de ontwikkelde theorie en de interpretatie van de situatie door de 
deelnemers (Wester, 1995). Specifiek blijft dat het antwoord op de onderzoeksvragen het 
karakter van de sociale werkelijkheid benadrukt, de werkpraktijk van professionals. Het 
object van onderzoek is in dit perspectief een voorgeïnterpreteerde werkelijkheid, omdat 
het leerspel al betekenis heeft gekregen door uit te gaan van tevoren opgestelde dialoog-
vragen.

De onderzoeksdoelgroepen zijn:
- cliënten;
- professionals die werken in de directe leefsfeer van de cliënt: cliëntbegeleiders (CB); 
 activiteitenbegeleiders (AB); zorgmedewerkers (ZM); zorgassistenten (ZA); leerlingen 
 en stagiaires (LL/ST). Functioneel hebben zij een directe zorgrelatie met de cliënt;
- leidinggevenden (LG);
- spelcoaches ‘Open de Cirkel’.

7.4 Methode: dialoog en actie
De term methode is in dit boek - ook vaak impliciet - gehanteerd als aanduiding voor 
het leerspel als het gereedschap plus de daarbij behorende formule (1). De formule van 
het leerspel is gefundeerd in dialoog en actie (Van Biene, Hoeben 1999). De essentie van 
dialoog is in dit verband opgevat als het zoeken naar collectieve inzichten, naar beteke-
nis van wat in woorden wordt uitgedrukt. Het gaat ook om ervaringen die professionals 
kunnen opdoen bij de uitvoering van de actie met de cliënt. Zij maken zich al werkende 
dingen eigen. Het leerspel ‘Open de Cirkel’ heeft de dialoog als voorwaarde voor het 
onderling uitwisselen en aanvullen van opvattingen die professionals hebben over het 
werkproces, het handelen van elkaar en van zichzelf. Teams worden door de formule dia-
loog en actie uitgenodigd gezamenlijk te leren. De vraag is: kan het systematisch werken 
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met het leerspel bijdragen aan ontwikkeling van individueel leervermogen en het leren 
in teamverband? Of dit mogelijk is, draait behalve om het expliciteren van ieders denk-
beelden over een bepaald onderwerp, voorval of gebeurtenis, vooral om de constructies 
die opgebouwd worden uit de individuele en gemeenschappelijke reflecties en tevens 
om het onderzoeken van de bruikbaarheid van de constructies. Het methodisch in 
samenhang toepassen van de dialoog en de actie is een interventiemethode, waarbij het 
in dit geval interventies betreft die steeds richtinggevend moeten zijn voor het ‘gunstige 
verloop’ van het proces van zorgvernieuwing. 

7.5 Reflectie
De evaluatiemethodiek benadrukt de evaluatie-uitkomsten ofwel de onderzoeksresul-
taten als een proces en niet als een product. Hoe de professional zelf tot een antwoord 
komt is belangrijk, niet het bereiken van een objectieve, vaststaande oplossing van een 
probleem. Meervoudige ‘waarheden’, perspectieven en werkelijkheden worden in het 
constructionisme toegestaan. Het constructionisme ontwikkelt zijn thesen op basis van 
empirische onderzoeksgegevens. Constructionistisch evalueren kent geen vaststaande ge-
gevens, maar veronderstelt een proces naar een steeds hogere validiteit met voortdurende 
feedback en verificatie. Er wordt in dit verband gesproken van een perspectief in de 
methodologie: beantwoording van de evaluatievragen vereist zelfregulatie en het maken 
van conceptuele structuren via reflectie en abstractie.
Samengevat bestaat de methodische analyse uit: het meten van alignement, het toepassen 
van reductie, de dataverzameling en de onderzoeksformulieren. Met informatie en ken-
nis over de context van de praktijkstudie, de toelichting op het leerspel, de theoretische 
en methodische analyse wordt overgegaan naar de empirische analyse: het analyseren 
van de vijf onderzoeksformulieren en het geven van resultaten en conclusies.
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Hoofdstuk 7

Noot 1 
Weggeman (1995.) De term methode is, ook vaak impliciet, gebruikt als aanduiding voor het 
instrument, het gereedschap plus de daarbij behorende gebruiksaanwijzing: als je het instrument 
gaat inzetten, kun je dat in zo’n situatie het meest effectief op dat moment en op die manier doen. 
Anderzijds kan de gebruiksaanwijzing een integraal onderdeel zijn van het instrument: zonder dat 
kan het zijn functie niet vervullen. Maken we de redenering compleet dan resulteert het daadwer-
kelijk bezig zijn met het toepassen van de methode in een proces. Aldus is het onderscheid tussen 
instrument, methode en proces verhelderd.

Lijst van figuren
Figuur 7.0: methodische analyse
Figuur 7.1: actoren in het leersysteem die het interactieproces bepalen
Figuur 7.2: parallelle leerprocessen met de leerthema’s
Figuur 7.3: georganiseerde leerondersteuning
Figuur 7.4: alignement tussen strategie, processen, cliënten en professionals
Figuur 7.5: onderzoeksinstrumenten
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Hoofdstuk 8 

Empirische analyse 

8.0 Inleiding
Bij het reflecteren op de leersituatie, de spelsessie, gaat het in de eerste plaats om het 
construeren van nieuwe denkmodellen en werkconcepten waarin autonomie en zelf-
bepaling van mensen met een verstandelijke beperking een kans krijgen. De modellen 
en concepten moeten daartoe aansluiten bij zowel levenskwaliteit van mensen met een 
verstandelijke beperking als bij de kwaliteit van arbeid van professionals. Het doel van 
de analyse van het totale leersysteem, inclusief de ervaringen van de spelcoaches en het 
totale leertraject, is het genereren van bruikbare kennis en theorie over het leren van 
mensen op individueel, team- en organisatieniveau. 

In het leersysteem ‘Open de Cirkel’ onderscheiden we vijf evaluatiemomenten, ieder met 
een eigen evaluatieformulier. Figuur 8.1 geeft een overzicht van de onderzoeksformulie-
ren, deze worden achtereenvolgens besproken. Per evaluatie wordt de evaluatie-
methode toegelicht. De onderzoeksresultaten worden beknopt uiteengezet en beschreven 
en daarna bediscussieerd. De discussies worden geïllustreerd met praktische informatie 
uit de transcripties. De wijze van dataverzameling en reductie wordt uitgelegd. Tenslotte 
worden aanbevelingen gegeven voor bijdragen aan theorievorming.

Empirische 
analyse leerspel
‘Open de Cirkel’

8.0  Inleiding

8.1  Resultaatbeschrijving evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’

8.2  Resultaatbeschrijving reflectieformulier spelcoaches 

8.3 Resultaatbeschrijving persoonsgebonden acties

8.4  Resultaatbeschrijving effectiviteit persoonsgebonden acties

8.5  Resultaatbeschrijving evaluatie leertraject ‘Open de Cirkel’

8.6  Resultaatbeschrijving  onderzoeksformulier ‘Leren VAN mensen  
   met een handicap’

Figuur 8.1: onderdelen van de empirische analyse

Om zoveel mogelijk consistentie te verkrijgen tussen de vijf evaluatieresultaten, is bij 
het verwerken van de data een vaste procedure gevolgd: na een analyse van het eva-
luatieformulier is gebruik gemaakt van een toetsingskader met effectieve indicatoren. 
Deze aanpak maakt zichtbaar wat zich daadwerkelijk afspeelde tussen professionals en 
cliënten, in relatie tot de resultaten van de scores van de deelnemers aan het leerspel. We 
hebben met name gekeken naar het belang dat de constructionistische visie vooropstelt 
(Gergen, 1995): het deconstrueren van vooronderstellingen en het ter discussie stellen 
van deze vooronderstellingen. We nemen ook de vooronderstellingen onder de loep die 
ten grondslag liggen aan het leerspel ‘Open de Cirkel’. 

In dit hoofdstuk gaat het om kennis over de richting waarin het proces van zorgvernieu-
wing zich ontwikkelt. Deze richting is afgeleid van de visie op mensen met een verstan-
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delijke beperking, waarbij leren als zelfontplooiing de mogelijkheid is om zo zelfstandig 
mogelijk te leven. Binnen zorgorganisaties is dit omgezet naar de term zorgvernieuwing: 
de zorg wordt zodanig vernieuwd dat de cliënt vanuit zelfbepaling, dus zoals andere bur-
gers, zijn leven inhoud en vorm geeft, al dan niet met ondersteuning van professionals 
en/of anderen.

De benadering van Elden en Chisholm (1993) over actieonderzoek (deel 1, par. 1.6), 
onderbouwt de gekozen onderzoeksstrategie. Zij stellen dat het te onderzoeken pro-
bleem blijkt uit de context van de deelnemers en hierin is het proces even belangrijk als 
de uitkomst. Het onderzoeksproces ontstaat door samenwerking met diegenen die in 
de actuele problematiek werkzaam zijn. Om recht te doen aan deze benadering, voegen 
we aan de beschrijvingen procesuitkomsten van praktijkervaringen van professionals en 
spelcoaches toe. 
In dit hoofdstuk worden de onderzoekshoofdvragen 1 en 2 met hun subvragen beant-
woord.

Hoofdvraag 1:  Heeft het leerspel ‘Open de Cirkel’ effect op visieontwikkeling en 
   attitudeverandering van professionals?

  Subvraag 1.1:  Hebben professionals door het leerspel geleerd?

  Subvraag 1.2:  Wat voor type persoonsgebonden acties ondernemen 
    professionals en dragen die acties bij aan zorgvernieuwing?

  Subvraag 1.3:  Welke acties dragen bij aan leercompetentie-ontwikkeling 
    van de persoon met een verstandelijke beperking? 

Hoofdvraag 2:  Hoe denken professionals over leren van mensen met een verstandelijke 
   beperking en in hoeverre geven deze professionals vorm aan hun 
   denkwijzen?

8.1 Resultaatbeschrijving evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’
De 676 evaluatieformulieren ‘Open de Cirkel’ moeten antwoord geven op twee onder-
zoeksvragen, de eerste hoofdvraag en subvraag 1.1. Ofwel: heeft het leerspel ‘Open de 
Cirkel’ effect op visieontwikkeling en attitudeverandering van professionals en hebben 
professionals door het leerspel geleerd? Achtereenvolgend worden beschreven de metho-
dische en theoretische constructies, de resultaten, discussies en conclusies.

8.1.1 Methodische en theoretische constructies

Methode 
Het onderzoeksinstrument is een theoretisch onderbouwde evaluatiemethode. 
De evaluatievragen zijn gekoppeld aan integrale (leer-)doelen:
- leren uitwisselen van visies;
- leren voeren van de dialoog;
- leren formuleren van cliëntgebonden acties.
Het einddoel is vanuit een nieuw betekeniskader, dat tijdens de spelsessie ontwikkeld is, 
tot cliëntgebonden acties te komen. De evaluatievragen zijn criteria waarmee betrok-
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kenen op zichzelf reflecteren. In de uitwerking is eerst uitgegaan van een kwantitatieve 
analyse, waarbij het gebruik van een gestandaardiseerde procedure centraal staat. De 
discussies hebben ten doel praktijk te relateren aan theorie om zo nieuwe theoretische 
informatie op te sporen ten behoeve van theorievorming.

Dit evaluatieonderzoek heeft twee meetmomenten: de evaluatieformulieren zijn na de 
eerste en de tweede spelsessie (ter plaatse) individueel ingevuld. De periode tussen sessie 
1 en 2 varieert van vier tot acht weken. De planning van spelsessies is gerelateerd aan 
werkoverleg en roosterplanning van teams. Leerspel ‘Open de Cirkel’ wordt in team-
verband gespeeld; teams zijn groepen professionals, die verantwoordelijk zijn voor de 
dienstverlening aan vier tot twaalf cliënten. Een team kan bestaan uit vier tot vijftien 
personen. 
Voor dit onderzoeksdeel is sessie 1 geanalyseerd (par. 7.3.2, Reductiefase). 

Theoretische constructies
Het evaluatieformulier zou deelnemers moeten uitlokken tot een interpretatief per-
spectief op het eigen leerproces én op de werkpraktijk. Het daadwerkelijk uitvoeren van 
acties en  inhoud en vorm geven aan nieuwe ideeën is een beoogd effect. Dit sluit aan bij 
de benadering van het constructionistisch perspectief, dat uitgaat van nieuw te creëren 
sociale werkelijkheden. Het evaluatieve resultaat betreft de professional in de leersituatie, 
met zijn betekeniswereld en belevingsconstructies. Een gewenst leerresultaat, de leerop-
brengst, is activeren van attitudeverandering op de werkplek. De veranderingen in het 
hoofd van de professional die hem in staat stellen een variëteit aan leer/werkprestaties te 
leveren, vormen het criterium ‘leerresultaten’ (Boekaerts & Simons, 1995). 

De evaluatievragen zijn volgens de theorie van de tweede orde (par. 6.1) vertaald naar 
theoretische constructies. De samenhang tussen de verschillende aspecten en dimensies 
van de vraag komen in de beschrijvingen naar voren. Om de kloof tussen empirie en 
theorie te dichten, heeft reductie plaatsgevonden naar effectieve indicatoren.
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Toelichting op de betekenis van de evaluatievragen:

1.  Was de uitleg over het spel 
 duidelijk?

Verbale informatie verstrekken:
het wat en hoe van het leerspel overbrengen (declaratieve ken-
nis) en de achterliggende bedoelingen om zorgvernieuwing te 
operationaliseren (strategische kennis). 
Indicator 1: Overbrengen van informatie

2.  Heb je door het spel geleerd? Betekenisvol leren:
tijdens het spelen van het leerspel wordt nieuwe informatie 
gekoppeld aan voorkennis.
Indicator 2: Leren van de formule: visie-actie-gedrag 

3.  Stimuleert het spel om er in de 
 praktijk mee te werken?

Toepassen materiaal: 
met behulp van het spelmateriaal komen tot praktisch handelen.
Indicator 3: Bruikbaarheid formule in de praktijk

4.  Had de begeleiding door de 
 spelcoach een meerwaarde?

Construeren coachproces: 
de mate waarin spelcoach kennis construeert. 
Indicator 4: Coachen dialoogproces

5.  Werd het doel voor deze sessie  
 bereikt?

Meten effectiviteit: 
het formuleren van cliëntgebonden acties. 
Indicator 5: Actieplanning

Figuur 8.2: evaluatievragen leerspel ‘Open de Cirkel’

Vraag 1 meet de mate van overdracht van verbale informatie. De spelcoach heeft in de 
eerste spelsessie de opdracht om het team te voorzien van adequate informatie. Deze 
opdracht is tweeledig:
- overbrengen van strategische kennis: organisatie ontwikkelingen en beleidsvoorne-
 mens op het gebied van deconcentratie en de nieuwe situatie die hiermee voor cliënten 
 en hun verwanten ontstaat; 
- toelichten van de noodzaak te blijven professionaliseren, het belang van leren leren en 
 hoe het leerspel hierbij ondersteuning kan bieden. 
De scores op deze vraag geven de spelcoaches belangrijke informatie over de kwaliteit 
van het overbrengen van informatie, betekenissen en bedoelingen. Het is tevens een 
toetsvraag of de boodschap bij de deelnemers is overgekomen. Het gaat om een belang-
rijk moment van kennisoverdracht in de organisatie.

Vraag 2 onderzoekt of door uitwisselen en delen van betekenissen nieuwe informatie 
wordt opgedaan en deze informatie wordt vastgeknoopt aan adequate ankerpunten 
(Boekaerts en Simons, 1995). Door belevingen uit te wisselen wordt ervaren of ‘iets’ is 
geleerd, of er nieuwe kennis is toegevoegd aan reeds aanwezige kennis. 

Vraag 3 moet achterhalen of het zinvol is vaker gebruik te maken van het leerspel in 
de dagelijkse werkpraktijk om te bevorderen dat leren en werken systematisch worden 
verbonden.
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Bij vraag 4 gaat het om het vermogen van de spelcoach: kan deze de ingebrachte kennis 
en ervaringen van de deelnemers zodanig construeren dat deelnemers een actie formu-
leren? 

Vraag 5 doet een beroep op het nadenken over de eigen verwachtingen en of de opge-
dane ervaringen tijdens de spelsessie van nut zijn voor het werk. 

8.1.2 Resultaat evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’ 
De evaluatieformulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van 
score 1 (Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen 
tussen beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag, 3 = neutraal, 
3,5 = voldoende, 4 = behoorlijk, >4  = in hoge mate.

De resultaten van de evaluatievragen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Kernbegrippen: visieontwikkeling en attitudeverandering

Indicatoren van effectiviteit:        

Gemiddelden Standaard- 
deviatie

Indicator 1  Overbrengen informatie 
Indicator 2  Leren van formule: visie-actie-gedrag 
Indicator 3  Bruikbaarheid formule in de praktijk 
Indicator 4  Coachen dialoogproces
Indicator 5  Actieplanning 

4,04
3,60 
3,91 
3,84
3,32

0,59
0,74
0,65
0,66
0,92

Tabel 8.1: resultaten evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’ eerste spelsessie 87 teams en 676 (=N) deelnemers 

Alle evaluatievragen over het leerspel ‘Open de Cirkel’ zijn beantwoord boven het statis-
tisch gemiddelde (3). De gemiddelde score ligt tussen 3,32 (neutraal) en 4,04 (in hoge 
mate). Bij indicator 5 ‘Actieplanning’ zien we een hoge mate van spreiding: stdev 0,92.
We bespreken hierna achtereenvolgens de score per indicator. 

Resultaat indicator 1: Overbrengen informatie 
De gemiddelde score van 4.04 op de vraag ‘was de uitleg over het spel duidelijk’ laat zien 
dat er in hoge mate overdracht van informatie heeft plaatsgevonden. 

Discussie
Bij deze evaluatievraag reflecteren deelnemers op de introductie van het thema zorg-
vernieuwing in relatie tot het leerspel. Zoals is aangegeven, kregen deelnemers bij de 
eerste spelsessie twee typen informatie: informatie over zorgvernieuwing en de instructie 
van het leerspel. De spelcoaches waren voorbereid deze informatie te verstrekken. Een 
steekproef van tien transcripties van een eerste spelsessie geeft het volgende beeld: twee 
spelcoaches vertellen bij de start over de aanleiding van het leerspel en de bedoeling 
ervan, acht coaches starten direct met de spelinstructie. In de transscripties lezen we 
dat de informatie over zorgvernieuwing door de spelcoaches in de eerste spelsessie zeer 
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verschillend wordt gegeven: sommigen geven een korte en bondige samenvatting over de 
nieuwe visie op zorg met nieuwe denkkaders, anderen benadrukken dat door het spel te 
spelen alles vanzelf duidelijk wordt. Hieronder enkele citaten als voorbeeld van informa-
tieoverdracht. 

Voorbeeld 1: spelcoach (1-12-1998)

‘De achtergrond van dit spel is dat je met deze zes rubrieken eigenlijk de hele zorg een klein beetje 
- of de onderwerpen die daarin een rol spelen - te pakken hebt. Dus daarna gaat het pijltje draaien 
en moet je dus iets kiezen. Meestal ga ik zo snel mogelijk spelen, want het wijst zichzelf.’ 

Voorbeeld 2: spelcoach (25-3-1999)

‘Het spel is ontworpen op Saamvliet, door mensen van Saamvliet, om eigenlijk iedereen de moge-
lijkheid te geven om steeds meer in dialoog te gaan over de zorgvisie. Moeilijke term eigenlijk; van 
hoe gaan we onze toekomst in met dit werk, wat komen we allemaal tegen. En we zijn van het idee 
uitgegaan dat als je in dialoog met elkaar bent, met elkaar praat, vooral naar elkaar luistert, want 
vaak heb je de neiging om te gaan discussiëren met elkaar. En ik vind zus en ik vind zo. En dan kom 
je niet verder met elkaar en na een kwartier merk je dan ieder heeft zijn eigen standpunt. De bedoe-
ling is meer dat je in dialoog met elkaar gaat.’

Welke reden heeft de eerste spelcoach om niet of nauwelijks in te gaan op de kern van 
het werken met het leerspel? Hadden sommige spelcoaches onvoldoende achtergrondin-
formatie om meer te vertellen over het doel van het leerspel? Of was er juist sprake van 
gewenning en waren ze al zo bekend met opzet en achtergrond van het leerspel, dat zij 
minder moeite namen om dit nog uit te leggen? Spelcoaches waren zelf ook onderdeel 
van het proces van zorgvernieuwing en op zoek naar overeenstemming in normen en 
waarden van zorgvernieuwing.
Of de spelcoach in de ontwerpfase voldoende geleerd heeft hoe het thema zorgvernieu-
wing via het leerspel over te dragen naar professionals, is hier nog onduidelijk. Bij het 
team spelcoaches gaat het bij de start van de eerste spelsessie om leren op individueel ni-
veau en enkelslag leren: verbeteringsacties en herdefiniëren van bestaande regels worden 
tot concrete acties gemaakt. Argyris (1996) stelt dat hypothesen pas tijdens het werken 
sluitend worden. Poiesz (1999) benadrukt dat er pas gedragsverandering kan ontstaan als 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie fig. 6.7). 

‘Leren op het niveau van het collectief ’, vereist eerst collectieve kennis, die gedefinieerd 
is als intersubjectief gedeelde kennis met betrekking tot identiteit en ‘handelingsmoge-
lijkheden’ van en binnen het collectief. Identiteitskennis slaat onder andere op doelen, 
strategie en missie van een organisatie. Gedeelde handelingskennis heeft te maken met 
gedeelde definities. Samenvattend kunnen we stellen: leren op het niveau van het col-
lectief is aanpassen van ‘identiteitskennis + handelingskennis = gedeelde kennis’. Deze 
gedeelde kennis stuurt het individuele handelen en via individueel handelen kan de 
gedeelde kennis weer worden aangepast. Drie processen brengen bij de uitvoering van 
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het leerspel de wisselwerking tot stand tussen spelcoach en team:
1 Communicatie, waardoor individuele kennis beschikbaar wordt gemaakt voor het 
 collectief;
2 Transparantie, waarbij de resultaten van de gecommuniceerde kennis worden 
 opgeslagen en bij toepassing zichtbaar worden voor andere collega’s;
3 Integratie, van gedeelde kennis in het individuele handelen met mensen met een 
 verstandelijke beperking of met de teamleden.
 
Zowel de deelnemers als de spelcoaches zijn lerenden, ‘full partners in leren’. Dit is geen 
excuus om het doel van het leerspel niet te vertellen. De volgende informatie over het 
doel van het spel werd uiteindelijk niet of onvoldoende gedeeld met de deelnemers:
- de dialoog leren voeren om de vraag van de cliënt en hun verwanten te kunnen 
 onderzoeken;
- leren reflecteren op het dagelijkse doen en laten van zichzelf en elkaar; 
- leren luisteren en begrijpen van elkaars denkwijzen;
- het uiteindelijke en belangrijkste doel: cliëntgebonden acties vraaggestuurd oppakken.

Het effect van het achterwege laten van deze informatie kan zijn dat mensen ‘Open de 
Cirkel’ gaan ervaren als een willekeurig spel, met meer aandacht voor de amusements-
waarde dan voor het leeraspect. De leerscorekaart was bedoeld om, tijdens het leerspel, 
belangrijke inzichten en eye-openers te registreren. Een mogelijke oorzaak dat de leer-
scorekaart weinig tot zijn recht kwam, is dat de afleiding door het spelelement te groot 
was, waardoor de inhoudelijke aspecten over leren op de achtergrond bleven. 

Resultaat indicator 2: Leren van formule visie–actie–gedrag
De gemiddelde score van 3,6 op de vraag ‘heb je door het spel geleerd?’ laat zien, dat 
deelnemers van mening zijn dat zij door het spel voldoende geleerd hebben.

Discussie
Deze indicator geeft aan in hoeverre beleving, ervaringen delen en uitwisselen de basis 
vormen van leren. Door de toegankelijke werkvorm zijn deelnemers in staat om gemak-
kelijk te spreken en na te denken over zorgvernieuwing. Een groep deelnemers maakt 
bij een dialoogvraag doorgaans hetzelfde aantal betekenissen als er deelnemers zijn: bij 
acht deelnemers worden acht reflecties geschreven en ingebracht. De ervaring is dat in de 
dialoog zeer uiteenlopende visies op tafel komen, zoveel dat de meeste verloren gaan. De 
spelcoach, die veel invloed heeft op het dialoogproces, bepaalt voor een belangrijk deel 
wat er verloren gaat en wat ter tafel blijft. 
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De hieronder beschreven spelsessie (25-3-1999) betreft vijf deelnemers en vier cliënten van 12 t/m 
17 jaar. Zij gaan naar een school voor speciaal onderwijs en zullen als jongvolwassenen in de nabije 
toekomst kleinschalig gaan wonen. 
A, B en C zijn medewerkers.

Dialoogvraag ‘Elk huis dient volledig aangepast te worden aan de wensen van de cliënt’. Wat vind 
je van deze stelling?  

A: Ja, naar de wensen van de cliënt, ja dat moet aangepast worden. Zij wonen hier, ik niet. Als zij 
dat leuk vinden, ja dat moeten zij weten.
B: Je hebt met meerdere cliënten te maken, met twee of drie verschillende smaken. En dan moet er 
toch één gevonden worden en dat moet je met zijn allen doen.
C: Je werkt hier en je hebt bepaalde zaken die je op moet schrijven op het bord. Ruimte om een 
dagrapport kwijt te kunnen enzovoorts. Wat doe je dan daarmee?
B: En als zij dat niet willen? Jij zegt, zij wonen daar.
A: Maar we hebben toch de spullen nodig om te werken?
B: Daar ben ik het niet mee eens, ik vind wel, zij wonen hier en zij moeten hier leven
C: Maar je moet wel een beetje naar de efficiëntie ervan kijken.
B: Wat wel kan en zo, past dat een beetje in de maatschappij. Wat ze willen, niet te gekke dingen. 
A: Waarom moet dat passen in de maatschappij? Als ik een halve kuub zand bij mij in de woonka-
mer wil hebben, dan ga ik een halve kuub zand halen……. 

De transcriptie biedt een scala aan zeer uiteenlopende thematieken, opmerkingen, elementen 
enzovoort. De uiteindelijke actie is: met cliënten een menu afspreken. Het kookboek wordt hierbij 
ook gebruikt, omdat cliënten hier vaak in kijken. De professionals leren dit op een eenduidige 
wijze te begeleiden. 

De variëteit aan inbreng, verscheidenheid en de afwijkende vormen en normen, belem-
mert de spelcoach om vanuit de eigen zelfregulatie te komen tot het stimuleren van 
zelfregulatie van de deelnemers. Vooreerst gaat het hier om enkelslag leren.
Uit de transcripties blijkt dat door elkaar praten, spreken met een dialect, vooral reage-
ren met: ‘ja maar’ en ‘daar ben ik het niet mee eens’, het lastig maken een constructieve 
dialoogcultuur te ontwikkelen. Wellicht komen deelnemers tot nieuwe opvattingen en 
visies door meningen en opvattingen tegenover elkaar te zetten.
De individuele scores zijn gericht op wat tijdens de spelsessie plaatsvindt. We weten bij 
de waardering 3,6 nog niet of het geleerde in de praktijk effectief wordt toegepast. Vol-
gens de data van de transcripties was de informatieverstrekking niet zo optimaal als het 
lijkt, maar professionals werden hier ‘geconfronteerd’ met een nieuwe werkvorm en zijn 
vooral nieuwsgierig naar ‘hoe het werkt’. Het leerspel zet de deelnemers snel aan het werk 
en zij komen tot actie: dialoog en visie-uitwisseling. We beschouwen dit als een positief 
effect van het leerspel. 

Resultaat indicator 3: Bruikbaarheid formule in de praktijk
De gemiddelde score van 3,91 op de vraag ‘stimuleert het spel om er in de praktijk mee 
te werken?’ laat zien dat professionals ruim voldoende mogelijkheden zien in het toepas-
sen van de formule binnen het werk.

Discussie 
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ is in de onderzoeksfase twee keer gespeeld. Daarna kunnen 
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teams op eigen initiatief ook met eigen dialoogvragen het leerspel gebruiken. De indivi-
duele scores laten zien dat er een stimulerend effect is. 

Resultaat indicator 4: Coachen dialoogproces 
De gemiddelde score van 3,84 op de vraag ‘had de begeleiding door de spelcoach een 
meerwaarde?’ laat zien dat de begeleiding door de spelcoach als ruim voldoende wordt 
ervaren. 

Discussie 
Opmerkingen op de evaluatieformulieren geven aan dat de deelnemers de bijdrage van 
de spelcoaches zeer waarderen. Uit de informatie blijkt dat er met name ook respect is 
voor hen persoonlijk: dat ze deze rol ‘aandurven’, de wijze waarop ze het doen enzovoort.

Resultaat indicator 5: Actieplanning
De gemiddelde score van 3,32 op de vraag ‘werd voor deze spelsessie het doel bereikt?’ 
laat zien dat ‘actieplanning’ neutraal scoort.

Discussie
De spelsituatie schept een positieve werksfeer, deelnemers zijn tijdens de sessie gemo-
tiveerd en in beperkte mate bereid na te denken over acties. Soms worden één of meer 
acties geformuleerd, een andere keer komt men aan een actieformulering niet toe.
Deze vraag heeft de laagste score. Tijdens de spelsessie worden tal van suggesties en alter-
natieven aangekaart die kunnen bijdragen aan levenskwaliteit van de cliënt. Vervolgens 
gericht op naam een cliëntgebonden actie oppakken om daadwerkelijk met de cliënt in 
gesprek te gaan, gebeurt nog weinig. 
Bij de score ‘neutraal’ is bij de indicator actieplanning een kritische beschouwing op zijn 
plaats. Geen actieplanning betekent voor sommige cliënten uitsluiting van activiteiten; 
geen actie is tegelijkertijd uitsluiting van competentieontwikkeling. Veel cliënten zijn 
geheel of in bepaalde mate afhankelijk van de actieplanning van professionals. De mate 
van handelingsbereidheid van professionals is bepalend voor actieplanning.

8.1.3 Conclusies evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’
In deze paragraaf worden de antwoorden op hoofdvraag 1 en subvraag 1.1 gegeven. 
Een  theoretisch perspectief gaat vooraf aan de conclusie. Enkele praktische voorbeelden 
dienen als illustratie. We besluiten deze paragraaf met een (theoretische) discussie.

Hoofdvraag 1:  Heeft het leerspel ‘Open de Cirkel’ effect op visieontwikkeling en 
   attitudeverandering van professionals?

  Subvraag1.1:  Hebben professionals door het leerspel geleerd?

De hoofdvraag wordt in twee onderdelen bediscussieerd en beantwoord: 
1  het effect van het leerspel op visieontwikkeling 
2  het effect van het leerspel op attitudeverandering 

Effect van het leerspel op visieontwikkeling
Opvallend is dat er in de transcripties maar twee opmerkingen zijn gemaakt over zorg-
vernieuwing. Er zijn verder geen inhoudelijke betekenissen gegeven aan begrippen als 
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zorgvernieuwing en ondersteunend werken, er is geen directe relatie gelegd tussen zorg-
vernieuwing en cliënten. Deze feitelijke constateringen mogen we enigszins relativeren. 
Belangrijke aspecten die in de conclusie een plaats moeten krijgen zijn:
- het ‘aanvoelen’ van zorgvernieuwing, het ‘aanvoelen’ van wat ondersteunend werken 
 inhoudt en betekent;
- gevoelens van waardering of teleurstelling die geuit worden;
- non-verbale communicatie of bepaalde mimiek, die uitingen kunnen zijn van 
 bevestiging of kennis over zorgvernieuwing.
Levitt (1991) zegt dat de kostbaarste kennis kan worden onderwezen noch overgedragen 
en ook dat niet alle leren bewust geschiedt. Het leerspel is ook geen informatieverwer-
kend systeem, het heeft een interactief karakter en genereert betekenisgeving. Gergen 
(1995) duidt dit met het begrip ‘supplementen’. In relatie tot het leerspel zijn dit aanvul-
lende acties op interactie in de vorm van expressie en uitingen, die betekenisgeving over 
actuele zaken van professionals bekrachtigt. Het supplement kan bestaan uit subtiele 
uitingen in de vorm van mimiek, zoals bevestigend of vragend kijken. Of het supplement 
is het sociale ritueel van een teamlid, bijvoorbeeld wanneer professionals lachen om een 
uitlating van een persoon, die altijd op een voorspelbare manier reageert en daarmee een 
bepaalde sfeer creëert. De discussie wordt afgerond met een illustratie van een supple-
ment.

Voorbeeld: tweede Spelsessie, 25 maart 1999
Medewerker A en B

De dialoogvraag: ‘wat doe je wanneer een cliënt zich niet goed verzorgt, terwijl hij daartoe 
wel in staat is?’. 

A: Ik laat hen zelf kiezen wanneer en hoe vaak douchen maar aan de andere kant denk ik 
dan ook bijvoorbeeld een week niet douchen, ja ik zal hem zeker wijzen op zijn verant-
woordelijkheid en vooral op het gevolg hiervan. Laatst is bewezen dat mensen zich te 
vaak wassen.

Deelnemers lachen om wat de persoon zegt. 

B: Ja jij kunt altijd alles zo mooi relativeren.
A: Als hij op den duur gaat stinken, dat heeft toch gevolgen voor medebewoners dan ben 
ik ook resoluut: je gaat wel douchen.

Conclusie over effect van het leerspel op visieontwikkeling
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ heeft effect op visieontwikkeling. Het leerspel heeft effect 
op het expliciteren van visies en zaken rondom zorgvernieuwing: het aanvoelen wat 
zorgvernieuwing is, het uiten van gevoelens van waardering of afkeuring over zorgver-
nieuwing, aansluiten en reageren op zaken rondom zorgvernieuwing, een mening of 
opvatting uitdragen over zorgvernieuwing. 

Effect van het leerspel op attitudeverandering
Er is in deze fase sprake van het ontwikkelen van werkconcepten, die nog niet gebaseerd 
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zijn op nieuwe werkprincipes. We spreken bij voorkeur van attitudevorming en maken 
daarmee een onderscheid met attitudeverandering. Het gaat vooreerst om het kennen 
van hedendaagse traditionele opvattingen die nog niet eerder waren uitgewisseld. Een 
dialoogsessie is leertijd om een inhaalslag te maken in niet eerder uitgewisselde informa-
tie en kennis over eigen werkervaringen. 

We kunnen concluderen dat de bezinning op de dialoogvragen vooreerst betrekking heeft op het 
uitwisselen van de huidige werkcontext, het onderzoeken van deze contexten en het behouden of 
ontdoen van oude aannamen.

Het werkelijk ontdoen en verlaten van oude aannamen wordt pas mogelijk als inzicht in 
nieuwe aannamen vertrouwd, overzichtelijk en begrijpelijk is. Volgens de drieslagleerthe-
orie blijkt dat gebrek aan overeenstemming tot nieuwe aannamen kan leiden. We mogen 
aannemen dat zorgvernieuwing vraagt om een systematische en planmatige aanpak van 
visie-uitwisseling. Methodisch wordt er van de professional gevraagd om in het dialoog-
proces meerdere transfers te maken tussen kennis, ervaring en toepassing, zoals:
a) betekenis geven aan de dialoogvraag; 
b)het construeren van de opgebrachte betekenissen naar een construct; 
c) het construct verbinden aan een levensvraag van een cliënt. Dit laatste veronderstelt 
het kunnen overzien van een sociale context van een persoon met een verstandelijke 
beperking en een overzicht hebben van zijn levensvragen.

Het toepassen van nieuwe betekenisstructuren op de persoon met een verstandelijke 
beperking kan pas dan plaatsvinden als visieontwikkeling heeft geleid tot antwoorden op 
de vragen: visie, waarvoor; actie, voor wie; gedrag, van wie en hoe? Deze vragen bleken 
moeilijk te beantwoorden. In de twee spelsessies lag de nadruk van het zoekproces op het 
onderzoeken van visies. Het omzetten van de werkcontext, zoals de dagelijkse voorko-
mende zaken en algemene indrukken en ideeën over hoe je tegen het werk aan kijkt, naar 
een cliëntgebonden situatie, bleek moeizaam tot stand te komen.
Oude betekenisstructuren op het niveau van gebeurtenissen en patronen vragen dialoog 
waarin de vragen omgezet kunnen worden naar nieuwe betekenisstructuren, die door 
actie weer leiden tot nieuwe werkcontexten.
Betekenisstructuren over zorgvernieuwing zijn nog niet veelvuldig in beeld. Het bete-
kenisniveau zal zich moeten verleggen van ‘het eigen verhaal over het eigen werk’ naar 
verhalen die de professional meemaakt met cliënten. De vraag is hoe we professionals 
een ander verhaal kunnen laten vertellen of schrijven. We kunnen bovenbeschreven 
bevindingen als positief beschouwen, omdat blijkt dat er eerst tijd en ruimte vrijgemaakt 
moet worden in teams of bij professionals om te leren hoe uitwisseling van ervaringen 
tot stand kan komen. Hieraan wordt de volgende perspectiefontwikkeling ontleend.

Het leerproces over emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking en cliëntgestuurd leren 
werken is niet gericht op de betekenisgeving op zich. Ontwikkeling van betekenisgeving is de motor van 
de vernieuwing.

Het vergroten van de kwaliteit van betekenisgeving kunnen we hier beschouwen als de 
kwaliteit van bewustzijn van professionals in hun werk. Het gesprek over dit bewustzijn 
maakt het mogelijk toegang te krijgen tot de vooronderstellingen en overtuigingen die 
ons denken en ons handelen bepalen, met name die overtuigingen die ‘verscholen’ liggen 
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in ons onderbewuste. Het leerspel ‘Open de Cirkel’ krijgt op bepaalde niveaus van het 
onderbewuste toegang. Het vertellen van de drijfveren, die een professional ertoe bewe-
gen zich iedere dag weer verantwoordelijk te voelen voor mensen met een verstandelijke 
beperking, maakt het ook mogelijk het leven van die personen positief te beïnvloeden. 
Hieraan wordt de volgende perspectiefontwikkeling ontleend.

Het systematisch en planmatig toepassen van de formule visie-actie-gedrag kan een efficiënte manier 
van leren zijn om opvattingen en (voor)oordelen bewust te maken, in dit geval over emancipatie.

Strikt genomen zou alleen de professional die met de cliënt tot actie is gekomen een 
attitudeverandering doormaken. We relateren deze visie aan de beschreven voorwaarden 
waar gedragsverandering aan moet voldoen (par. 6.5.5): in staat zijn tot het gedrag, het 
gedrag ook echt vertonen, in de gelegenheid zijn het gedrag te tonen in relatie tot de 
cliënt en de collega’s. Daarnaast gaat het in dit onderzoek specifiek om acties die struc-
tureel bijdragen aan nieuwe levensperspectieven van de persoon met een verstandelijke 
beperking. De scores geven ook zonder vernieuwende acties een lage score van actieplan-
ning aan. 
Op individueel niveau zijn in de onderzoeksperiode een aantal professionals actief met 
cliënten aan de slag gegaan; op teamniveau blijkt dat actieplanning moeizaam tot stand 
komt, met name op het vlak van zorgvernieuwing. Op organisatieniveau kunnen we nog 
niet spreken van nieuwe werkdefinities. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het op 
grotere schaal actief zijn met cliënten en ouders over een nieuwe wijze van dienstverle-
ning hier niet aan de orde is.
We kunnen hier vooreerst spreken van enkelslag en dubbelslag leren. Het gaat nog om 
het herzien van regels en verbetering van de dagelijkse situatie van de professional en/of 
de persoon met een verstandelijke beperking; om het verkrijgen van inzichten over hoe 
professionals werken en denken over het hier en nu; hoe zij denken over de veranderin-
gen. Ter afronding illustreren we de discussie met een voorbeeld.

Voorbeeld: tweede Spelsessie, 23 februari 1999

Medewerker A en B.

Reflectie op de dialoogvraag: ‘Wat moet en kun je doen aan de veiligheid van cliënten?’

A: Wat de visie betreft, daar zijn we nou heel veel mee bezig, de hele manier van denken, straks naar buiten 
gaan van alle bewoners, daar zijn ze nou ontzettend mee bezig, tenminste hier wel. 
B: Het is een algemene indruk en ik zie dat de tijd die de organisatie dit kost ontelbaar is en alles gaat 
uiteindelijk weer op de grote hoop van de organisatie. Ik heb voorgesteld om uren te oormerken, zodat je 
uren exclusief vastlegt, die alleen aan kwaliteit van leven van deze mensen besteed mogen worden. Er gaan 
nu teveel dingen in de organisatie zitten en niet in daadwerkelijke zorgaangelegenheden. Het zijn allemaal 
overlegdingen. Bijna alle tijd in het werkoverleg gaat over hoe krijg je vakanties rond, hoe krijg je de dien-
sten rond, daar zit bijna alle tijd in. Het is een gebed zonder eind.
A: Maar wil je waarborgen dat je aan dit soort dingen toekomt, dan moet je bijna naar een systeem toe van 
dat zegt - hoe het ook rond mij hier in elkaar kan storten - deze uren zijn nu exclusief voor zorgvernieu-
wing en nergens anders voor.
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Conclusie over effect van het leerspel op attitudeverandering
Het lijkt aannemelijk dat de sociale actie van het leerspel zelf tot attitudevorming van 
professionals leidt. In het dialoogproces ontstaan betekenisconstructies, waarvan posi-
tieve ervaringen als het ‘invoelen’ en ‘aanvoelen’ van zorgvernieuwing, het intuïtieve en 
het ongezegde impliciet onderdeel uitmaken. Dit veronderstelt: 

Discussie
Uit de analyses blijkt dat het leerspel uitnodigt tot het socialiseren van expliciete en im-
pliciete betekenisstructuren.De sociale actie van het leerspel biedt ter plekke de mogelijk-
heid om meer te leren dan professionals al weten. 
In het verleden ontwikkelde betekenisstructuren worden in verband gebracht met 
nieuwe betekenissen die bij gunstige ontwikkeling leiden tot nieuwe betekenisstructuren. 
De onderzoeksresultaten maken zichtbaar dat de vooronderstellingen die in de dia-
loogvragen liggen besloten - de voorbedachte vragen op de dialoogkaarten - direct een 
beroep doen op het inbrengen van mentale modellen van professionals. We mogen dit 
beschouwen als een belangrijk effect van het leerspel. 
De ervaringen worden in steeds wisselende betekenisstructuren opgedaan tijdens het 
leerspel ‘Open de Cirkel’: professionals creëren deze betekenisstructuren zelf. 
De ervaringen zijn enerzijds ontleend aan de context die de dialoogvraag oproept en 
anderzijds aan de historische context waarin de professional zijn leven en werk heeft 
opgebouwd. Feitelijk vertellen professionals tijdens het leerspel dat hun ‘werelden’, hun 
werkpraktijken er objectief zijn.

De professionals produceren vanuit zichzelf voor mensen met een verstandelijke beperking herkenbare 
sociale werelden. Er wordt niet direct naar de aanwezige feiten gekeken die voor de persoon met een 
verstandelijke beperking relevant zijn, maar naar structuur en organisatie van de sociale gegevens uit 
de omgeving van de professional. 

De attitude van een professional verandert alleen wanneer deze ervaring opdoet met de persoon met 
een verstandelijke beperking in een sociale context die van beiden nieuw gedrag vereist.

Het toepassen van de formule visie-actie-gedrag is een interactieproces en op zich al een 
sociale activiteit. Luisteren naar hoe professionals handelen, geeft tegelijkertijd informa-
tie over de sociale context van waaruit hun ervaring en kennis is opgebouwd. We kunnen 
vaststellen dat het in zeer geringe mate gaat om ervaringen uit de sociale context van 
de persoon met een verstandelijke beperking. Professionals luisteren eerst hoe collega’s 
handelen en dit handelen is in het leerspel afgeleid van een dialoogvraag waar het niet 
direct gaat om een persoon met een verstandelijke beperking uit de eigen werksituatie. 
De theorievorming hierover luidt:

Professionals wisselen beelden uit die voortkomen uit de eigen historische sociale context in het werken 
met mensen met een verstandelijke beperking. 

Deconstrueren van die beelden en construeren van nieuwe maakt het mogelijk tot gelijk-
gerichtheid te komen aangaande een bepaald thema. De informatie als een construct in 
het perspectief van vernieuwing te plaatsen, leidt in het gunstigste geval tot een actie en 
brengt een verandering teweeg. 
Het dialoogproces ontstaat vanuit een hypothese, de dialoogvraag en de dialogen bevat-
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ten met name impliciete kennis. De eerste opbrengst van het dialoogproces is met name 
het ‘opbrengen’ van werkcontexten, vervolgens vindt deconstructie plaats en worden de 
werkcontexten ontdaan van oude denkbeelden. Deze laatste wending is cruciaal omdat 
de mate van deconstructie, de mate van gebrek aan overeenstemming en de mate van 
ambivalentie die nodig zijn om het deconstructieproces te bevorderen, bepalen of er 
daadwerkelijk sprake is van het ontdoen van oude denkbeelden. Professionals maken fei-
telijk in de eerste fase van het dialoogproces een analyse van de eigen handelingssituatie. 
In de praktijk blijkt dat professionals niet veelvuldig tot actieplanning komen. We kun-
nen ons afvragen of professionals wel kwalitatief goed werk verrichten. Het is immers 
hun taak om cliënten te ondersteunen bij hun activiteiten. En we mogen verwachten dat 
zij direct met de cliënt in dialoog gaan over nieuwe acties, die structureel bijdragen aan 
diens kwaliteit van leven. De onderzoeksresultaten op basis van het evaluatieformulier 
‘Open de Cirkel’ wijzen uit dat dit niet het geval is. 

Alignement
Het verkrijgen van alignement tussen de eerste fase van het dialoogproces en de tweede 
fase van het dialoogproces - het inbrengen van nieuwe werkcontexten - maakt begrip 
voor zorgvernieuwing mogelijk. Als er voldoende alignement is ontstaan, kunnen in-
tenties opdoemen die tot perspectieven leiden voor de persoon met een verstandelijke 
beperking én de professional. 
In onderstaand voorbeeld wordt een gedeelte van een dialoogproces beschreven, waarin 
het opdiepen van de sociale context en vervolgens het inbrengen van een nieuwe werk-
context plaatsvinden. 

Voorbeeld: tweede Spelsessie (13 april 1999)

Medewerker A, B en spelcoach

Dialoogvraag: ‘Hebben contacten met verstandelijk gehandicapten een persoonlijke meerwaarde?

Spelcoach: Is er iemand zich bewust van, heeft iemand er wel eens over nagedacht? Dat machtsaspect 
bedoel ik?
Ze zeggen soms wel: hulpverleners zijn mensen die hun eigen sores niet hebben opgelost en dat lekker 
projecteren op anderen. Dat is een theorie. Dus nou even de vraag van dat machtsaspect. Heeft iemand 
daarover nagedacht? 
A: Ik ben er mij bewust van dat ik zoveel macht heb en heb goed gekeken naar wat de bewoner belangrijk 
vindt. Maar door de jaren dat ik met deze mensen werk, ben ik er wel achter gekomen dat ik wel iets kan 
willen maar dat ik heel duidelijk naar de bewoner moet kijken, en van daaruit de invulling moet gaan 
geven aan het leven van het individu. En omdat je in een heel grote groep, met twaalf bewoners werkt, is 
dat soms moeilijk omdat je soms je macht, je positieve macht dan, gewoon moet gebruiken om orde te 
scheppen of keuzes te maken, om de een meer aandacht te geven als de andere. Dus heb ik wel wat geleerd. 
Ik had zelf bepaald wat voor mij belangrijk was in het leven en dat zou ook voor de bewoner erg belangrijk 
zijn, maar dat bleek gewoon duidelijk niet zo te zijn. Dus ik kan wel iets willen, maar de bewoner kan iets 
heel anders willen. 
Spelcoach: je bedoelt met willen ook, dat je die dingen die jij belangrijk vindt dat de bewoner die niet 
automatisch belangrijk vindt.
B: Ja daar ging ik wel van uit. Daar zijn jaren overheen gegaan. 

Het leren ontwikkelen van het alignement zien we als een vereiste om tot vernieuwing en 
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verandering te komen. Het leerspel nodigt niet alleen uit tot de betekenisgeving op zich, 
maar tot de ontwikkeling van betekenisgeving: het proces waarmee een persoon met 
een verstandelijke beperking, een team, een professional en de organisatie in zijn geheel 
competentie ontwikkelen. 

Het leerspel ‘Open de Cirkel’ dwingt binnen de dynamische interactieprocessen twee 
vormen van alignement af (Morgan, 1986; Blomme, 2003).
1 Alignement ontstaat doordat het accent niet gelegd wordt op de individuele 
 deelnemer, maar op de interactie tussen de deelnemers (procesbenadering).
2 Alignement ontstaat door visies te verbinden aan acties, die leiden tot nieuwe werk
 structuren (structuurbenadering).
Het bewust werken aan ontwikkeling van alignement is veel gevraagd voor de deelne-
mers en de spelcoach, die allen lerenden zijn in de leersituatie van ‘Open de Cirkel’. We 
zien wel dat de spelcoach de rol aanneemt van stimulator en motivator, van vernieuwer 
die de deelnemers stimuleert in actieplanning. Er is een zeer positief leerklimaat, waarin 
betekenisgeving op gang komt. 

De spelcoach heeft het meest gebruik gemaakt van zijn impliciete betekenisstructuur. Bij 
de start van het leertraject was er nauwelijks voorkennis over leren en ontwikkelen van 
professionals en mensen met een verstandelijke beperking. De hoge mate van persoon-
lijke betrokkenheid bij de organisatieontwikkeling, het impliciet ter discussie stellen 
en het heroverwegen van de eigen normen en waarden binnen de coachingsrol van de 
spelcoaches bevordert mogelijk de kennisontwikkeling van de organisatie in zijn geheel. 
Het bewust organiseren van ambiguïteit en ruis over zorgvernieuwing maakt dat deze 
signalen op eigen wijze tot innovatieve acties kunnen leiden op teamniveau. We mogen 
aannemen dat de toepassing van het leerspel vooral het ontwikkelen van impliciete be-
tekenisstructuren bevordert. Dit is in eerste instantie ook een vereiste om tot gebrek aan 
overeenstemming te komen, wat weer een vereiste is om nieuwe werkprincipes te maken 
en daar naar te handelen.

Theoretisch kunnen we na het expliciteren van impliciete betekenisstructuren overgaan 
tot actieplanning. Die wordt enerzijds gestuurd door betekenisstructuren die zijn opge-
bouwd uit nieuwe collectieve beelden. Anderzijds vindt betekenisgeving plaats binnen de 
actie zelf en na de actie. We volgen hiermee de redenering van Dixon (1998) dat beteke-
nisgeving zonder actie kan plaatsvinden. 
Het leerspel ordent de cyclus van dialoog en actieplanning door in het leersysteem 
systematisch te reflecteren op contexten en opgedane ervaringen vanuit de actie. Deze 
reflecties worden gebruikt om betekenisstructuren te herconstrueren. 

We spreken in die zin niet alleen over betekenisgeving - het construeren van werkelijkheden en het 
geven van betekenis aan de dingen om ons heen - maar ook over betekenisstructuren, die ons houvast 
bieden in het denken. 

Het leerspel ‘Open de Cirkel’ kan die paradigmatische verandering beïnvloeden door 
het leerspel toe te passen als interventiemethode. De methode vraagt vooralsnog niet 
om samenhang en consensus om vervolgens snel tot acties te komen, maar om het 
expliciteren van tegenstellingen en wisselwerkingen, die tot perspectieven leiden voor 
de persoon met een verstandelijke beperking. Het zal volgens de hierboven beschreven 
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benadering altijd nodig zijn eerst te werken aan het verticale alignement, het ervaren van 
een bepaalde richting waarin de professional kan handelen op basis van intenties die zijn 
opgebouwd uit de veiligheid van zijn historische sociale context. Dit verworven aligne-
ment kan convergeren naar nieuwe manieren van denken en werken. Het verkrijgen van 
een richtinggevend werkkader is een leerproces dat vraagt om systematische interactie 
tussen de organisatieleden. 
‘Er moeten voldoende gemeenschappelijke ervaringen zijn geweest om te hebben geleid 
tot een gemeenschappelijke visie, en deze gemeenschappelijke visie moet zich lang ge-
noeg hebben doen gelden om vanzelfsprekend te worden gevonden en uit het bewustzijn 
zijn verdwenen. Een cultuur is, in deze zin, een aangeleerd product van een groepserva-
ring’ (Schein, 1985, pp. 7).

We mogen aannemen dat het systematisch inbrengen van visies leidt tot verdieping en 
aantoont hoe professionals in de praktijk te werk gaan. Het is om die reden aannemelijk 
dat het systematisch uitwisselen van sociale informatie en ervaring leidt tot visieontwik-
keling en onbewust leren.

Het proces van construeren van betekenissen via het uitwisselen van wat niet gezegd en niet opgemerkt 
wordt en wat wel gezegd en wel opgemerkt wordt binnen de sociale context van het leerspel, wordt hier 
eveneens aangemerkt als visieontwikkeling. 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat uiterst subjectieve inzichten, intuïties en ingevin-
gen een integraal deel vormen van het ontwikkelen van betekenisstructuren. Het is aan-
nemelijk dat de beschreven opmerkingen van professionals tal van subjectieve gedachten 
en overwegingen bevatten die onderdeel uitmaken van zorgvernieuwing. 

De vraag of het leerspel effect heeft op visieontwikkeling kan hiermee bevestigend worden beantwoord.

In dit onderzoek wordt het leerspel, met de formule visie-actie-gedrag, gezien als een ge-
stuurd leerproces. Uitgaand van de sociaal-constructionistische visie kunnen we actieve 
leerprocessen ontlenen aan bovenstaande bevindingen op individueel, team- en organi-
satieniveau en de invloed op het gedrag van individuen in de organisatie (Burrel en Mor-
gan, 1979). We mogen aannemen dat teams bij systematische toepassing van ‘Open de 
Cirkel’ de individuele en collectieve betekenisgeving als een spontaan leerproces ervaren. 
In de interactie met anderen vindt het betekenisgevingsproces plaats. 

De opgebouwde theorie is dat door sociale interactieprocessen met actoren  reconstruc-
ties tot stand kunnen komen over ‘nieuwe dienstverlening’ op organisatieniveau. De 
‘nieuwe’ dienstverlening wordt door sociale interactie relationeel en contextgebonden. 
Het leerproces van de professional is om de persoon met een verstandelijke beperking 
te ondersteunen bij het ‘zich invoegen’ (Freire, 1982). Aan dit leerproces ontleent de 
professional zijn competentieontwikkeling. Er is voor de persoon met een verstandelijke 
beperking pas een ‘nieuwe’ realiteit ontstaan als hij of zij ‘zich heeft ingevoegd’. Het ob-
jectief kunnen waarnemen van de relaties en de nieuwe sociale situaties die tot stand zijn 
gekomen, zijn de toets of het hier werkelijk gaat om een ‘nieuwe’ realiteit. Hieronder een 
voorbeeld van ‘zich niet invoegen’ en van ‘zich invoegen’.
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Voorbeeld 1: tweede Spelsessie, 15 april 1999

Medewerker A, B en spelcoach

Reflectie op de actie: 
Spelcoach: de actie was om naar mogelijkheden te zoeken om P. meer uit bed te krijgen, want die blijft 
nog wel eens liggen en jullie kwamen er niet aan toe om weer iets nieuws te verzinnen om hem proberen 
uit bed te krijgen. Ligt hij nog veel op bed?
A: Vergeleken met toen is dat hetzelfde, dat is niet afgenomen.
Spelcoach: wat is de reden dat hij op bed is blijven liggen? 
A: Een stuk veiligheid.
Spelcoach: er is wel gekeken naar mogelijkheden of is er niks gedaan met het actiepunt?
B:Er zijn geen concrete dingen bedacht voor P. om te doen of zo, of iets dat een afwisseling kan zijn voor 
hem. Dat is wel meer dan een jaar geleden. Vanaf januari is er niet meer echt speciaal gekeken. 
A: Er is niks uitgekomen in ieder geval. Niemand heeft iets bedacht van dat zou iets kunnen zijn.
Spelcoach: Maar dat was wel de actie natuurlijk. Jullie hadden de dialoogvraag hoe kan een instituut 
normaler en leefbaarder worden. 

Voorbeeld 2: tweede Spelsessie, 15 april 1999

Dialoogvraag: ‘wat kun je doen als er tussen een cliënt en zijn ouders weinig contact is?’

Reflectie op de actie: 
A: Het contact dat er is goed onderhouden en ouders en familie soms voorzichtig benaderen want niet 
iedereen kan tegen dat regelmatige contact, ook in periodes waarin het minder goed gaat met de cliënt. 
Dus rekening houden met die emoties, dus respecteren van de wensen van ouders als ze bijvoorbeeld 
maar één keer per jaar willen komen. En je kunt ook eventueel het bezoek andersom organiseren. Dat jij 
met de cliënt naar de ouders gaat. Dan kun je ook een dag uitkiezen, van nou gaat het goed met hem. 
B: Met J. hebben we het contact met zijn ouders hersteld en zijn met J. naar de ouders toegegaan. 

8.1.4 Resultaat: leren van het leerspel
Voor de onderzoeksvraag ‘Hebben professionals door het leerspel geleerd?’, laten de 
meetresultaten een positieve score zien op de vijf vragen. We nemen aan dat profes-
sionals ter plaatse leren en ervaring opdoen door het leerspel. Het leren werken met het 
leerspel wordt ook zeer gewaardeerd. Het leerspel nodigt uit tot open gesprekken en 
eigen inbreng; professionals vertellen spontaan over opgedane ervaringen in het werk. 
De opmerkingen die deelnemers op het evaluatieformulier hebben geschreven, onder-
schrijven dit nog eens. 
Hieronder een indruk hoe deelnemers op eigen wijze reflecteren op het nut en de bruik-
baarheid van het leerspel ‘Open de Cirkel’. Enkele deelnemers geven suggesties voor een 
vervolgaanpak. 
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Ik vond het een leerzame manier om met elkaar in dialoog te gaan en de gedachtegang van 
een ander te horen (1-9-1998). 

Fijne manier om met collega’s over praktijksituaties van gedachten te wisselen, zonder dat je 
gelijk moet/wilt krijgen (7-9-1998).

Ik vind het wel veel informatie over het spel, dit in etappes invoeren en uitleggen. Leerzaam 
spel (22-9-1998).

Ik vond het een leuke manier om samen een gesprek aan te gaan en daadwerkelijk stappen te 
ondernemen. Ik denk dat je het spel wat vaker moet spelen voordat je je kunt geven (22-9-
1998).

Het is een goed spel om visies te checken van anderen en er over te praten. Ik zou dit spel wel 
vaker willen spelen want je kunt hierdoor ook groeien in mening en visie (7-10-1998).

Het was erg interessant en leerzaam om te doen. Je gaat bewuster naar dingen kijken. Het 
was goed om eens tijd te nemen met collega’s om over zaken te praten die normaal niet of 
nauwelijks aan bod komen. Normaal worden er problemen besproken. Hier reflecteer je over 
de manier waarop je met en naast een bewoner werkt. Erg zinvol en leerzaam. Nog vaker 
spelen. Iedereen kan aan bod komen. Spel prikkelt tot nadenken over je eigen visie en je eigen 
handelwijze. Prima spel (20-10-1998).

Een goede vorm om met visie en attitude van het team om te gaan (4-11-1998).

Discussies kwamen los. Je gaat dingen toch op een andere manier bekijken. Concreter in zorg-
vernieuwing worden. Spel moet vaker gespeeld kunnen worden (11-11-1998).

Het is onduidelijk met welke ‘paradigma’s iedereen zit en van waaruit men redeneert. Voor 
mij mag het spel langer duren dan een uur. Langer achter elkaar doorspelen dus (25-1-1999).

Wat een goede ervaring. Hierdoor leer je de visie en mening van anderen kennen. Er wordt 
duidelijk gepraat over elkaars meningen. Prima spel. Dialoog is goed en actiepunten zijn 
concreet om doelen te realiseren. Vond het zeer interessant (27-10-1999).

8.1.5 Discussie: leren van het leerspel
We maken onderscheid tussen:
 1 ter plaatse leren van het leerspel;
 2 het geleerde toepassen in de praktijk.
Ad 1) Volgens Dixon (1998) kan betekenisgeving zonder actie plaatsvinden. Tijdens het 
leerspel worden nieuwe betekenisstructuren geconstrueerd. In dit leerproces gebeurt 
het leren onbewust, nieuwe betekenissen en concepten worden stap voor stap, al doende 
bewust. 
Ad 2) Professionals moeten de overstap maken van zichzelf naar de cliënt en hun opge-
dane kennis bij het leerspel socialiseren. Bij een gunstig leerklimaat verlegt de professio-
nal zijn uitwisselingen van impliciete betekenisstructuren van het leerspel naar de cliënt.
Als we het aspect praktijktoepassing met actieplanning verbinden, moeten we conclude-
ren dat uit de onderzoeksresultaten niet blijkt dat bewustwording van professionals heeft 
geleid tot bewust handelen met cliënten. We nemen aan dat als er door professionals 
geen actie is toegepast met de persoon met een verstandelijke beperking en er niets is 
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toegevoegd aan wat de professional én deze cliënt eerder konden, er door beiden niet(s) 
is (bij)geleerd. 

In de analyse is opgemerkt dat de leerscorekaart en het vertellen over leerinzichten en 
leerervaringen maar bij enkele deelnemers aan de orde kwam. De meeste deelnemers 
dachten er niet (meer) aan hier iets mee te doen, of zij vonden dit te moeilijk. Metho-
disch kunnen we ons afvragen of een deelnemer die met meerdere instructies aan de slag 
moet in de startfase van spelontwikkeling bewust bezig kan zijn met ‘leren van elkaar’.
In deze fase van het leerproces - van een eerste en een tweede spelsessie - waarin cen-
traal stonden visieontwikkeling, attitudeverandering en de noodzaak tot doelgerichte 
actie, beschouwen we het nauwelijks of niet werken met de leerscorekaart als een logisch 
gevolg van het interactieproces dat gericht was op het socialiseren van impliciete kennis. 
Zoals in de analyse aangegeven, is er bij aanvang van de spelsessie ook weinig aandacht 
besteed aan de aspecten ‘leren’ en ‘leren leren’ in relatie tot zorgvernieuwing, visieontwik-
keling en attitudeontwikkeling.

Het leerspel heeft als positief effect dat professionals in de gelegenheid zijn hun kennis 
onderling uit te wisselen. Volgens Nonaka en Takeuchi (1997) moet kennis zelfstandig 
worden opgebouwd, vaak door intensieve en moeizame interacties. Externaliseren van 
persoonsgebonden kennis en deze kennis weer toepassen kan pas als ze voor iedereen 
begrijpelijk is. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat professionals weinig gelegenheid 
hebben, en nemen, om in dialoog te gaan over zorgvernieuwing. We mogen aannemen 
dat na twee keer werken met het leerspel ‘Open de Cirkel’ de zorgvernieuwing nog niet 
voor iedereen begrijpelijk is. Dit is mogelijk een verklaring voor de weinige acties die zijn 
uitgevoerd.
Als we de redenering volgen dat ook het intuïtieve en het aanvoelen van zorgvernieuwing 
een belangrijke rol spelen in het leren en ontwikkelen van professionals en in het leren 
begrijpelijk maken van zorgvernieuwing, kunnen we volgens de theorie van Argyris 
spreken van dubbelslagleren. Acceptatie van de theorie van het meerslagleren leidt tot 
de veronderstelling, dat zorgvernieuwing begrijpelijker wordt door gebrek aan overeen-
stemming. We mogen aannemen dat professionals kunnen leren om ‘bewust’ gebrek aan 
overeenstemming te creëren als zij vaker het spel spelen. Dit leerproces kan tot stand 
komen als zij vrijer en meer onbevangen durven spreken over hun ongereflecteerde 
ervaringen. We kunnen uit de opmerkingen van deelnemers op de evaluatieformulieren 
afleiden dat ze behoefte hebben om meer in dialoog te gaan met elkaar en hier tijd voor 
uit te trekken. Er zijn geen negatieve opmerkingen gemaakt over het spel.

8.1.6 Conclusie: leren van het leerspel
Uit de analyse van de vijf evaluatievragen zien we een discrepantie tussen de ervaring 
tijdens het leerspel zelf en de praktijktoepassing, de actieplanning. Professionals bevin-
den zich door toepassing van de methode visie-actie-gedrag ter plaatse in een leerproces, 
waarbij het ontwikkelen van nieuwe betekenisstructuren plaatsvindt vanuit het expli-
citeren van impliciete kennis over sociale contexten. Het leren vindt in deze fase vooral 
onbewust plaats. De overgang naar de praktijksituatie maken de deelnemers (nog) niet. 

8.1.7 Samenvatting
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ heeft effect op visieontwikkeling en leidt tot een beperkte 
attitudeverandering. Het lijkt aannemelijk dat de sociale actie van het leerspel zelf tot at-
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titudevorming van professionals leidt. Attitude zal pas veranderen als de sociale context 
van de persoon met een verstandelijke beperking van beiden nieuw gedrag vereist. De 
professionals produceren vanuit zichzelf voor mensen met een verstandelijke beperking 
herkenbare sociale werelden. Niet de relevante feiten voor de persoon met een verstan-
delijke beperking bepalen de attitude, maar structuur en organisatie van sociale gegevens 
uit de omgeving van de professional. Het proces van construeren van betekenissen via 
het uitwisselen van wat niet gezegd of opgemerkt wordt en wat wel gezegd en opgemerkt 
wordt binnen de sociale context van het leerspel, is een vorm van visieontwikkeling
Visie-uitwisseling heeft vooreerst betrekking op uitwisseling van ervaringen over de 
werkcontexten waarbij het gaat om alledaagse, reguliere zaken en randvoorwaarden. Het 
leerspel biedt de mogelijkheid de werkcontexten te onderzoeken, waarbij professionals 
deze contexten kunnen behouden of ontdoen van oude aannamen. In het verleden ont-
wikkelde betekenisstructuren worden in verband gebracht met nieuwe betekenissen, wat 
bij gunstige ontwikkeling leidt tot nieuwe betekenisstructuren. Professionals wisselen 
beelden uit die voortkomen uit de eigen historische sociale context in het werken met 
mensen met een verstandelijke beperking. De ervaringen worden in steeds wisselende 
betekenisstructuren opgedaan tijdens het leerspel ‘Open de Cirkel’: professionals creëren 
deze betekenisstructuren zelf. 

Theorievorming
De nieuwe theorie, die ontleend kan worden aan de onderzoeksresultaten, wordt als 
volgt geformuleerd: emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking en 
competentiegericht leren denken en werken is niet gericht op de betekenisgeving op 
zich, maar op ontwikkeling van betekenisgeving. We spreken in die zin niet alleen over 
betekenisgeving - het construeren van werkelijkheden en het geven van betekenis aan 
de dingen om ons heen - maar ook over betekenisstructuren, die ons houvast bieden in 
het denken. We mogen aannemen dat het leerspel vooral het ontwikkelen van impliciete 
betekenisstructuren bevordert. Het is een voorwaarde deze betekenisstructuren te socia-
liseren en daarna tot gebrek aan overeenstemming te komen, dit vervolgens te corrigeren 
om zo nieuwe werkprincipes te ontwikkelen en daarnaar te handelen.
Het systematisch toepassen van de methode visie-actie-gedrag kan een efficiënte manier 
van leren zijn om het onderbewustzijn te ‘herprogrammeren’, in dit geval naar emanci-
patie. Ontwikkeling van betekenisstructuren is de motor van de vernieuwing. 

De sociale actie van het leerspel biedt de mogelijkheid om ter plaatse meer te leren dan 
professionals al weten. 

8.2 Resultaatbeschrijving reflectieformulier spelcoaches 
In deze paragraaf staat eveneens de onderzoeksvraag centraal of het leerspel leidt tot 
visieontwikkeling en attitudeverandering. We geven de resultaatbeschrijving van 111 
reflectieformulieren van de spelcoaches van ‘Open de Cirkel’. We onderzoeken via hun
reflectieformulieren of visieontwikkeling en attitudeontwikkeling van professionals en 
spelcoaches plaatsvindt. Achtereenvolgend worden beschreven de methodische en theo-
retische constructies, de resultaten, discussies en conclusies.

8.2.1 Methodische en theoretische constructies

Methode
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Het onderzoeksinstrument ‘reflectieformulier spelcoaches’ is een methode van zelfreflec-
tie. Spelcoaches maken na de spelsessie een reflectieverslag. De daadwerkelijk beschreven 
reflecties van spelcoaches zijn de data en deze worden aangemerkt als betekenisconstruc-
ties. Het reflectieformulier is ‘eigendom’ van de spelcoach. Het formulier kan gebruikt 
worden om schriftelijk te reflecteren op:
- Het dialoogproces: wat wilde ik bereiken; hoe is de dialoog verlopen? 
- De feedback die de spelcoach krijgt via de deelnemers: hoe deed ik wat; wat doe ik de 
 volgende keer anders? 
- De rol als coach en de kwaliteit van het coachen: waar wilde ik op letten; hoe hangen  
 de acties van de eerste en tweede spelsessie met elkaar samen? 

Het reflectieformulier heeft drie reflectie-items: 
- afgesproken acties
- opmerkingen
- de vervolgafspraak. 
De spelcoach schrijft zijn reflecties bij deze items. Het persoonlijke dat hij heeft meege-
maakt tijdens de spelsessie en het beschrijven van het professionele lopen als een inter-
actief proces in elkaar over. Uit de ervaringen genereren we gaandeweg informatie over 
de vorderingen in visieontwikkeling en attitudeverandering van professionals én of het 
leven van de persoon met een verstandelijke beperking structureel wordt beïnvloed. 

Het reflectieformulier heeft twee meetmomenten, de reflecties zijn na de eerste en 
tweede spelsessie door de spelcoach geschreven. Vijftien spelcoaches hebben in totaal 111 
reflectieformulieren ingevuld:
- sessie 1: 76 (=N) reflectieformulieren
- sessie 2: 35 (=N) reflectieformulieren

Theoretische constructies 
Het reflecteren op de dialoogsessies stelt spelcoaches in staat te komen tot een interpreta-
tief perspectief op het eigen leerproces en op het teamleerproces. De werkelijke spel- en 
leersituatie waarop spelcoaches hun reflecties maken, is de focus in dit onderzoeksdeel.
Het kernbegrip hierbij is ervaring, de dialoogsessie wordt als geleefde ervaring be-
schouwd. Het systematiseren en ordenen van deze ervaringen of het overdenken en 
neerschrijven van ervaringen is voor de spelcoach een leerdoel. Een gewenst leer- en 
werkresultaat van het leerspel is het omzetten van visies naar acties met cliënten. De 
spelcoach kan met een coachende werkwijze hieraan een positieve bijdrage leveren. Het 
criterium ‘leer/werkresultaten van de spelcoaches’ toetst de verandering in het hoofd 
van de professional, die hem in staat stelt een variëteit aan leer/werkprestaties te leveren 
(Boekaerts en Simons, 1995). 
Kennis en informatie worden gesocialiseerd in de collectieve leerbijeenkomsten met de 
andere spelcoaches. Spelcoaches gebruiken de gedeelde kennis weer in nieuwe spel- en 
werkcontexten.

De kwaliteit van de beschrijving van de actie door de spelcoach is het resultaat van het 
coachings- of denkproces. Van de mate van overeenstemming die is bereikt in het dia-
loogproces - bij het formuleren van een actie - hangt af of professionals de actie ervaren 
als uitvoerbare constructies van eigen betekenissen. De kwaliteit van die constructies, de 
acties, bepaalt of de kwaliteit van leven van de persoon met een verstandelijke beperking 
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wordt bevorderd. Ook kan het actieresultaat vragen om nieuwe betekenisconstructies en 
overeenstemming, omdat de actie niet heeft opgeleverd wat werd beoogd. Bij de laatste 
optie kunnen professionals opnieuw de dialoog aangaan en het interactiesysteem zelf-
sluitend maken door te beargumenteren hoe en wat (niet) volgens afspraak is verlopen.
Hieronder een voorbeeld waarin deelnemers het dialoogproces zelfsluitend maken en 
niet tot actieplanning komen.

‘Eerst moeten de dialoogkaartjes afgestemd worden op het teamniveau, dan kunnen we zien of er 
acties uit voortkomen’.

En een voorbeeld waarbij deelnemers wel tot actieplanning komen.

‘Normen en waarden komen aan bod op een goede manier. Je krijgt zo een aantal nieuwe vragen 
bij elkaar waar je het anders bijna niet over hebt. Het maakt mij duidelijk hoe ik weer tot nieuwe 
activiteiten kan komen’. 

Voor het eerste voorbeeld geldt: als de deelnemers geen alternatieven aandragen om 
daadwerkelijk tot een ‘voorgenomen’ actie te komen, dan houdt actieplanning hier op. 
In deze fase is de rol van de coach van groot belang. (Zelf)toetsvragen voor de spelcoach 
zijn: ‘Heb ik de situatie zodanig gecoacht, dat er een perspectief ontstaat waarin de 
dialoog rondom de cliënt het middelpunt is? Heb ik inzicht gegeven in het feit dat het er 
minder om gaat of de kaartjes afgestemd zijn op teamniveau, maar dat er acties voor en 
met de cliënt geformuleerd moeten worden?’

De reflectie-items zijn volgens de theorie van de tweede orde vertaald naar begrippen 
die theoretische constructies zijn. De begrippen zijn gelieerd aan de indicatoren van 
effectiviteit van het evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’, om uiteindelijk van de verschil-
lende onderzoeksresultaten consistente conclusies te krijgen die antwoord geven op de 
onderzoeksvragen. Eerst volgt een toelichting op de betekenis van de reflectie-items.

Toelichting op de betekenis van de reflectie-items:

1. Afgesproken acties Maken van een actieoverzicht:
verzamelen acties; constructies die omgezet zijn naar hypothesen.

2. Opmerkingen Rationaliseren van waarnemingen:
voorschrijven, beschrijven, benoemen en toetsen van 
voorkomende zaken.

3. Vervolgafspraak Planmatig reflecteren:
terugkoppelen en toetsing van hypothesen; acties met de cliënten.

Figuur 8.3: toelichting op de betekenis van de reflectie-items

Reflectie-item 1, afgesproken acties 
De spelcoach maakt een overzicht van de acties. De actie is opgebouwd uit:
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- specifieke voorkennis die professionals hebben van de betreffende persoon met een 
 verstandelijke beperking; 
- perspectieven in kwaliteit van leven van de persoon met een verstandelijke beperking.

Reflectie-item 2, opmerkingen
‘Opmerkingen’ is een open reflectie-item. Dit item moet het mogelijk maken dat de 
spelcoach voorlopige inzichten - in direct contact met de werkelijkheid van de eigen 
ervaring - langs verschillende wegen benoemt en toetst. De reflecties mogen qua thema’s 
en inhouden verschuiven en de grenzen van het onderzoek overschrijden (Clandinin & 
Connelly, 2000). Hieronder een voorbeeld van grenzen die verschuiven.

Een voorbeeld: spelcoach 22 juni 1999

‘Veel weerstand tegen het spel maar uiteindelijk toch nog een dialoog op gang gekregen. Mensen 
zitten vast in een negatieve spiraal, niks kan, alles gaat fout. Nogal deprimerend. Begrijpen doet men 
het niet’. 

Reflectie-item 3, vervolgafspraak
Het maken van een vervolgafspraak tijdens de spelsessie is van belang om professionals 
te leren dat een adequaat systeem van planning en coördinatie leidt tot georganiseerde 
reflectiemomenten. Het impliceert tegelijkertijd dat bij de vervolgbijeenkomst wordt 
gereflecteerd op de ‘nieuwe’ situatie van de cliënt. Theoretisch heeft de professional de 
persoon met een verstandelijke beperking ondersteund bij de actie en heeft deze persoon 
door die actie ‘nieuwe ervaringen’ opgedaan.
Het keer op keer maken van ‘vervolgafspraken’ veronderstelt dat een reflectief team 
ontstaat doordat systematisch de relatie tussen werken en leren wordt onderhouden 
(Korthagen, 1998). Op die manier kunnen individuele professionals geleidelijk hun eigen 
manier van leren en werken optimaliseren. Professionals verwerven het vermogen om 
reflectiemomenten te organiseren en op een systematische manier te werken volgens de 
methode visie-actie-gedrag. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een actie die is 
gepland in sessie 1 en die in sessie 2 wordt besproken.

Een voorbeeld: spelsessie 16 april 1999

Actieplanning voor meerdere huisgenoten, sessie 1:
Het meubilair in de huiskamer wordt weer verplaatsbaar gemaakt. De noodzaak alles op een vaste 
plaats te monteren, is achterhaald. 

Reflectie op de actie, sessie 2: 
De actie is gedeeltelijk uitgevoerd. Nog niet alle meubilair is weer verplaatsbaar. Er wordt de komen-
de tijd geleidelijk gewerkt aan het demonteren. Conclusie: het bevordert de gezelligheid.

Indicatoren van effectiviteit
Voor het dichten van de kloof tussen empirie en theorie heeft, evenals bij het evaluatie-
formulier ‘Open de Cirkel’, reductie plaatsgevonden naar effectieve indicatoren volgens 
de tweede orde theorie. Reflectie-item 1, ‘afgesproken actie’ en reflectie-item 3, het ma-
ken van de ‘vervolgafspraak’ zijn bijeengebracht in één indicator, actieplanning. 
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Het reflectie-item 2, ‘opmerkingen’ wordt uitgedrukt in de indicator leren van de for-
mule visie-actie-gedrag. 

Dataverwerking
1 Op de reflectieformulieren is gekeken of ‘actieplanning’ en ‘leren van de formule 
 visie-actie-gedrag’ voorkomen. Concreet is gekeken naar: 
 - Reflecteert de spelcoach op actieplanning? 
 - Reflecteert de spelcoach op leren van de formule visie-actie-gedrag? 
2 De criteria zijn afgeleiden van reflecties van spelcoaches. 
3 Er is per reflectieformulier ‘geturfd’ op de criteria van figuur 8.4 en 8.5. De criteria 
 zijn afgeleiden van de geconstrueerde werkelijkheden die spelcoaches weergeven in 
 hun reflecties. 
4 De data worden verwerkt van ‘minder naar meer’:
 - Indicator actieplanning: van minder naar meer actieplanning.
 - Indicator leren van visie-actie-gedrag: van minder naar meer leren van 
    visie-actie-gedrag.
5 Er wordt gescoord op een schaal oplopend van 1 tot 5.
6 De onderzoekspercentages zijn tot stand gekomen door de aantallen geplande acties 
 om te rekenen naar percentages. Bijvoorbeeld: op 40 reflectieformulieren is geen actie
 planning (score 1) beschreven, dit is 56,63% van de 76 reflectieformulieren. 
In figuur 8.4 worden de geselecteerde criteria weergegeven van de indicator actieplan-
ning.

Score 1 niet beschrijven van acties

Score 2 er is nagedacht over actie, maar er is geen actie geformuleerd

Score 3 er is een voornemen om een actie te ondernemen en teamleden komen er nog op terug

Score 4 formuleren van een actie in algemene termen en terugkoppelen in de volgende spelsessie

Score 5 formuleren van een doelgerichte actie op groeps- of cliëntniveau en de actie bespreken in de 
volgende spelsessie

Figuur 8.4: criteria actieplanning

In figuur 8.5 worden de geselecteerde criteria weergegeven van de indicator: leren van 
visie-actie-gedrag

Score 1 niet beschrijven van ervaringen

Score 2 beschrijven van voorwaarden, die eerst nodig zijn om tot visie-uitwisseling te komen

Score 3 algemene indrukken over de kwaliteit van uitwisseling van visies

Score 4 leermomenten weergegeven in algemene bewoordingen

Score 5 leerervaringen zijn geplaatst in en context

Figuur 8.5: criteria leren van de formule visie-actie-gedrag 
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8.2.2 Resultaten reflectieformulieren spelcoaches

Resultaten SPELSESSIE 1

Tabel 8.2: resultaten reflectieformulier spelcoaches, 1ste spelsessie, 76 (=N) reflectieformulieren 

Kernbegrippen: visieontwikkeling en attitudeverandering

Scores 1 2 3 4 5

Indicatoren van effectiviteit:

Reflectie-item 1 en 3: 
actieplanning

52,63% 2,63%  6,58%  3,95% 34,21%

Reflectie-item 2: leren van formule 
visie-actie-gedrag

 2,63% 2,63% 15,79% 27,63% 51,32%

Reflectie-item 1: actieplanning (figuur 8.4)
Score 1: op 52,63% van de reflectieformulieren staan geen acties vermeld. Bij 2,63 % is 
wel over actieplanning gesproken of nagedacht, maar er is niets concreets  afgesproken 
(score 2). Bij score 3 komen de teamleden er nog op terug en actieplanning is vooralsnog 
een voornemen: 6,58%. Uiteindelijk is op meer dan de helft van de reflectieformulieren 
geen actieplanning beschreven. Procentueel komt dit neer op 61,84% (score 1+2+3). 
Score 4 en 5 vertegenwoordigen de bijeenkomsten waar wel actieplanning plaatsvond, 
een percentage van 38,16% (3,95%+34,21%).
In sessie 1 heeft in zeer geringe mate actieplanning plaatsgevonden: op de 76 reflectiefor-
mulieren van spelcoaches worden 29 acties genoemd. Van de in totaal 933 professionals 
die op dat moment in de organisatie werken zijn er dus 904 (933-29) nog niet met de 
leerformule op actieniveau aan de slag gegaan. 29 Professionals die in hun werkomge-
ving voortvarend met een actie aan de slag zijn gegaan met een cliënt, is onvoldoende 
om bij te dragen aan zorgvernieuwing, competentieontwikkeling en participatie in de 
samenleving. 

Reflectie-item 2: leren van de formule visie-acie-gedrag (figuur 8.5)
Bij score 1 en 2 worden geen ervaringen beschreven of wordt er niet voldaan aan de 
voorwaarden om tot visieontwikkeling te komen. Procentueel komt dit neer op 5,26%. 
Op 72 reflectieformulieren wordt gekozen voor score 3, 4 en 5, dat is 94,65%. Spelcoa-
ches reflecteren in de eerste spelsessie dus nagenoeg allen op leren van de formule visie-
actie-gedrag.
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Resultaten SPELSESSIE 2

Tabel 8.3: resultaten reflectieformulier spelcoaches, 2de spelsessie, 35(=N) reflectieformulieren 

Kernbegrippen: visieontwikkeling en attitudeverandering

Scores 1 2 3 4 5

Indicatoren van effectiviteit

Reflectie-item 1 en 3: actieplanning 54,29% 0,00% 2,86%  2,86% 40,00 %

Reflectie-item 2: leren van de formule visie-
actie-gedrag

 5,71% 0,00% 2,86% 48,57% 42,86%

Reflectie-item 1
Bij ‘actieplanning’ geven score 1 en 2 aan dat er geen actie is. Bij score 3 komen de team-
leden er nog op terug, wat ook betekent dat er voor dat moment geen actie is genoteerd. 
Procentueel komt dit neer op 57,15% ofwel negentien reflectieformulieren. Zestien 
reflectieformulieren tonen een score 4 of 5, dat geeft een percentage van 42,86%. Minder 
dan de helft heeft voldaan aan het criterium actieplanning.

Reflectie-item 2
Bij ‘leren van de formule visie-actie-gedrag’ zien we dat 5,71% scoort op 1 en 2, dat wil 
zeggen dat op twee reflectieformulieren nauwelijks ervaringen worden beschreven of er 
is niet voldaan aan de voorwaarden om tot visieontwikkeling te komen. Op 33 reflectie-
formulieren - een percentage van 94,29% - staat een score 3, 4 of 5. Spelcoaches reflecte-
ren in de 2de spelsessie nagenoeg allen op leren van de formule visie-actie-gedrag.

8.2.3 Discussie 
Spelcoaches coachen veelal bewust op het leren omzetten van visies naar acties. De wei-
nige beschreven acties zijn voor de hand liggend en praktisch dan ook zeer uitvoerbaar. 
Al met al blijkt dat de spelcoaches veel inspanning moesten verrichten om grip te krijgen 
op de resultaten van de acties. De wijze waarop het team de actie heeft ‘begrepen’ was 
vaak onderwerp van gesprek als spelcoaches vanuit de eigen reflecties in dialoog gingen 
over de resultaten. Juist daarom beschouwen we deze situatie als een belangrijk leermo-
ment. Spelcoaches brengen hun persoonsgebonden reflecties in. Zij bespreken met de 
deelnemers wat er terecht is gekomen van de actie. 
Uit de reflectieverslagen blijkt dat de acties die wel zijn beschreven met name gericht zijn 
op het verbeteren van de bestaande situatie voor cliënten. Het betreft doorgaans geen 
vernieuwende actie die de persoonlijke ontwikkeling van de persoon met een verstande-
lijke beperking centraal stelt. Door spelcoaches te laten reflecteren op de werkelijkheid 
van de spelsessie en deze op eigen wijze te laten beschrijven, worden als het ware nieuwe 
werkelijkheden beschreven. De spelcoach gebruikt in een volgende spelsessie steeds als 
eerste zijn schriftelijk gereflecteerde ervaringen. 

De beslissende factor of er al of niet visieontwikkeling en attitudeverandering plaats-
vindt, is het aangaan van de voortdurende verandering van de werkelijkheid ten gunste 
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van de persoon met een verstandelijke beperking. Hieronder wordt zichtbaar hoe de 
spelcoach en de professional vanuit sociale vergelijking tot nieuwe betekenisgeving 
komen. 

Een voorbeeld: 2de spelsessie (4 februari 1999)

Medewerker A, B en spelcoach

Spelcoach: We gaan de acties bespreken van de vorige spelssessie

A: We zijn ons ervan bewust. Er wordt aan gewerkt. De hele dag door zijn we er eigenlijk mee bezig. 
Spelcoach: Dat is naar mijn idee niet het doel dat we ons hadden gesteld. Het bewust zijn van iets, 
maar het ook doen, dat is heel iets anders. Snap je wat ik bedoel?
A: Nee, dat snap ik niet.
Spelcoach: Als je de tafel afruimt, dan kun je denken, ach dat had ik eigenlijk de kinderen kunnen 
laten doen. Dan ben je je bewust van het feit dat je het die kinderen had kunnen laten doen. Maar 
het die kinderen ook echt laten doen, dat is net weer een stapje verder.
B: Bewustwording gaat eraan vooraf. Je bent er bewust van maar de uitvoering ervan…….. Dat ligt 
toch bij jezelf. Daar kun je verder geen actie op ondernemen. 
Spelccoach: Ik denk dat je daar wel een actie voor kunt maken. In vaste groepjes zouden kinderen 
een taak kunnen hebben en je kunt ze vragen: wat wil jij doen of wat doe jij graag?
B: Ja goed, jij zegt er is verschil tussen bewustwording en het daadwerkelijk doen.
Spelcoach: Als jij nu de mensen die zich hiervan bewust zijn aanspreekt op het doen van allerlei 
zaken, ben je toch al weer een stap verder. Of niet? 
Mag ik jou verantwoordelijk stellen voor deze actie?

Spelcoach: Wat was het tweede actiepunt dat we hadden? 
Seksualiteit en contact en relaties. Wie had dat actiepunt? Wat kunnen en mogen begeleiders doen in 
de seksuele ontwikkeling van cliënten? En dan was de actie: op de hoogte zijn van het schoolgebeu-
ren rond dit thema en dit afstemmen op de groep. 
B: Volgens mij was dat heel anders. Het was meer wat ze op school deden, want ik ben naar school 
gegaan en ik heb met een paar leerkrachten gesproken en heb een schrijven gekregen dat iedereen 
kan doornemen. Wat ze op school de kinderen bijbrengen. Dat heb ik eruit gehaald dus, zo heb ik 
het aangevraagd. Dan heb ik het ietsjes verkeerd begrepen……..

We kunnen hier nog niet spreken van een nieuwe betekenisstructuur. Wel is er gebrek 
aan overeenstemming en is er dus kans om tot nieuwe veronderstellingen te komen. In 
deze transcriptie wordt zichtbaar dat het denken over de laatste dialoogvraag niet verder 
werd afgehandeld. Het bleef bij de woorden: ‘Dan heb ik het ietsjes verkeerd begrepen’. 
Daarna wordt het spel vervolgd met een nieuwe dialoogronde. Er wordt geen transfer 
gemaakt van kennis naar actie met cliënten. Transfers kunnen pas echt gemaakt worden 
als er inzicht is in de sociale context van de persoon met een verstandelijke beperking. 
We kunnen bij dit voorbeeld concluderen dat professionals de sociale context van de 
persoon met een verstandelijke beperking onvoldoende externaliseren, omdat ze in het 
kader van zorgvernieuwing ‘het eigen verhaal over het eigen werk’ eerst expliciteren. 
Het leerspel heeft de instructie ingebouwd aan de hand van de hypothese met de cliënt 
in dialoog te gaan, maar dit wil nog niet zeggen dat externalisatie zonder meer plaats-
vindt. Dat leidt tot de volgende hypothese.
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Pas in een opeenvolgend gebruik van denkbeelden of metaforen over zorgvernieuwing kunnen nieuwe 
ontwerpen en structuren worden ontdekt. De volgorde is dat eerst het proces van externalisatie naar 
internalisatie doorlopen moet worden, alvorens we tot actie kunnen komen met cliënten. 

Nonaka en Takeuchi (1997, pp. 82) stellen: ‘Internalisatie is een proces waardoor expli-
ciete kennis deel gaat uitmaken van persoonsgebonden kennis en heeft veel te maken 
met ‘al doende leren’.

Als we geen actie ondernemen met cliënten, kan er ook geen sprake zijn van ‘al doende leren’.

Het leerspel ‘Open de Cirkel’ had de ambitie om gewoon aan de slag te gaan vanuit ‘al 
doende leren’. We hebben er onvoldoende bij stilgestaan dat dit type processen zich niet 
door een spelinstructie laat afdwingen. Kortom, het al of niet cliëntgestuurd werken 
wordt bepaald door de professional en specifiek door de keuzen die hij maakt. 
Voor de spelcoaches had het schrijven van reflecties als doel om al doende te leren 
nadenken over de eigen rol en houding en het stimuleren van zorgvernieuwing in teams. 
Het vervolgens weer kunnen inbrengen van de opgedane kennis en ervaringen in de 
tweede spelsessie is een fundamentele verandering in de manier van werken en denken 
en draagt bij aan het socialiseren van die kennis. Emig (1983) zegt hierover: Schrijven is 
een handeling waardoor persoonsgebonden kennis wordt omgezet in verwoorde kennis. 
Deze verwoorde kennis kunnen we delen met anderen. Nonaka en Takeuchi (1997, pp. 
77) merken echter op: ‘Toch zijn taaluitdrukkingen vaak inadequaat, inconsistent en 
onvoldoende. Zulke discrepanties en leemten tussen beelden en uitdrukkingen helpen 
echter ter ‘bespiegeling’ en om interactie tussen de betrokkenen te bevorderen.’ 

In een eerdere theoretische benadering is gesteld dat de cliënt actieve deelnemer wordt in 
plaats van toeschouwer op het moment dat de professional hem actie-eigenaar maakt en 
hem ondersteunt. Het met de cliënt ‘aangaan’ van de formule visie-actie-gedrag maakt 
het mogelijk dat de cliënt uiteindelijk de eigenaar van de actie wordt. Het leerspel heeft 
als bedoeling gehad juist deze gedragskeuzen niet vrijblijvend te houden, maar professio-
nals te ‘verplichten’ acties aan te gaan, waaraan de eigen gedragsverandering is gekop-
peld.

8.2.4 Conclusie

Heeft het leerspel ‘Open de Cirkel’ effect op visieontwikkeling en attitudeverandering 
van professionals?

In de conclusie richten we ons op de tweede spelsessie, omdat hier wordt gereflecteerd 
op de actieplanning die in de eerste spelsessie tot stand is gekomen. De reflecties van 
de spelcoach en het onderling geven van feedback beschouwen we als een belangrijk 
leermoment voor een team. De spelcoach start bij de tweede spelsessie met een (soci-
ale) vergelijking van de eigen geschreven reflecties, objectiveert deze reflecties en laat de 
opbrengst van de acties met cliënten door collega-professionals toetsen. Het gaat om het 
vergelijken van de eigen reflecties van de spelcoach en de reacties van de deelnemers op 
de acties. De spelcoach laat hier een hoge kwaliteit in coachen zien en activeert kritische 
reflectie bij de teamleden.
In het moment van terugkoppeling van de resultaten van de acties ervaren teamleden het 
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eigen gedrag en wisselen zij visies uit over hoe de acties zijn verlopen. De spelcoach doet 
hiermee een beroep op de intermenselijke vaardigheden, attituden en visies van profes-
sionals. Zij verantwoorden aan zichzelf en aan elkaar wat het resultaat is van hun inspan-
ningen met cliënten. We stellen vast dat de terugkoppelingssituatie voor de spelcoaches 
en deelnemers een nieuw moment is van uitwisseling van visies. De spelcoaches hebben 
vormgegeven aan de eigen gereflecteerde ervaringen, zij hebben met de deelnemers 
tegenstellingen en gebrek aan overeenstemming gecoacht naar constructieve voortgang. 

Werken met het leerspel leidt tot visieontwikkeling. Wat betreft de attitudeverandering stellen we vast 
dat als er geen actie plaatsvindt, de cliënt en de professional beiden geen ervaring opdoen en er ook geen 
gedragscyclus wordt opgebouwd in de omgeving. Er is dan ook geen beïnvloeding van gedrag.

Uit de reflecties en de transcripties blijkt dat professionals nauwelijks gedrag laten zien 
dat aanzet tot gedragsverandering bij cliënten. We kunnen concluderen dat gedragsver-
andering vrijwel altijd de uitkomst is van een keuze van de professional. De persoon met 
een verstandelijke beperking is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van de keuzes die 
professionals maken. 

8.2.5 Samenvatting
In het kader van ‘de klant staat centraal’ moeten we vaststellen dat er vooreerst nau-
welijks sprake is van cliëntgestuurd werken en zorgvernieuwing. Ook het leerspel leidt 
niet tot het gewenste gedrag dat verondersteld wordt bij zorgvernieuwing, in ieder geval 
niet zodanig dat de totale ‘cliëntengroep’ hier voordeel van heeft. We kunnen bij twee 
spelsessies nog niet spreken van een effectieve beïnvloedingsstrategie van het leerspel op 
organisatie- en teamniveau. Op individueel niveau heeft het leerspel wel enige invloed op 
de attitude van een aantal professionals en een aantal cliënten.

Theorievorming
De theorie veronderstelt dat de professional met de actie in contact treedt met het sociaal 
systeem van de persoon met een verstandelijke beperking. Volgens de derde orde theorie 
laten de onderzoeksresultaten een kloof zien tussen empirie en theorie. Op empirisch 
niveau wordt zichtbaar wat professionals ‘verstaan’ onder actie, wat zij hierin ‘doen’ en 
‘niet doen’. Spelcoaches interpreteren deze informatie, reflecteren eerst schriftelijk en ver-
volgens mondeling met het team op de resultaten van de acties. 
De spelcoach heeft interventies gedaan op het niveau van methode en techniek. Het 
blijkt echter tevens dat de persoonsgebonden kennis van dat moment vooralsnog deel 
blijft uitmaken van de teamcultuur, deze cultuur is een afspiegeling van de organisatie-
cultuur.
De opeenstapeling van persoonsgebonden kennis, zoals die ook in de voorbeelden is 
beschreven, kan alleen maar door socialisatie in actie worden overgebracht naar cliënten. 

Theoretisch gaat de professional in gesprek met de persoon met een verstandelijke 
beperking over de vooronderstellingen, die in de actie besloten liggen (1). De empirische 
variabelen zijn veelsoortig als we uitgaan van een contextgebonden benadering:
- Een actie is een constructie van normen, waarden, voorkennis, attitude, empathie en 
 affectie. 
- De actie heeft een normatief en voorschrijvend karakter. Het is voorlopig een gewenste 
 richting die de professional heeft bepaald.
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- De cliënt wordt actieve deelnemer, in plaats van toeschouwer, op het moment dat de 
 professional hem actie-eigenaar maakt en hem ondersteunt bij de realisatie van de 
 actie.
De sociale kwaliteit van de interactie refereert aan de wijze waarop teamleden concreet 
met cliënten omgaan en hoe ze met elkaar communiceren (Homan, 2001). 

8.3 Resultaatbeschrijving van persoonsgebonden acties
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op subvraag 1.2: wat voor type  persoonsge-
bonden acties ondernemen professionals en dragen die acties bij aan zorgvernieuwing? 
De 111 reflectieformulieren van de spelcoaches worden gebruikt voor het onderzoeken 
van de resultaten van persoonsgebonden acties. We maken bij het meten van onder-
zoeksgegevens gebruik van de objectieve indicatoren van levenskwaliteit, specifiek de 
ondersteuningstechnieken (deel 2, par. 2.5.1 en 2.5.2, figuur 2.4).

8.3.1 Methodische en theoretische constructies

Methode
In het onderdeel ‘resultaatbeschrijving reflectieformulier spelcoaches’ (par. 8.2) is uit-
voerig beschreven hoe het reflectieformulier door spelcoaches is gebruikt en met welk 
doel. Als onderdeel van het analyseren van de actieplanning wordt in dit onderzoeksdeel 
onderzocht:
- of de beschreven acties persoonsgebonden zijn;
- om hoeveel persoonsgebonden acties het gaat;
- wat voor type acties het betreft. 
Het onderzoeksresultaat kan informatie verschaffen of het leerspel leidt tot zorgvernieu-
wing in de werkpraktijk van professionals. De resultaten worden in verband gebracht 
met het aantal professionals dat zorgvernieuwing moet uitvoeren. De uitkomsten bieden 
inzicht of wordt voldaan aan de missie, de visie en het realiseren van organisatiedoelen 
in het kader van zorgvernieuwing. 

‘Persoonsgebonden’ kent in dit onderzoek een vijftal criteria:
1 De actie is relationeel en gekoppeld aan een persoon met een verstandelijke beperking.
2 Persoonsgericht denken begint bij het benoemen van de naam van de persoon. 
 (Vanwege privacybescherming zijn de namen in dit boek fictief.)
3 De actie draagt structureel bij aan leren en ontwikkelen van de persoon met een 
 verstandelijke beperking.
4 De actie draagt bij aan deelname van de persoon met een verstandelijke beperking in 
 de samenleving.
5 De actie is tijdgebonden.

Een van de voorwaarden waaraan het leertraject ‘Open de Cirkel’ moest voldoen was:
- presenteren van effectmetingen van acties die op naam van cliënten staan; 
- bevorderen van een persoonsgerichte benadering: cliënten zijn niet alleen cliënten, 
 maar in eerste instantie mensen met een naam en een identiteit.

Aantal persoonsgebonden acties
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ vraagt in de instructie om een cliëntgebonden actie. Het 
meten en weten van ‘hoeveel persoonsgebonden acties’ is een bewust toegepaste reductie. 
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Hiermee objectiveren we het aspect ‘persoonsgebonden’. Dit type reductie heeft de voor-
keur omdat het verbinden van een naam van een cliënt aan een actie een meer resul-
taatgerichte werkwijze kan opleveren. Relationeel of wederkerig leren denken kan voor 
professionals een leerdoel worden. Voor hen ligt hier een kans om een sociale context te 
creëren, waarbinnen een structurele verandering voor hun cliënten tot stand kan komen.

Dataverwerking
De 111 reflectieformulieren zijn gescreend op acties op naam van personen. Om 
persoonsgebonden acties te kunnen toetsen op zorgvernieuwing is een toetsingskader 
opgesteld aan de hand van de ondersteuningstechnieken van Schalock (par 2.5.2).
Het toetsingskader met ondersteuningstechnieken kent acht levensdomeinen. We heb-
ben voor dit onderzoeksdeel drie levensdomeinen geselecteerd met persoonsgebonden 
indicatoren: persoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling en sociale inbedding. Deze 
domeinen veronderstellen leercontexten en sociale actie en sluiten nauw aan bij de 
onderzoeksvragen.
Om betrouwbaar in kaart te brengen of er al dan niet sprake is van persoonsgebonden-
heid, is het zwaartepunt van de persoonsgebonden actie geïnterpreteerd op de drie 
dimensies en vervolgens gescreend op de indicatoren die bij die dimensies horen. De 
acties die niet passen in het toetsingskader (figuur 8.6) worden indien relevant verza-
meld onder de indicator: ‘verbeteractie’. Er is dan wel een persoonsgebonden actie, maar 
die betreft vooreerst geen zorgvernieuwing. 
Het kernbegrip reguliere zorgacties is toegevoegd om verbeteracties en vernieuwende 
acties te kunnen onderscheiden (figuur 8.7). 

Theoretische constructies
Het hieronder opgestelde toetsingskader moet informatie geven of:
- er gewerkt wordt aan burgerschapsontwikkeling;
- het proces van emancipatie voldoende in beweging is; 
- of het proces de ‘goede’ kant op beweegt.
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Kernbegrip: zorgvernieuwing

Indicatoren van effectiviteit:

Dimensies Indicatoren

Persoonlijke relaties Toestaan intimiteit 
Toestaan affecties 
Ondersteunen van de familie
Aanmoedigen van interacties
Koesteren van vriendschap
Bieden van ondersteuning

Persoonlijke ontwikkeling Zorg voor educatie en (re)habilitatie
Onderwijzen/leren van functionele vaardigheden
Zorg voor beroeps- en vrijetijdsactiviteiten
Aanmoedigen van ontwikkeling vaardigheden en kennis
Aanbieden zinvolle activiteiten
Ondersteunen vooruitgang
Gebruiken van de beste technologieën

Sociale inbedding Interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Promoten van een positieve levensstijl
Bevorderen van een normale en geïntegreerde omgeving
Zorg voor integreren en participeren in de samenleving
Ondersteunen vrijwilligerswerk

Figuur 8.6: toetsingskader actieplanning persoonsgebonden acties

Kernbegrip: Reguliere zorgacties

Indicatoren van effectiviteit:

Dimensie Indicatoren

Verbeteracties Aanpassen programma’s
Actualiseren zorg- en behandelplan
Respectvol bejegenen

Figuur 8.7: toetsingskader actieplanning reguliere zorgacties

Schalock heeft de ondersteuningstechnieken zo ontwikkeld dat de persoon met een 
verstandelijke beperking en/of de actoren zelf kunnen toetsen hoe en in welke mate zelf-
bepaling wordt ondersteund. In die ondersteuning ligt onder meer het emanciperen van 
mensen met een verstandelijke beperking besloten.
De toets ligt in feite bij de persoon met een verstandelijke beperking zelf. De onder-
steuningscriteria hebben betrekking op het alledaagse leven en zijn voor alle mensen 
relevant. 
Theoretisch hebben de cliënt en de professional een subject-subjectverhouding. Ze ver-
houden zich ideaal gezien als mensen die zo zelfstandig mogelijk handelen in wederkeri-
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ge situaties, waarbij het besef en de (h)erkenning van levenskwaliteit voor beiden voorop 
staat. De betrouwbaarheid van wat levenskwaliteit is en wat het niet is, kan in dialoog en 
reflectie tussen beiden worden vastgesteld.

8.3.2 Resultaten persoonsgebonden acties
Op de 111 reflectieformulieren zijn in totaal 22 acties genoemd. 

Tabel 8.4: aantal persoonsgebonden acties 1ste en 2de spelsessie 

Aantal persoonsgebonden acties 22

Vanuit het kengetal ‘22 acties’ is een aantal verbindingen gelegd met andere kengetallen 
van het onderzoek die de impact aangeven van wat professionals daadwerkelijk in de 
organisatie tot stand brachten:
- aantal reflectieformulieren: 111
- totale aantal deelnemers aan het leerspel: 676
- totale aantal professionals in de primaire zorg: 933
- totale aantal cliënten: 1200
De kwantitatieve informatie die dit oplevert is weergegeven in de hierna volgende tabel-
len 8.5  tot en met 8.8.

Tabel 8.5: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de context van reflecties van spelcoaches

Aantal persoonsgebonden acties 22

Reflectieformulieren 111

Persoonsbonden acties: context reflecties van spelcoaches 19,82%

Tabel 8.6: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de context van het leerspel

Aantal persoonsgebonden acties 22

Deelnemers leerspel 676

Persoonsgebonden acties: leerspel context 3,25%

Tabel 8.7: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de medewerkerscontext

Aantal persoonsgebonden acties 22

Professionals werkzaam in de organisatie 933

Persoonsgebonden acties: medewerkerscontext 2,36%
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Tabel 8.8: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de cliëntencontext

Aantal persoonsgebonden acties 22

Totaal aantal cliënten 1200

Persoonsgebonden acties: cliëntencontext 0,55 %

Samengevat levert dit de volgende analyse op:
- De 111 reflectieformulieren van de 1ste en de 2de spelsessie zijn gescreend op het 
 verzamelen van acties op naam: totaal 22.
- Spelcoaches hebben 19,82 % acties op naam vermeld. 
- Als we dit afzetten tegen de totale groep deelnemers aan het leerspel, komt 3,25% van 
 de professionals tot een persoonsgebonden actie.
- In de organisatie hebben 933 professionals de opdracht zorgvernieuwing na te leven. 
 Van de totale groep professionals is 2,36% ‘doende’ met een persoonsgebonden actie, 
 die voortkomt uit het leerspel, sessie 1 en 2.
- Het effect op de totale clientèle van 1200 personen is, dat 0,55 % van de 
 cliënten(groep) daadwerkelijk betrokken is geweest bij een persoonsgebonden actie.

Discussie
We weten nu het aantal persoonsgebonden acties en de procentuele verhoudingen ten 
opzichte van de totale clientèle en de totale groep professionals. We zouden deze uitkom-
sten - op basis van de feitelijke aantallen na twee spelsessies ‘Open de Cirkel’- kengetallen 
kunnen noemen. Deze resultaten kwamen tot stand in een context van het leren operati-
onaliseren van zorgvernieuwing. Inzicht in de effectiviteit van het leerspel is van belang 
om te weten hoe de organisatie ervoor staat als het gaat om gedrag en kennis aangaande 
actieplanning, emancipatie en inbedding van vernieuwing. Het presenteren van dit type 
kengetallen kan voor een organisatie een signaal zijn om een aantal zaken in heroverwe-
ging te nemen, bijvoorbeeld:
- Welk effect beogen we met deskundigheidsbevordering?
- Welke eisen moeten er aan de zorgplanning gesteld worden?
- Hoe blijven de organisatieleden elkaar ‘opvoeden’ in zorgvernieuwing?
- Welke prestatie indicatoren moeten we vaststellen om de effecten van zorgvernieuwing 
 te kunnen meten?

8.3.3 Resultaat: type actie
Wat betreft de inhoudelijke aard van de actie is aan de hand van het toetsingskader 
gescreend op welke dimensies en indicatoren de 22 persoonsgebonden acties betrekking 
hebben. De acties zijn gescoord op een reeks van A t/m V. Iedere letter, waarmee tevens 
de namen van cliënten zijn geanonimiseerd, staat voor één samenhangende actie (in 
totaal 22). 
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Tabel 8.9: overzicht van het type persoonsgebonden acties 

Persoonsgebonden actie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Persoonlijke relaties x

toestaan van intimiteit x

ondersteunen van de familie x x x

aanmoedigen van interacties x x x

bieden van ondersteuning x x x x x

Persoonlijke ontwikkeling

zorg voor educatie en 
(re)habilitatie

x x x x

onderwijzen/leren van 
functionele vaardigheden 

x x x x x

zorg voor beroeps-/vrijetijds-
activiteiten

x x x x

aanmoedigen van ontwikke-
ling vaardigheden/kennis

x x x x x

aanbieden zinvolle activiteiten x x x x x x

ondersteunen vooruitgang x x x x x x

gebruiken van de beste 
technologie

x x

Sociale inbedding

interacteren met bestaande 
ondersteuningsnetwerken

x x

promoten van een positieve 
levensstijl

x

bevorderen van een normale 
geïntegreerde omgeving

x x

zorg voor integreren en parti-
ciperen in de samenleving

x

Verbeteractie

ochtendprogramma 
aanpassen

x

middagprogramma 
aanpassen

x

dagprogramma aanpassen x

zorg en behandelplan 
actualiseren

x

persoon respectvol bejegenen 
bij moeilijk gedrag 

x

dagbestedingprogramma 
aanpassen

x
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De dimensies persoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling en sociale inbedding met 
de bijbehorende indicatoren zijn de belangrijkste aspecten, omdat deze ons informatie 
verschaffen over zorgvernieuwing en ondersteunend werken. Tabel 8.9 laat zien, dat op 
de effectieve indicatoren van deze drie dimensies 51 keer is gescoord. Bij de actie van 
persoon ‘N’ komen meerdere aspecten van zorgvernieuwing en ondersteunend werken 
aan de orde. Bij de personen ‘D’ en ‘N’ wordt ook buiten de instelling actie ondernomen. 
De verbeteracties zijn daarentegen ook van belang om te weten hoe de verhouding ligt 
tussen vernieuwend en verbeterend werken. Figuur 8.8 geeft procentueel weer op welke 
dimensies de nadruk ligt bij deze 22 acties.

Verbeteracties

Sociale inbedding

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke relaties

Aantal acties (in procenten 0-100%) (N=57)

10,53

10,53

              56,14

                  22,81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figuur 8.8: procentuele weergave actie per dimensie

De meetresultaten liggen tussen 0% en 100%. Om de resultaten genuanceerd te kunnen 
interpreteren is de volgende classificatie gebruikt. 
  0 - 20%  = zeer laag
20 - 40%  = relatief laag
40 - 60%  = voldoende
60 - 80%  = behoorlijk
80 -100% = in hoge mate

De dimensie persoonlijke ontwikkeling scoort voldoende en in vergelijking met de 
andere dimensies het hoogst: 56,14%. De dimensie persoonlijke relaties scoort relatief 
laag: 22,81%. De sociale inbedding scoort zeer laag: 10,53%. De verbeteracties scoren 
eveneens zeer laag: 10,53%. 

Interpretatie 
Als we persoonlijke ontwikkeling (56,14%) in relatie brengen met sociale inbedding 
(10,53%) en persoonlijke relaties (22,81%), zien we dat de persoonlijke ontwikkeling 
van de cliënten nog in zeer geringe mate plaatsvindt in interactie met anderen, met be-
staande ondersteuningsnetwerken en via participatie in de samenleving. We merken op 
dat er voldoende aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van cliënten, maar dat 
deze vooral plaatsvindt binnen het groepsgerichte zorgsysteem. In deze fase van zorg-
vernieuwing betreft dit vooral verbeterend werken aan persoonlijke ontwikkeling van 
cliënten.  
De verbeteracties zijn gericht op aanpassing van planning en organisatie van activiteiten. 
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Actualisatie van behandelplannen heeft betrekking op het organiseren van randvoor-
waarden rondom de persoon. De professional neemt hier initiatieven in de coördinatie 
van de zorgplanning. Het type actie dat wel concreet te herleiden is, heeft betrekking op 
dagbesteding en communicatie. Bij de dimensie persoonlijke relaties wordt ‘bieden van 
ondersteuning’ meermaals genoemd. Dit biedt echter weinig houvast, omdat we niet 
kunnen traceren waarin cliënten worden ondersteund. Alle andere acties vinden plaats in 
de context van de instelling en op het instellingsterrein. Dit is de sociale inbedding. 

8.3.4 Discussie: niet-persoonsgebonden acties 
Spelcoaches hebben een aantal acties wèl in de richting van ‘het persoonlijke’ geschreven, 
maar dit is ons inziens onvoldoende aannemelijk in het kader van deze onderzoeksop-
dracht. We mogen deze stijl van zorgverlening niet zonder meer een vorm van onder-
steunend werken noemen. In de transcripties is veelvuldig deze niet concrete stijl van 
communicatie over zorgverlening terug te vinden. Kenmerkend voor deze stijl is: praten 
over dingen die over cliënten(groepen) gaan. De geschreven reflecties c.q. rapportages 
zijn doorgaans niet contextgebonden geformuleerd. Deze zouden ook voor collega’s geen 
houvast bieden om het handelen aan te verbinden. Dit is van belang, omdat meerdere 
mensen met dezelfde cliënten werken. 
Hoewel we hebben gezien dat actieplanning zeer laag scoort, zijn er wel acties onder-
nomen in de werkomgeving van de professional. Het gaat hierbij om randvoorwaarde-
lijke acties die de organisatie van het werk betreffen. Gezien de gestelde norm dat het 
om persoonsgebonden actieplanning moet gaan, zijn deze acties niet meegenomen als 
onderzoeksgegevens.
De beschrijvingen van de spelcoaches laten zien, dat het bij actieplanning overwegend 
gaat over ‘groepsvisies’ en ‘groepsacties’, zoals in het voorbeeld hierna. Dergelijke ac-
tiebeschrijvingen geven wel contexten weer waarin zorgvernieuwing haar weg nog kan 
vinden.

Voorbeeld van groepsvisies en groepsacties

Actie:
In de groep de wensen en de keuzen van de cliënten onder de aandacht brengen. Met elkaar, 
in het zorginhoudelijke overleg, bespreken hoe ieder de signalen interpreteert die de cliënten 
geven met betrekking tot hun wensen en keuzen.

Reflectie op de actie:
N. heeft verzamelschrift geïntroduceerd. Daarin worden wensen en keuzen die cliënten aange-
ven genoteerd zodat tijdens het werkoverleg de gegevens met elkaar worden besproken. 

Deze context veronderstelt een persoonsgebonden benadering. In het evaluatiemateri-
aal is echter niet terug te vinden wat het effect is voor één of meer cliënten. Ook wordt 
zichtbaar dat acties die in de 1ste spelsessie geformuleerd zijn, in de 2de spelsessie terug-
komen zonder dat er sprake is van een effect of gunstige ontwikkeling. Discontinuïteit in 
aanwezigheid van professionals wordt regelmatig als reden genoemd waarom een actie 
niet is opgepakt. We kunnen ons afvragen of bij vertrek van medewerkers een adequate 
overdracht van actieplanning plaatsvindt. We vragen ons dit mede af, omdat van de 22 
acties er maar één actie ook in het zorgplan is opgenomen. 
Opvallend is dat acties vaak worden verwoord in termen van inventariseren, gegevens 
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verzamelen, navragen en opzoeken. We beschouwen dit als een valkuil, omdat er de 
intentie aan ten grondslag ligt dat dit ten goede komt aan de cliënt. In praktijk wordt er 
echter geen cliëntgebonden actie verbonden aan datgene wat is geïnventariseerd. Tevens 
viel op, dat als een actie om welke reden dan ook geen doorgang had gevonden, profes-
sionals dat pas in de spelsessie voor het eerst hoorden. De spelstructuur vraagt nadruk-
kelijk naar het resultaat van acties, maar kennelijk wordt deze informatie niet vanzelf-
sprekend uitgewisseld in de reguliere werkcontext.

De methode visie-actie-gedrag stelt professionals in de gelegenheid relevante informatie 
uit te wisselen en hieraan vanuit verschillende invalshoeken betekenis te geven, welke 
betekenissen weer tot nieuwe actieplanning kunnen leiden. 

We nemen aan dat de periode van één tot drie maanden tussen spelsessie 1 en 2 vol-
doende was om enig resultaat te verwachten bij sessie 2. De reflecties van de spelcoaches 
en de transcripties geven de indruk dat het bij de doorgaans groepsgerichte acties vooral 
gaat over randvoorwaarden, met name randvoorwaarden die het werk van professionals 
moeten structureren. Maar de dimensie ‘persoonlijke ontwikkeling’ laat een gunstige 
ontwikkeling zien: professionals werken binnen acties op hun eigen wijze aan de per-
soonlijke ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking. 

Als we het geheel van bevindingen kritisch beschouwen, is duidelijk dat het veel inspan-
ning en volharding vraagt om zorgvernieuwing, ondersteunend werken en burger-
schapsontwikkeling van de grond te krijgen. Bij organisatiebrede reflectie op de gewenste 
vernieuwing, zullen de volgende aspecten ter discussie moeten staan.

- Het leerspel ‘ Open de Cirkel’ onthult de mate van kwaliteit van dienstverlening aan de 
hand van wat professionals en management doen en (na-)laten. Voor het management 
kan de (zeer lage) actieplanning een belangrijk signaal zijn. Niet zo zeer als indicatie voor 
de (lage) kwaliteit van de zorgverlening als geheel, als wel voor de mate waarin er sprake 
is van cliëntgestuurd werken. Een lage actieplanning is mogelijk een indicatie is voor een 
aanbodgerichte werkwijze.
- We constateren voorzichtig dat het leerspel onthult dat professionals weinig 
 initiatieven nemen. Als we de theorie volgen, dat alleen door ervaring geleerd kan 
 worden, ‘leren door doen’ of learning by doing, ontwikkelen professionals vooralsnog 
 weinig competentie, omdat ze niet tot actie komen. Uitgaande van een organisatie-
 cultuur met een systeem van vrijheid in handelen en een eigen keuzerepertoire van de 
 professional en het management, is de vraag: hoe kan de organisatie of het 
 management de ‘ondernemingszin’ van professionals stimuleren en bevorderen?
- Als we met respect voor de persoon met een verstandelijke beperking uitgaan van leren 
 als zelfontplooiing - zoals in deel 1 als kernthema besproken - stellen we vast dat hij 
 of zij doorgaans te weinig leercontexten krijgt aangeboden. Daardoor is er ook voor 
 hem/haar weinig gelegenheid voor leren door doen. Hoe kan deze leercontext worden 
 uitgebreid; hoe kunnen mogelijke leersituaties beter worden benut? 

8.3.5 Conclusie 
Subvraag 1.2 luidde: Wat voor type persoonsgebonden acties ondernemen professionals 
en dragen die acties bij aan zorgvernieuwing? 
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De evaluatie van het leerspel laat zien dat de aard van de persoonsgebonden acties die 
professionals met cliënten ondernemen slechts gericht is op enkele aspecten van de 
ondersteuningstechnieken. Deze acties zijn in zeer beperkte mate geïntegreerd in de 
totale leefcontext van de persoon. De acties zijn - met uitzondering van twee acties - niet 
ingebed in een sociale infrastructuur, waarmee we vooral bedoelen dat de actie wordt 
ondernomen temidden van anderen in de samenleving. Het type actie dat plaatsvindt is 
vaak wel gericht op persoonlijke ontwikkeling. Deze acties worden ondernomen in de 
reguliere zorgcontext. 
Het referentiekader van de professionals in dit onderzoek is in hoge mate gericht op 
groepsdenken en in zeer geringe mate op persoonsgericht denken. Dit wil niet zeggen dat 
er ook sprake is van een groepsresultaat. Het is althans niet te herleiden dat er een effect 
is voor de groep of dat doelgerichte interventies plaatsvinden in de groep. 
De belangrijkste taakstelling voor professionals was volgens de zorgvisie: de voorwaar-
den creëren waardoor mensen met een verstandelijke beperking kunnen leven in hun 
eigen netwerk, temidden van anderen en ondersteund worden bij persoonlijke groei en 
ontwikkeling. We stellen vast dat persoonlijke ontwikkeling van mensen met een 
verstandelijke beperking wel als zodanig wordt beleefd en beoogd, maar nog niet con-
form de nieuwe visie op zorg- en ondersteuning wordt uitgevoerd.
 
8.3.6 Samenvatting 
De competentie om persoonsgebonden acties te formuleren is niet nadrukkelijk aanwe-
zig bij professionals en spelcoaches. Kijkend naar de actieplanning, in het kader van het 
leerspel, bevindt het proces van zorgvernieuwing zich nog in de verkennende fase van 
visievorming en -ontwikkeling.
We stelden dat het proces van persoonlijke verandering ons inziens ingebed moet zijn in 
een sociale infrastructuur. Op basis van screening op indicatoren voor effectieve onder-
steuning concluderen we, dat er nauwelijks sprake is van sociale inbedding gericht op 
burgerschapsontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. 
Gezien de discussieaspecten die gedurende de onderzoekssessies met regelmaat ter 
sprake kwamen, vragen we ons kritisch af of de organisatie zich op zo’n moment de 
goede kant op beweegt. 
We onderschrijven de eerdere bevindingen, dat professionals vooral handelen vanuit 
bestaande referentiekaders, met name de eigen, feitelijke werkstructuur bespreken en er 
niet voor kiezen om zorgvernieuwend te handelen.

8.4 Resultaatbeschrijving effectmeting resultaten acties
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op subvraag 1.3: Hoe dragen de acties bij aan 
leercompetentie-ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking? 
De wederkerigheid die ontstaat vanwege het feit dat de professional zelf de sociale situ-
atie creëert is onderdeel van de meetsituatie. Er wordt getoetst of de acties en de ervarin-
gen bijdragen aan deelname in een sociale omgeving waar de persoon ervaring (leerver-
mogen) kan opdoen.

8.4.1 Methodische en theoretische constructies

Methode 
In dit onderzoeksdeel is de narratieve onderzoeksmethode toegepast. Het invullen van 
het evaluatieformulier zou professionals in staat moeten stellen tot een interpretatief 
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perspectief te komen op de ontwikkelingssituatie van de cliënt. 
De vragenlijsten zijn zo geconstrueerd, dat het mogelijk is steeds opnieuw een vraag te 
stellen die de persoon met een verstandelijke beperking in staat stelt een ervaring te ver-
tellen en daarmee de professional om zijn of haar waarneming te verbreden. We kiezen 
voor deze aanpak om aansluiting te houden bij de dagelijkse situatie van de persoon. Dat 
voorkomt dat de communicatie onbegrijpelijk wordt. Als de persoon met een verstan-
delijke beperking onvoldoende in staat is om een vraag te beantwoorden kan de profes-
sional ter plaatse de communicatie aanpassen aan de mogelijkheden van de persoon in 
kwestie. Zo krijgt in dialoog het eigen verhaal gestalte van de persoon met een verstande-
lijke beperking. 

Het meten en weten van de effectiviteit van acties met cliënten vroeg om na te denken 
over een vorm en stijl van evalueren, waarbij appèl wordt gedaan op de ervaringswe-
reld van de persoon met een verstandelijke beperking. Als zelfbepaling en regie over 
het eigen leven uitgangspunten voor kwaliteit van leven zijn, moest dit ook in de wijze 
van evalueren tot uitdrukking komen. Om hieraan tegemoet te komen creëren we een 
‘sociale situatie’ waarin de cliënt deelnemer is en de professional vooreerst toeschouwer. 
De professional gaat met de cliënt in dialoog over de ervaringen die zijn opgedaan in 
de actie. Er zijn voor de professional een aantal vragen gemaakt om in dialoog te treden 
met de cliënt. Het specifiek vragen naar ervaringen van de persoon is hierbij een leerdoel 
voor professionals. De professional kon ook zelf vragen maken. De paradox in deze 
evaluatiemethode is dat we weten dat een aantal cliënten niet kan praten, geen verhalen 
kan vertellen en niet kan schrijven. In die situaties is aan de professional gevraagd vanuit 
zijn waarneming ervaringen en effecten te interpreteren en dit op het evaluatieformulier 
van de persoon met een verstandelijke beperking in te vullen. We zien deze werkwijze 
van de professional als de reflectievorm ‘reflectie op ongereflecteerde ervaringen’, die in 
paragraaf 6.4.3  is beschreven. De professional moet in die situatie reflecteren op al dan 
niet gereflecteerde ervaringen van de cliënt, die hij ontleent aan situaties en ervaringen 
opgedaan met de cliënt. 
In de werkpraktijk van de professionals is dit geen bijzondere situatie; hij of zij inter-
preteert zo nodig voortdurend situaties, maakt aannamen over situaties en ervaringen 
en continueert hiermee de zorgverlening. Voor de cliënt is deze werkwijze eveneens niet 
vreemd, want als hij niet kan praten, zal hij op andere wijzen zijn beleving en ervaringen 
kenbaar maken. Bijvoorbeeld met geluidjes of gezichtsuitdrukkingen. 
De werkwijze gaat uit van wederkerigheid, waarin respect voor de ander een essentiële 
rol speelt, door de ervaringen van de persoon met een verstandelijke beperking te erken-
nen. Systematische toepassing van wederkerig leren kan wellicht bijdragen aan cliënt-
gestuurd werken. Het uitgangspunt is praten (communiceren) met de persoon met een 
verstandelijke beperking in plaats van praten over de persoon. Hierbij maken we evenals 
bij de evaluatie van persoonsgerichte acties gebruik van de eerder beschreven ondersteu-
ningstechnieken van Schalock. De dimensies zijn wederkerig gemaakt: voor de persoon 
met een verstandelijke beperking en de professional. Met dit  toetsingskader worden 
kwaliteit van leven en de kwaliteit van werken/ondersteunen getoetst. 
Dataverzameling 
Aan de persoon met een verstandelijke beperking is voorgelegd:
een evaluatieformulier om de opgedane ervaring rondom de actie te vertellen en 
vervolgens op te schrijven. Of de professional schrijft het verhaal van de persoon met 
een verstandelijke beperking op. 
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Aan de professional is voorgelegd: 
een evaluatieformulier waarin de professionele aanpak, bevindingen en ervaringen 
worden beschreven. 

Er is ter voorbereiding op deze evaluatie een begeleidende brief aangeboden aan de 
teams en de actie-eigenaar. In de brief worden nogmaals een aantal zaken uitgelegd, zoals 
het doel van het leerspel, de relatie met zorgvernieuwing en emancipatie van mensen 
met een verstandelijke beperking; zelfbepaling; cliëntgestuurd werken; hoe we recht kun-
nen doen aan emancipatie; inbreng van professionaliteit; participatie van ‘anderen’; de 
actie-eigenaren en alle deelnemers aan de spelsessie worden bij naam genoemd. 
Het belang van het evalueren van de sociale context van de cliënt en de professional 
komen in de brief nadrukkelijk naar voren. Hier volgen een drietal zinsneden uit de 
begeleidende brief: 

‘De cliënt moet op eigen wijze zijn verhaal kunnen vertellen en jij schrijft het verhaal 
vervolgens op. Doorvragen biedt de mogelijkheid meer te weten te komen over hoe de 
persoon met een verstandelijke beperking de actie heeft ervaren, hoe de actie is verlopen 
enzovoort. Wellicht lopen je eigen vragen niet parallel met de vragen op het evaluatie-
formulier, maar laat vooral het verhaal de maat zijn en niet het formulier’ (narratieve 
onderzoeksvorm). 

 ‘Je kunt ook iemand anders het gesprek met de cliënt laten voeren, bijvoorbeeld familie, 
een leerling, stagiaire of collega’ (sociale context). 

 ‘In de voorbereiding van de evaluaties hebben we kunnen constateren dat er cliënten 
zijn verhuisd en soms hebben medewerkers een andere werkplek gekregen. Wij gaan er 
van uit dat de actie en de daaraan verbonden leer- en werkdoelen van een cliënt in de 
overdracht een goede plek hebben gekregen. En dat vanuit cliëntgestuurd werken de 
uitvoering van de actie is voortgezet’ (actieplanning). 

Aan cliënten is gevraagd of ze gebruik willen maken van de narratieve onderzoeksvorm: 
verhalen vertellen. Voorbeelden die zijn gegeven op het evaluatieformulier van de cliënt 
zijn: 
- Wat heb je gedaan?
- Wat vond je ervan?
- Vertel eens……..
- Vertel er nog eens wat meer over……’
- Wat kun jij goed?
- Wat zou je graag willen?

Aan de professionals is gevraagd over eigen aanpak en competentie te vertellen:
- Beschrijf de actie. 
- Hoe heb je het aangepakt?
- Welke type doel paste bij het begeleiden/ondersteunen van de actie: werkdoel, leerdoel, 
 ontwikkeldoel? 
- Welke nieuwe (leer)ervaringen deed je op bij de uitvoering van de actie?
- Welke competenties waren bij de uitvoering van de actie van toepassing: vaardigheden, 
 houding, kennis? 
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- Waar was je minder goed in?
- Welke verandering is bij jou teweeggebracht bij het uitvoeren van de actie?
- Heb je vooruitgang geboekt in het uitoefenen van je vak?
- Heb je de actie zelfstandig uitgevoerd of samen met anderen/of met ondersteuning? 
- Welke acties ga je nog ondernemen met deze cliënt? 
- Was er sprake van doelgericht handelen van jouw kant?
- Heb je tijd en gelegenheid genomen te reflecteren met collega’s op de actie?
- Met wie reflecteer jij op je werk/handelen?
- Wat is de rol van de leidinggevende geweest bij uitvoering van de actie: ondersteunend, 
 coachend, besluitvormend, meedenkend, oplossend, geen rol.
- Is de actie vastgelegd in het zorgplan? 

Er zijn gesloten vragen gesteld en vragen waarbij gevraagd wordt naar inhoud, ervaring 
en context. 

De 22 persoonsgebonden acties waren de inzet voor het onderzoeken van de resultaten 
onder de noemer ‘effectmetingen acties van cliënten’. Er zijn 20 evaluatiesetjes verstuurd. 
Twee persoonsgebonden acties zijn niet geëvalueerd, omdat twee cliënten buiten de regio 
zijn gaan wonen en het niet mogelijk bleek het effect van de actie te traceren. 

Theoretische constructies 
Leercompetentie-ontwikkeling wordt opgevat als ontwikkeling van leervermogen. Een 
persoon met een verstandelijke beperking kan leervermogen ontwikkelen in situaties 
waar hij directe ervaringen opdoet, of in nieuwe situaties waarin hij in de gelegenheid is 
deze ervaringen weer toe te passen. Leervermogen vraagt om integrerend vermogen dat 
samenhang en relatie aanbrengt tussen opgedane kennis en vaardigheden. 

Het is de bedoeling dat de professional met de cliënt in dialoog gaat om de actie te evalu-
eren. Deze evaluatiemethodiek heeft in het ontwerp een aantal kenmerken van wederke-
rig leren:
- socialiseren van informatie door het gezamenlijk expliciteren van ervaringen;
- koppelen van wederzijdse ervaringen en gedrag van de cliënt en de professional in 
 dialoog en vervolgens op schrift; 
- elkaar verhalen vertellen; 
- opschrijven van wederzijdse ervaringen;
- reflecteren op eigen competentie door de professional in relatie tot de vraag van de 
 cliënt;
- elkaar respectvol bejegenen door het recht te erkennen om eigen keuzes te maken. 

Affectie en respectvolle bejegening sluiten nauw aan bij wederkerig leren. Affectieve va-
riabelen zoals leergeoriënteerde doeloriëntatie (Nicholls, 1987), positieve verwachtingen 
(Heckhausen, 1980), vakinhoudelijke interesse (Schiefele,1991), intrinsieke motivatie 
(Harter, 1985) en zelfvertrouwen (Carver & Scheier, 1988) zijn belangrijke energiebron-
nen om de kwaliteit van het leerproces te bevorderen. Maar ook ego-oriëntatie, twijfel en 
negatieve verwachtingen en een negatief gekleurd ‘waardegebied’ (Hermans, 1978; Van 
der Plas, 1981; Brugman & Beem, 1982) kunnen deel uitmaken van het leerproces en 
zelfs kan de aandacht volledig gericht zijn op andere activiteiten. 
We kunnen in deze onderzoeksrapportage geen antwoord geven op de vraag of affec-
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tieve variabelen van professionals belemmerend of bevorderend hebben gewerkt voor 
het resultaat voor de persoon met een verstandelijke beperking. Wel kunnen we nader 
bekijken of de resultaten van de acties mogelijk wijzen op een indirect verband tussen af-
fectieve variabelen en prestaties, namelijk via de bereidheid van de professionals om tijd 
te nemen voor het gesprek met de cliënt en de verhalen te noteren. 

De dimensies waarop de acties gescoord worden staan in verband met de theorie van 
Clandinin & Conelly, die stelt dat narratief onderzoek in wezen een manier is om de 
ervaring begrijpelijk te maken (hoofdstuk 2, par. 2.3). Zij hanteren de theorie van Dewey 
die gebruik maakt van drie criteria van ervaring: situatie, continuïteit en interactie. Deze 
drie dimensies leiden tot een driedimensionale narratieve onderzoeksruimte, die de 
onderzoeker de kans geeft alle richtingen op te gaan: naar binnen, naar buiten, terug-
waarts en voorwaarts en gesitueerd binnen een plaats (positie). Het is tegelijkertijd een 
kader om de fricties aan de grenzen van narratief en traditioneel (empirisch/cognitief) 
onderzoek te identificeren. Om inzicht te verkrijgen in de kloof tussen empirie en 
theorie is voor deze aanpak gekozen. Deweys eerste ervaringscriterium situatie, schept 
ruimte voor tijdelijkheid, het persoonlijke, het sociale en de plaats. Voor dit onderzoek 
kunnen we hierin verschillende richtingen kiezen. Het tweede criterium continuïteit, 
vinden we terug in de spanningsvelden van verleden, heden en toekomst; van tijde-
lijkheid, mensen, actie, en zekerheid. Het derde criterium interactie betreft de  sociale 
context en het persoonlijke. 
Actie en ervaring opdoen kan theoretisch leiden tot leercompetentie-ontwikkeling als 
voldaan wordt aan onderstaande indicatoren, die aan de hand van drie theorieën zijn 
samengesteld:
1 De benadering van Dewey met de onderzoeksruimte: situatie, continuïteit en 
 interactie.
2 Clandinin & Connelly die de theorie van Dewey gebruiken als onderzoekstermen en 
 deze in een narratieve context praktiseren.
3 Schalock die dimensies van levenskwaliteit heeft verzameld die expliciet bedoeld zijn 
 als ondersteuningstechnieken voor zowel de persoon met een verstandelijke beperking 
 als de professional om levenskwaliteit te bevorderen. 

Reductie vindt plaats door de antwoorden te interpreteren naar drie indicatoren van 
effectiviteit, die volgens Clandinin & Conelly beïnvloedingsfactoren zijn voor compe-
tentie-ontwikkeling: situatie, continuïteit en interactie. Uit deze factoren kunnen we 
herleiden of er sprake is van een sociale context die volgens de theorie aanleiding is om 
tot leercompetentie-ontwikkeling te komen. In schema 8.9 zien we dat voor de cliënt en 
de professional dezelfde indicatoren van effectiviteit zijn opgenomen. De verwerking van 
de theoretische constructies leidt tot het volgende toetsingskader en meetinstrument. 
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Kernbegrip: wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling

Dimensies Indicatoren van effectiviteit Dimensies 

Persoon met 
een ver-
standelijke 
beperking

Professional 

Situatie Toestaan affecties 
Ondersteunen van de familie
Aanmoedigen van interacties
Bieden van ondersteuning

Situatie

Continuïteit Zorg voor educatie en (re)habilitatie
Onderwijzen/leren van functionele vaardigheden
Zorg voor beroeps- en vrijetijdsactiviteiten
Aanmoedigen van ontwikkeling vaardigheden en kennis
Aanbieden zinvolle activiteiten
Ondersteunen vooruitgang
Gebruiken van de beste technologieën

Continuïteit

Interactie Interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Promoten van een positieve levensstijl
Bevorderen van een normale en geïntegreerde omgeving
Zorg voor integreren en participeren in de samenleving

Interactie

Figuur 8.9: fase I, toetsingskader effectmeting acties, leercompetentie-ontwikkeling bij wederkerig leren

De geschreven teksten op de evaluatieformulieren van de persoon met een verstandelijke 
beperking (A) en de professional (B) zijn afzonderlijk geïnterpreteerd en als score opge-
nomen bij respectievelijk de dimensies en de indicatoren. Het totale beeld is weergegeven 
in tabel 8.10. De nummers 1 t/m 20 staan voor de twintig personen met een verstande-
lijke beperking met wie acties zijn geëvalueerd. Er is geselecteerd op welke onderdelen de 
gegevens overeenkomsten vertoonden met de indicatoren. Alles wat wel was opgeschre-
ven maar niet in indicatoren ‘gewogen’ kon worden is niet als data verwerkt. 
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Tabel 8.10: scores effectmeting acties wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling persoon met een verstande-

lijke beperking (A) en de professional (B)

Ondersteuningstechnieken 1
A 

1
B

2
A

2
B

3
A

3
B

4
A

4
B

5
A

5
B

6
A

6
B

7
A

7
B

8
A

8
B

9
A

9
B

10
A

10
B

t.b.v. wederkerig leren 

en leercompetentie-ontwikkeling

Dimensies

Situatie

toestaan van affecties x x x x x x x x

ondersteunen van de familie x x x x x x

aanmoedigen van interacties x x x x x x x x x x

bieden van ondersteuning x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Continuïteit

zorg voor educatie en 
(re)habilitatie

x x x x x x x x x x x

onderwijzen/leren van functionele 
vaardigheden 

x x x x x x x x x

zorg voor beroeps-/
vrijetijdsactiviteiten

x x x x x x x x

aanmoedigen van ontwikkeling 
vaardigheden/kennis

x x x x x x x x x

aanbieden zinvolle activiteiten x x x x x x x x x x

ondersteunen vooruitgang x x x x x x x x x x x x

gebruiken van de beste 
technologie

Interactie

interacteren met bestaande on-
dersteuningsnetwerken

x x x x x x x x x x x x x

promoten van een positieve 
levensstijl

x x x x x x x x x x

bevorderen van een normale 
geïntegreerde omgeving

x x x x x x x x

zorg voor integreren en partici-
peren in de samenleving

x x x x x x x x

Verbeteractie

ochtendprogramma aanpassen x x x

middagprogramma aanpassen x x x x x

zorg en behandelplan actualiseren x x x x

persoon respectvol bejegenen bij 
moeilijk gedrag 

x

ondersteunen bij gezondheid x x x x

groepsvoorwaarden creëren x
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Ondersteuningstechnieken 10
B

11
A

11
B

12
A

12
B

13
A

13
B

14
A

14
B

15
A

15
B

16
A

16
B

17
A

17
B

18
A

18
B

19
A

19
B

20
A

20
B

t.b.v. wederkerig leren 

en leercompetentie-ontwikkeling

Dimensies

Situatie

toestaan van affecties x x x x

ondersteunen van de familie x x x x

aanmoedigen van interacties x x x x x x x

bieden van ondersteuning x x x x x x x

Continuïteit

zorg voor educatie en 
(re)habilitatie

x x x x x x x x x

onderwijzen/leren van functionele 
vaardigheden 

x x x x x x x

zorg voor beroeps-/
vrijetijdsactiviteiten

x x x x x x x x x

aanmoedigen van ontwikkeling 
vaardigheden/kennis

x x x x x

aanbieden zinvolle activiteiten x x x x x x x

ondersteunen vooruitgang x x x x

gebruiken van de beste 
technologie

x x

Interactie

interacteren met bestaande on-
dersteuningsnetwerken

x x x x x x

promoten van een positieve 
levensstijl

x x x

bevorderen van een normale 
geïntegreerde omgeving

x x x

zorg voor integreren en partici-
peren in de samenleving

x x x x

Verbeteractie

ochtendprogramma aanpassen x x x x x x x x x x x x x x x x

middagprogramma aanpassen x x x x x x x x x x

zorg en behandelplan actualiseren x x x x x

persoon respectvol bejegenen bij 
moeilijk gedrag 

ondersteunen bij gezondheid x x

groepsvoorwaarden creëren
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8.4.2 Resultaat effectiviteit persoonsgebonden acties 
De personen (A en B) 1, 2, 4, 10 en 13 scoren op alle drie dimensies: situatie, continuïteit 
en interactie. Deze scores geven blijk van actieve ondersteuning bij leren en ontwikkelen 
van de persoon met een verstandelijke beperking in een sociale context. Bij de dimen-
sie continuïteit scoort de professional (B) vaker dan de persoon met een verstandelijke 
beperking (A). De personen 14 t/m 19 (A en B) scoren niet op de dimensie interactie. 
Figuur 8.10 geeft procentueel weer op welke dimensies de nadruk ligt bij de effecten van 
de persoonsgebonden acties.

Situatie

Continuïteit

Interactie

Verbeter acties

Effecten persoonsgebonden acties
Aantal gescoorde items  N(A)= 109,  N(B)= 141

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A = Cliënt   B = Professional

A  24,77%

B  17,02%

A  37,61%

B  39,01%

A  14,68%

B  26,24%

A  22,94%

B  17,73%

Figuur 8.10: effecten persoonsgebonden acties bij wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling

De meetresultaten liggen tussen 0% en 100%. Om de resultaten genuanceerd te kunnen 
interpreteren is de volgende classificatie gebruikt. 
  0 - 20%  = zeer laag
20 - 40%  = relatief laag
40 - 60%  = voldoende
60 - 80%  = behoorlijk
80 -100% = in hoge mate

De dimensies situatie, continuïteit en interactie zijn de belangrijkste aspecten, omdat 
deze ons informatie verschaffen over de voortgang van zorgvernieuwing en ondersteu-
nend werken. Ook geven de dimensies ons inzicht in welke mate er sprake is van weder-
kerigheid tussen de cliënt (A) en de professional (B) c.q. de mate van leercompetentie-
ontwikkeling van beiden.  
Er wordt zeer laag tot relatief laag gescoord op de drie dimensies situatie, continuïteit en 
interactie: bij cliënten liggen de percentages tussen 14,68% en 37,61%, bij professionals 
tussen 17,02% en 39,01%. De verbeteracties scoren zeer laag tot relatief laag: 22,94% bij 
cliënten en 17,73% bij professionals. 
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Interpretatie 
Van de vier dimensies scoort het ervaringscriterium ‘continuïteit’ het hoogst, zowel bij 
A (cliënt) als B (professional). We zien dat er weinig potentie is om perspectieven te 
ontwikkelen. Wel zien we dat de mate van wederkerigheid bij de effectieve indicatoren 
op één lijn ligt. Bij ‘situatie’ gaat het over het persoonlijke, het sociale en de plek waar dit 
plaatsvindt. De ondersteuning van de professional scoort hier lager. Dit is opmerkelijk, 
omdat een groot aantal professionals heeft aangegeven op het evaluatieformulier dat 
de cliënt in hoge mate afhankelijk is van ondersteuning en zorg. Bij ‘interactie’ wordt 
bedoeld dat de actie moet leiden tot sociaal contact en het persoonlijke en dat hierbij on-
dersteuning is vereist. Hier scoort de professional aanzienlijk hoger en bestaat de indruk 
dat cliënten veel ondersteuning en zorg nodig hebben. 
De verbeteracties geven vooral informatie over randvoorwaardelijke zaken, die het 
dagprogramma van de persoon met een verstandelijke beperking betreffen. Uit deze 
effectmeting blijkt dat er intentioneel sprake is van leercompetentie-ontwikkeling door 
wederkerig leren, maar dat het aantal acties dat dit betreft zeer gering is. 

8.4.3 Discussie
De interpretatie van gegevens binnen het toetsingskader, dat is op te vatten als een 
theoretische constructie, maakt het mogelijk te objectiveren of/waar/hoe/met wie 
competentieontwikkeling plaatsvindt. 

Theorieontwikkeling 
Bij de affectieve variabelen en prestaties van de professional, zoals we die theoretisch 
hebben verondersteld - tijd nemen voor het gesprek met de cliënt en diens verhalen 
noteren - moeten we de volgende opmerking plaatsen. De professional richt zich op de 
feitelijk gebruikte theorie, ‘theory-in-use’, terwijl de resultaten worden gescoord op de 
officieel gehuldigde theorie ‘espoused theory’. Hierin constateren we een kloof tus-
sen empirie en theorie (par. 6.1). De variabelen ingebracht door professionals zijn de 
tegenhangers van de theoretische begrippen ‘leercompetentie-ontwikkeling’ en ‘weder-
kerig leren’. Deze ontstane kloof vindt zijn oorsprong in de competente professional 
die enerzijds werkt volgens een homogene set taken (Frei, 1984) en die anderzijds nog 
niet de reikwijdte kent van leercompetentie-ontwikkeling in het kader van zorgvernieu-
wing. Engeström (1992) stelt voor te participeren in een leersysteem dat uitnodigt om 
collectieve expertise te blijven ontwikkelen welke leidt tot ontwikkeling van affectieve 
vaardigheden bij professionals. De affectieve vaardigheden van professionals kunnen een 
positieve invloed hebben op leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een verstan-
delijke beperking. 
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ werd ontwikkeld met als doel het lerend vermogen van 
mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. De expliciet op reflectie ge-
richte evaluatiemethode werd gekozen om het zelflerend vermogen van professionals te 
activeren en te vergroten. Ondersteunen van cliënten bij ontwikkeling van leercompe-
tentie kan dan gebeuren aan de hand van eigen ervaring. De mogelijke ontwikkeling van 
zelfsturend vermogen van de cliënt is hieraan gelieerd. 

Reflectie op de onderzoeksmethode 
We stelden eerder vast dat er attitudeverandering plaatsvindt in de context van de leer-
praktijk van ‘Open de Cirkel’. De in deze paragraaf gehanteerde evaluatiemethode staat 
buiten de context van het leerspel. Die betreft de werkcontext van de professional en de 
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leefcontext van de persoon met een verstandelijke beperking. 
Tot slot een opmerking ter afronding van dit onderzoeksdeel. Vanuit de constructionis-
tische visie beredeneerd is de sociale context van de professional niet te isoleren uit zijn 
werkcontext. De visieontwikkeling binnen de organisatie veronderstelt een werkwijze die 
gericht is op persoonlijke groei en ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke 
beperking. De professionals denken dit ook te doen en hun intenties ondersteunen deze 
visie. In de dagelijkse praktijk worden deze intenties vooralsnog minimaal uitgedrukt in 
gedrag.

8.4.4 Conclusie
De onderzoeksvraag luidde: hoe dragen de acties bij aan leercompetentie-ontwikkeling 
van de persoon met een verstandelijke beperking? 
Onze bevinding is dat de actie van de persoon met een verstandelijke beperking in zeer 
geringe mate bijdraagt aan zijn leercompetentie-ontwikkeling. De professional heeft de 
intentie de zaken rondom een activiteit te beïnvloeden. Als we de eerder geformuleerde 
stelling handhaven, dat leren contextgebonden is en dat leercompetentie-ontwikkeling 
van professionals een voorwaarde is voor leercompetentie-ontwikkeling van mensen 
met een beperking, moeten we vaststellen, dat in deze effectmeting maar in zeer geringe 
mate een wederkerig leerproces tot uitdrukking komt. We kunnen hoogstens uitgaan 
van impliciete kennisontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking en 
de professional. Deze kennis is volgens de evaluatiemethode nog niet gesocialiseerd met 
derden.  
De onderzoeksopdracht was te onderzoeken of het leerspel leidt tot visieontwikkeling, 
attitudeverandering, leercompetentie-ontwikkeling en leren in de context van zorgver-
nieuwing. Samengevat duidt de effectmeting erop dat in zeer geringe mate wederkerig 
leren plaatsvindt dat leidt tot competentieontwikkeling. Deze ontwikkeling van com-
petentie komt nog het meest voor in de traditionele context van wonen en leven op het 
instellingsterrein, in de leefgroep en de activiteitengroep. De scores ‘aanpassen van het 
programma’ op de dimensie verbeteractie geven dit eveneens aan. 

Als de actiescore wordt gerelateerd aan effectieve indicatoren volgens de driedimensio-
nele narratieve onderzoeksdimensies, dan voldoen slechts vijf van de twintig acties op 
enige wijze aan de voorwaarden voor leercompetentie-ontwikkeling, waarbij er sprake is, 
dat:
- ondersteuning in een bepaalde situatie wordt geboden;
- continuïteit wordt geboden in de vorm van educatie, leren en het ondersteunen van 
 het proces van vooruitgang door middel van zinvolle activiteit;
- interactie wordt geëxpliciteerd door ondersteuning te bieden aan de persoon met 
 een verstandelijke beperking: sociale contacten aangaan of onderhouden in bestaande 
 netwerken en zorgen voor integratie en participatie in de samenleving, waarmee de 
 persoon zich al dan niet met ondersteuning, kan handhaven in een normale 
 geïntegreerde omgeving.

In deze fase van zorgvernieuwing kunnen we nog niet spreken van een geïntegreerde 
leer- en werkpraktijk voor professionals, noch van een actief leerklimaat voor mensen 
met verstandelijke beperking. We mogen aannemen dat attitudeverandering een syste-
matische en planmatige vervolgaanpak vereist, waarbij reflectie op het dagelijks hande-
len plaatsvindt aan de hand van nieuwe werkprincipes. Bevordering van actieplanning 
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vraagt om een leerpraktijk die ingebed is in een werkproces dat gestuurd wordt vanuit 
een nieuw begrippenstelsel dat ondersteuningsgericht werken impliceert.

8.4.5 Samenvatting
Alle twintig evaluatieformulieren (het cliënt- en professionalexemplaar) zijn ingevuld 
door de professional. We gaan ervan uit dat de persoon met een verstandelijke beper-
king zelf niet in staat was zijn ervaringen op eigen wijze op te schrijven. De professional 
heeft op basis van waarneming en eigen bevinding de actie geëvalueerd. Dat maakt de 
betrouwbaarheid van actieve interventie door het creëren van een sociale context en  
toepassing van wederkerig leren toch enigszins twijfelachtig. We gingen er immers van 
uit dat de professional - ook al zou deze de vragen interpreteren - met de persoon met 
een beperking en eventueel zijn familie persoonlijk contact zou hebben over de actie, of 
de opgedane ervaringen. In slechts twee van de twintig situaties is de cliënt betrokken 
geweest bij de evaluatie van zijn actie. Volgens de gegevens zijn verwanten niet betrokken 
geweest.

8.5 Resultaatbeschrijving evaluatie leertraject ‘Open de Cirkel’
Deze paragraaf betreft de evaluatie van het leertraject ‘Open de Cirkel’. Zeven spel-
coaches beschreven vanuit hun eigen ervaring en met behulp van een specifiek evaluatie-
instrument hun reflecties op het leertraject ‘Open de Cirkel’ en het proces van zorgver-
nieuwing. Tevens wordt in dit evaluatieonderdeel een interventiestrategie voorgesteld 
om het leerproces te kunnen vervolgen.
Deze evaluatie levert geen ‘bewijzen’ aan de hand van welomschreven meetcriteria. Er 
wordt wel stelling ingenomen over perspectieven die kunnen leiden tot positieve voort-
gang van leren en ontwikkelen van mensen in de arbeidsorganisatie. We onderzoeken of 
de evaluatiedata van het leerspel ‘Open de Cirkel’ aanknopingspunten bieden voor een 
leerproces waarin ondersteuningsgericht denken en werken een vervolg kan krijgen. Ger-
gen (1995) vat deze aanpak op als een ‘werkveronderstelling voor het sociaal constructi-
onisme’. 
We zoeken in dit evaluatieproces kortom niet naar eensluidende uitkomsten over de on-
derzochte situaties, maar naar regelmatigheden in de waarnemingen, die ons informatie 
verschaffen over strijdigheden en hiaten tussen theorie en praktijk. 

8.5.1 Methodische en theoretische constructies

Methode
Het is waardevol een beeld te krijgen van hoe spelcoaches denken over het leerproces en 
of er een bepaalde mate van intentioneel leren en ontwikkelen vanuit hun eigen rol als 
spelcoach is waar te nemen. 
De evaluatie van het leertraject ‘Open de Cirkel’ is voor spelcoaches een reflectiemo-
ment dat is te typeren als de reflectievorm ‘reflectie op ongereflecteerde ervaringen’ 
(par. 6.4.4). Voor het verzamelen van evaluatiegegevens is gebruik gemaakt van het ‘acht 
velden instrument’ (Kessels, Smit, Keursten, 1996) dat een kader aanreikt voor analyse 
van leereffecten.
De gebruikswaarde en mogelijkheden van het instrument lichten we kort toe. De infor-
matie is ontleend aan het materiaal over het ‘acht velden instrument’, zoals destijds aan 
de organisatie is aangeboden (Kessels & Smit, 1996). Deze methode gaat bewust uit van 
leertrajecten in plaats van opleidingen. Daarbij gaat het volgens de auteurs om het leren, 
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niet om het opleiden. Het instrument onderscheidt acht velden, waarin op basis van 
vooraf gestelde criteria wordt gewerkt. Dit kader biedt een handvat voor het beantwoor-
den van de volgende vragen.

- Wat wil je bereiken?
Velden: doel, werksituatie, vaardigheden, leersituatie. 
De geplande leersituaties moeten leiden tot een leerproces, waarvan de 
resultaten overeenkomen met de noodzakelijk geachte vaardigheden. Deze 
vaardigheden dienen het werkgedrag te beïnvloeden op een zodanige wijze 
dat de veranderingen in de werksituatie de gewenste impact hebben op 
het oorspronkelijke probleem en/of te realiseren doel. 

- Wanneer ben je tevreden?
Velden: impact, functioneren, resultaten, proces.
Deze velden vragen om gespecificeerde evaluatiecriteria die concretiseren:
- datgene waarop gelet zal worden bij de evaluatie;
- wanneer men tevreden is met de resultaten. 

Er wordt voor gepleit de vraag ‘wanneer ben je tevreden?’ niet pas achteraf te beantwoor-
den maar vooraf. In het leertraject ‘Open de Cirkel’, is een aantal criteria -in termen van 
wat de organisatie wil bereiken- al vooraf geformuleerd. We denken hierbij aan:
-  voldoen aan de taakstellende visie;
-  voldoen aan de instructies van het leerspel, die een aantal hypothesen bevatten zoals:
 - één minuut schriftelijk reflecteren;
 - voeren van de dialoog; 
 - acties formuleren en deze terugkoppelen.

Spelcoaches hebben ervoor gekozen vijf van de acht velden te beschrijven, waarover 
vragen zijn opgenomen: doel/probleem, werksituatie, vaardigheden, functioneren en 
resultaten. De velden leersituatie, impact en proces zijn achterwege gelaten. Deze waren 
al veelvuldig aan de orde geweest binnen het team van spelcoaches.

Theoretische constructies
De teksten van de spelcoaches zijn afgeleid van de relationele werkelijkheid van profes-
sionals. Het zijn representaties van: 
-  de relaties die zij hebben opgebouwd in de spelsessies ‘Open de Cirkel’; 
-  de gezamenlijke bijeenkomsten met het team spelcoaches; 
-  en de eigen leer-/werkcontext, zoals die door spelcoaches zijn ervaren tijdens de 
 spelsessies. 

Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van drie theoretische invalshoeken:
1.  Gergen (1995) die zegt dat taal en communicatie centraal staan en dat dit geen indi-

viduele aangelegenheid is. Betekenisvolle taal is het product van sociale interactie en 
onderlinge samenhang. Deze benadering impliceert dat niet het denken van het af-
zonderlijke individu zekere kennis kan verschaffen, maar dat deze kennis pas ontstaat 
door relaties van onderlinge afhankelijkheid. Taal, gesprek (discours) is de focus. 

  Bij het evalueren is het van belang dat spelcoaches reflecteren op hun eigen coachrol 
en met metareflecties perspectieven aandragen die bruikbaar zijn voor vervolgstappen 
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in het organisatieleerproces. 

2.   Bij aanvang van het leertraject was al gekozen voor evaluatiemethodieken op het ni-
veau van het werkgedrag (Brakel, 1997). We zien dit ook terug in de eerste analyse van 
het evaluatieformulier van de deelnemers aan het leerspel ‘Open de Cirkel’. Deze 

  methodiekkeuze paste bij het doel van het leerspel, namelijk het omzetten van het 
geleerde in werkgedrag (Kirkpatrick, 1999). We noemen dit het transferniveau. De 
eventuele kloof tussen leereffect en werkgedrag kan hierin zichtbaar worden.

3.  Reductie van informatie heeft plaatsgevonden door de gegevens te vertalen naar korte 
actieve criteria, die in wezen eindtermen zijn voor het bepalen van een leerstrategie 
voor de organisatie, of management, professionals en cliënten. Taal en begrippen zijn 
zoveel mogelijk gehandhaafd. Er ontstaat op die manier een verfijnde evaluatietech-
niek, waarbij leren niet als een eendimensionale grootheid wordt opgevat (Kraiger, 
1993). Spelcoaches geven informatie op tal van gebieden. We beschouwen dit als een 
voordeel, omdat daarmee de diverse gezichtspunten niet worden vergeten. 

Dataverzameling
We komen tot data door reflecties, ervaringen, prestaties en doelrealisaties van spel
coaches te interpreteren. Dit doen we in drie fasen:
- Fase 1: opstellen analysekader aan de hand van het ‘acht velden instrument’ 
 (figuur 8.11); 
- Fase 2: de vragen uit het ‘acht velden instrument’ worden verzameld en omgezet naar 
 criteria (figuur 8.12);
- Fase 3: de kernbegrippen van de vorige evaluaties en de criteria uit fase 2 worden 
 geplaatst in een toetsingskader ‘interventiestrategie bij lerend organiseren’ 
 (figuur 8.13).

Fase 1: 
In figuur 8.11 zijn de vijf geselecteerde velden van het ‘acht velden instrument’ aangege-
ven met de bijbehorende vragen die spelcoaches hebben beantwoord.
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Analysekader: het acht velden instrument

Veld Wat willen wij bereiken

Doel/
Probleem

Welk organisatiedoel willen wij bereiken met het leerspel ‘Open de Cirkel’?

Welk doel willen wij bereiken met het leerspel ‘Open de Cirkel’ voor/met professionals?

Welk doel willen wij bereiken met het leerspel ‘Open de Cirkel’ voor/met mensen met een 
verstandelijke beperking?

Werksituatie Wat doe jij in je werk anders, nu je spelcoach bent?

Hoe denk jij over de veranderingen die ‘Open de Cirkel’ teweegbrengt?

Wat wil jij aangeven over de facilitering (het kunnen meedoen) van de  spelcoach?

Vaardigheden/
kennis 
 

Welke nieuwe vaardigheden heb jij als spelcoach geleerd?

Als deelnemers aan ‘Open de Cirkel’ hebben deelgenomen, wat hebben zij dan geleerd?

Wat hebben de deelnemers van jou geleerd?

Wanneer zijn we tevreden?

Functioneren Naar welke zaken heb jij gekeken bij de terugkoppeling van de acties in de tweede 
spelsessie?

Wanneer was jij tevreden over de prestaties van professionals? 

Welke thema’s/onderwerpen vragen in het teamoverleg aandacht?

Resultaten Welke teams lenen zich voor toetsing/meten leereffecten?

Wat heb jij als spelcoach bijgedragen aan zorgvernieuwing?

Figuur 8.11: analysekader ‘acht velden instrument’ 

Fase 2:
Voor het verwerken van de informatie is een toetsingskader opgesteld. De dimensies zijn 
de vijf geselecteerde velden uit het ‘acht velden instrument’, de indicatoren zijn de bijbe-
horende vragen. Dataverwerking heeft plaatsgevonden door per veld de beschrijvingen 
van de spelcoaches om te zetten naar actieve eindtermen. Figuur 8.12 geeft in de derde 
kolom de lijst met eindtermen. 

Kernbegrip: organisatieontwikkeling bij zorgvernieuwing

Dimensies Indicatoren 
van effecti-
viteit

Perspectiefontwikkeling 

Doel/
probleem

doelrealisatie 
leerspel 
organisatie-
niveau

visie:
continueren visieontwikkeling 

systeem:
afstemmen zorgsystemen op de vraag van de cliënt
definiëren werkkaders ondersteunend werken
verbeteren kwaliteit van zorgverlening
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doelrealisatie 
leerspel 
professional-
niveau

visie:
in dialoog zijn over zorgvernieuwing
kennis uitwisselen met collega’s
omzetten visies in acties
verbreken patronen en routines 
interacteren over meningen en standpunten
besef hebben van rechten van cliënt 

actie:
hanteren gedragscodes zorgvernieuwing
centraal stellen cliënt 
reflecteren op individueel en teamhandelen
leren leren 
systematisch leren en werken 
ondernemen van actie
communiceren met de cliënt

gedrag:
vergroten oplossend vermogen
integreren visies in de werkpraktijk
veranderen attitude
bewust handelen 
kritisch handelen
innoveren in zorg 
bevorderen wederkerig leren 
ontwikkelen coachingsvaardigheden
ontwikkelen ‘nieuw’ gedrag 

doelrealisa-
tie leerspel 
voor mensen 
met een 
verstandelijke 
beperking

visie:
bevorderen welzijn
volwaardig bestaan in de samenleving

actie:
vragen sturen het aanbod
ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling
regisseren van het eigen leven
richten op eigen inbreng

gedrag:
verstaan en begrijpen van de zorgvraag
aanspreken lerend vermogen
kenbaar maken eigen mening
opkomen voor zichzelf

Werksituatie transfereren 
kennis 

ervaringsleren
dialoog voeren over zorgvernieuwing
open vragen stellen
toetsen en navragen
waarnemen en observeren
leren door doen
coachen van teams
aangeven grenzen
bevorderen autonomie en zelfbepaling
transfereren veelzijdige kennis over zorgvernieuwing 
kennis uitwisselen met verwanten
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veranderen 
cultuur

gedragsverandering
veranderen attitude in actie
beïnvloeden cultuur in actie
aangaan weerstand in actie
activeren van denkprocessen
managen van veranderingen
initiatieven nemen 
bewust zijn van eigen handelen

organisatieverandering
perspectieven ontwikkelen
investeren in leren
reflecteren in de werksituatie
betekenis geven aan beleid
coachen van teams 

faciliteren 
leerproces

faciliteren van leren en ontwikkelen
gebruikmaken van leerruimte
meten leereffecten
coachen teamleerproces
planmatig leren en werken 
faciliteren van leren leren
consulteren van coaches
onderhouden en verbreden coachingsvaardigheden en -kennis spelcoaches 

Vaardigheden verwerven 
nieuwe 
vaardigheden 
spelcoach

erkennen van competentie
dialoog voeren
ondersteunen proces zorgvernieuwing
waarnemen groepseffecten 
luisteren
niet overnemen en invullen voor de ander
leren door actie
verwerven van inzicht in eigen competentie

objectiveren 
leerervarin-
gen met het 
leerspel 

betekenis geven aan leren
leren uitwisselen standpunten
leren kijken vanuit nieuw perspectief
leren kritisch te reflecteren op eigen handelen 
ontwikkelen inlevingsvermogen 
leren concretiseren acties 
ervarend leren
formuleren acties
objectiveren van teamwerkwijzen zorgvernieuwing
leren methodisch handelen
leren formuleren haalbare doelen 

overdragen 
kennis en 
ervaring 
zorgvernieu-
wing van 
spelcoaches 
aan deelne-
mers

ondersteunen bij leren
leren duidelijke vragen stellen
leren ontdubbelen vragen
formuleren eigen dialoogvragen
communiceren door middel van dialoog
positief uitdragen van vernieuwing
onderzoeken van de vraag
doorvragen
leren samenwerken team
leren in teams
flexibel leren omgaan met levensvragen van de cliënt 
hypotheses leren maken 
verantwoordelijk zijn voor eigen leerproces
haalbare doelen stellen
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Functioneren reflecteren op 
actieplanning

bevorderen cyclische actieplanning
analyseren (resultaten) van acties 
objectiveren (resultaten) van acties 
continueren van actieplanning
effectueren actie door teamleden
continueren actie door professional/team
formaliseren actieplanning in zorgplan
delen informatie over vordering/stagnatie actie
reflecteren op doel en kwaliteit van uitvoering
leren van de vraag van de cliënt
leren van het eigen handelen 
resultaatgericht werken

reflecteren op 
tevredenheid 
van prestaties 
professionals 

medewerkertevredenheid
opdoen positieve leerervaringen tussen cliënt en professional
benoemen structurele resultaten
bevorderen teamleren
bevorderen leerbereidheid professionals
intentioneel handelen
verwerven nieuwe kennis 

reflecteren in 
teamverband 
op zorgver-
nieuwende 
thema’s 

thema’s teamleren

burgerschapsontwikkeling
bevorderen veiligheid
kleinschalig wonen
normaliseren van leven
respectvol bejegenen
gelijkwaardig zijn
beseffen van rechten en plichten

arbeidsontwikkeling
herformuleren van begeleidingsafspraken naar ondersteuningsafspraken
herverdelen van werkzaamheden bij actieplanning

leercompetentie-ontwikkeling cliënten
ontwikkelingsprofiel ontwerpen voor een persoon met een verstandelijke beperking
competentieontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking

leercompetentie-ontwikkeling professionals 
methodisch handelen in ondersteuningstechnieken
kritische reflecteren
betekenisgestuurd werken

Resultaten toetsen teams 
leereffecten 

meten en weten leereffecten alle teams 

bijdrage van 
de spelcoach 
aan zorgver-
nieuwing

vernieuwen door actie
sturen op het leerconcept ‘Open de Cirkel’
continueren actieplanning 
bewerkstelligen draagvlakverbreding in zorgvernieuwing
professioneel handelen is ‘vraag stuurt aanbod’
professionals verkrijgen inzicht in eigen nieuwe overtuigingen
uitdragen nieuw begrippenkader zorgvernieuwing

Figuur 8.12: toetsingskader organisatieontwikkeling bij zorgvernieuwing
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Fase 3 
Het leertraject startte in 1998 binnen het concept van een leergerichte organisatie, waar-
aan een besturingsidee was verbonden (deel 1,  par. 3.1). De in figuur 8.12 vermelde 
criteria worden vanuit het perspectief van die principes van een leergerichte organisatie 
geïntegreerd in een theoretisch (kolom 1 en 2) en een praktisch toetsingskader (kolom 
3). Kolom 1 en 2 zijn de theoretische constructies die zijn opgebouwd in fase 1 en 2 
(figuur 8.11 en 8.12). 
Het nieuwe kernbegrip ‘interventiestrategie bij lerend organiseren’ impliceert een aan-
pak, die gericht is op het vergroten van het leervermogen van de organisatie, of de orga-
nisatieleden. Voor het bepalen van een interventiestrategie, waarin al lerende organisatie-
vernieuwing kan worden voortgezet, is het volgende toetsingskader opgesteld.

Kernbegrip: interventiestrategie bij lerend organiseren

Dimensies Indicatoren van effectiviteit Perspectiefontwikkeling: te ondernemen inter-
venties 

Zorgvernieuwing garanderen sociale inbedding systeemniveau:
ontwerpen ondersteuningsmodel 

gedragsniveau:
toepassen ondersteuningstechnieken 

Visieontwikkeling systematisch dialogiseren en 
reflecteren

systeemniveau:
ontwerpen leersysteem

gedragsniveau:
toepassen formule visie-actie-gedrag

Attitudeverandering continueren actieplanning systeemniveau:
integreren acties in ondersteuningsplan

gedragsniveau:
interacteren in sociale netwerken

Wederkerig leren cliëntgebonden werken systeemniveau:
formuleren leer-/werkconcept 

gedragsniveau:
creëren sociale contexten

Leercompetentie-
ontwikkeling persoon 
met een verstandelijke 
beperking

vergroten leervermogen systeemniveau:
ontwerpen persoonlijk ontwikkelingsplan

gedragsniveau:
leren door doen

Leercompetentie-
ontwikkeling profes-
sional

vergroten leervermogen systeemniveau:
ontwerpen persoonlijk ontwikkelingsplan

gedragsniveau:
leren door doen

Figuur 8.13: toetsingskader interventiestrategie bij lerend organiseren
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In het toetsingskader is in de (derde) kolom ‘perspectiefontwikkeling’ gekozen voor twee 
niveaus waarop interventies ondernomen kunnen worden:
- Systeemniveau: 
Het vaststellen van nieuwe werkdefinities over ondersteunend werken en het ontwerpen 
van een nieuwe set instrumenten die geschikt is om gedrag van cliënten en professionals 
aan te verbinden. We nemen hierbij aan dat ‘nieuw’ gedrag verankerd moet worden in 
een ‘nieuw’ systeem. 
- Gedragsniveau:
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij gedragsverandering: de professional 
moet in staat zijn tot het gewenste gedrag, hij moet dit gedrag vertonen en hij moet in de 
gelegenheid zijn het gedrag te tonen in relatie tot de cliënt en zijn collega’s. 

8.5.2 Resultaten evaluatie leertraject ‘Open de Cirkel’
Spelcoaches reflecteren op de nieuwe visie op zorgverlening door hun visies op het 
leertraject in een perspectief te plaatsen. Zij evalueren op een wijze, waarin het leertraject 
‘Open de Cirkel’ nog gecontinueerd kan worden. De criteria geven aan dat zij in staat 
zijn de nieuwe visie op zorg en ondersteuning in ‘nieuwe’ taal weer te geven. We zien dit 
terug in de eindtermen: definiëren van werkkaders voor ondersteunend werken; omzet-
ten visies in acties; bevorderen wederkerig leren; activeren van denkprocessen.
De geschreven reflecties sluiten aan bij de rol en taak van de spelcoaches om zorgver-
nieuwing te introduceren en te stimuleren. De uitkomsten van de evaluatie van het 
leertraject sluiten aan bij de twee belangrijkste evaluatievragen van de evaluatiemethode 
van Kessels & Smit: 
1) ‘wat wil je bereiken’, waarbij de geplande leersituaties tot een leerproces moeten leiden. 
2) ‘wanneer ben je tevreden’ datgene wat nog extra aandacht vraagt en datgene waarover 
  je tevreden bent. 
De eindtermen passen in het nieuwe denken over leren van professionals in organisaties. 
Het praktische resultaat van deze evaluatiemethode is de vertaling van de eindtermen 
naar interventies die op gedrags- en systeemniveau kunnen worden opgepakt. De inter-
ventiestrategie is bedoeld om het leren en ontwikkelen van professionals en mensen met 
een verstandelijke beperking te bevorderen.

8.5.3 Discussie
De evaluatievragen, die in figuur 8.11 staan beschreven, appelleren aan de ervaringen 
van spelcoaches opgedaan tijdens de spelsessies en hun ervaringen bij de invulling van 
de eigen rol en taak als spelcoach.
Er wordt gevraagd naar de hier-en-nu beleving, naar perspectieven en er worden 
alternatieven geplaatst in een realiteit van zorgvernieuwing. Er volgen ter illustratie twee 
voorbeelden uit het analysekader van het ‘acht velden instrument’. 
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Veld: werksituatie
‘Hoe denk jij over de veranderingen die ‘Open de Cirkel’ teweegbrengt?’

De veranderingen tot nu toe zijn de eerste stappen die leiden naar de gewenste attitude en cultuuromslag. 
Elke actie is een stap in de goede richting. Volgens mij is actie ook het belangrijkste middel om weerstand te 
verminderen. 

Veld: functioneren
‘Naar welke zaken heb jij gekeken bij de terugkoppeling van de acties in de tweede spelsessie?’

Naar resultaten, naar de leereffecten tijdens het ondernemen van de actie. Verder keek ik naar mogelijkhe-
den om een vervolgactie te koppelen aan de oorspronkelijke actie. 

In deze fase van het proces van zorgvernieuwing, als spelsessie 1 en 2 zijn afgerond, gaat 
het vooral over ‘leren betekenis te geven’ aan allerlei werkzaken. Professionals leren erva-
ringen vertellen, leren acties formuleren, leren reflecteren, leren van elkaar, enzovoorts.
De leersituaties die spelcoaches creëren worden als uitnodigend ervaren en het continue-
ren van deze sociale situaties kan het teamleerproces ondersteunen. 
Hierna volgt een aantal reflecties van spelcoaches, waaruit blijkt hoe zij het leertraject 
persoonlijk hebben ervaren en waaruit ‘nieuw’ werkgedrag blijkt.

Spelcoaches beschreven zaken vanuit het ‘persoonlijke’: 
- Ik ben veel meer open vragen gaan stellen. 
- Ik heb een beter beeld gekregen van zorgvernieuwing en de mening gevormd dat zorgvernieuwing van alle 
   cliënten is. 
- Ik stimuleer de deelnemers om nadrukkelijker de zorgvraag van de cliënt het aanbod te laten bepalen.
- Ik stimuleer deelnemers om vooral acties te blijven ondernemen.
- Ik heb ‘beter’ leren luisteren.
- Ik denk dat mensen zich bewust worden van de positieve invloed van het omzetten van woorden in daden. 
- Ik heb geleerd om elk actiepunt te erkennen als een actiepunt dat iets goeds oplevert voor de cliënt. 

Het valt ons op dat de beschrijvingen een actieve en open sfeer ademen. 
De vervolgfase van zorgvernieuwing kan gericht zijn op een meer geïntegreerde ontwik-
keling in het verkrijgen van leercompetentie-ontwikkeling, die vanuit nieuwe werkprin-
cipes tot stand komt. De te onderscheiden dimensies van competentie kunnen we opvat-
ten als ontwikkelingsdimensies (Frei, 1984). Het management geeft dan sturing aan:
- verbreden van inhoudelijke vakontwikkeling;
- verrijken met intentie en zingeving; 
- verdiepen door reflectie en beheersing.
Het management kan zich bekwamen in het praktiseren van aspecten van de  ‘interven-
tiestrategie bij lerend organiseren’ zoals beschreven in het toetsingskader van figuur 8.13.

8.5.4 Conclusies 
De evaluatiegegevens van de spelcoaches brengen een perspectief in beeld, dat bruikbaar 
is voor een vervolgtraject. We kunnen er ook in lezen dat zij over meer kennis beschikken 
dan zij hebben toegepast, omdat zij in staat zijn perspectieven aan te dragen die aanslui-
ten bij zorgvernieuwing en ondersteunend werken. De voorkennis van spelcoaches is 
toegenomen. We tekenen hierbij aan dat kennis hebben van zaken nog niet betekent dat 
het leervermogen aanwezig is om een transfer van die kennis tot stand te brengen. Maar 
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we gaan uit van de positieve organisatieontwikkeling dat spelcoaches bij continuering 
van de coachrol het eigen leervermogen kunnen blijven vergroten en hiermee tevens 
leervermogen ontwikkelen bij anderen. Bij het continueren van dit ‘kennissysteem’ zijn 
continuïteit in dialoog en reflectie, open leersituaties en tijd, de belangrijkste hulpbron-
nen.

Theoretische reflecties op het alignement
We schetsen een totaalbeeld van het alignement dat nu door middel van de evaluaties 
geobjectiveerd kan worden. We zien dat het verticale alignement, dat gericht is op de 
strategie van de organisatie - invoering van een nieuwe visie - nog maar net op gang is 
gekomen. Dit leiden we af uit de perspectieven die spelcoaches aandragen om de visie 
op zorgverlening nog meer te ontwikkelen. We leiden dit ook af uit de resultaten van het 
leerspel ‘Open de Cirkel’ waarin actieplanning ‘neutraal’ scoort (par. 8.1.2).
Het horizontale alignement is wel in ontwikkeling. Immers, de professionals werken 
goed samen, ze zijn enthousiast over het leerspel en willen graag meer tijd en energie 
steken in vervolgsessies. 
Een model van alignement tussen strategie, processen, cliënten en professionals is al 
geschetst in hoofdstuk 7, figuur 7.4. Wanneer we die figuur vergelijken met de onder-
staande figuur 8.1.4, zien we dat bij een vervolgfase van een leertraject de ontwikkeling 
van het organisatieleerproces kan verschuiven. Ten eerste richten personen met een 
verstandelijke beperking zich op het actief deelnemen aan de samenleving in plaats van 
dat de strategie van de organisatie bepalend is. Ten tweede, professionals werken vanuit 
ondersteuningsprincipes in plaats van dat zij zich uitsluitend richten op percepties van 
zorgvernieuwing.

strategie
van de organisatie is verwoord in 

het zorg- en ondersteuningsmodel

professionals
werken vanuit 

ondersteuningsprincipes

leer-/werkprocessen
managers en professionals 

richten zich op lerend werken 

personen met een verstandelijke beperking 
richten zich op actief deelnemen aan de samenleving

en zijn eigenaar van een ondersteuningsplan

Figuur 8.14: alignement tussen strategie, processen, cliënten en professionals

Er is in het vervolgleerproces een nieuwe georganiseerde tussenkomst nodig van bezin-
ning en bezieling, van structuur en proces om tot bovenstaand alignement te komen. 
Hoe individueel, team- en organisatieleren inhoud en vorm kunnen krijgen heeft te 
maken met de ontwikkeling van individuele en organisatiecompetenties, die we tezamen 
opvatten als het leervermogen van de organisatie. Het zal nodig zijn het strategische 
ondersteuningsmodel te vertalen naar competentiebeschrijvingen gericht op de sociale 
context van de persoon met een verstandelijke beperking. Het management zal daartoe 
mede de aanzet moeten geven door het initiëren van acties te faciliteren tussen cliënten, 
hun verwanten en professionals.
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De aan het ondersteuningsmodel gerelateerde normen en waarden zullen uitgedrukt 
moeten worden in nieuwe werkprincipes, die leiden tot een open en flexibele werk-
houding. Het leren gebruiken van deze ‘nieuwe’ vrijheid, die we leerruimte noemen, 
maakt onderdeel uit van het leerproces. Elkaar begrijpen ontwikkelt zich aan de hand 
van gebeurtenissen en handelingen, acties en intenties. We hebben kunnen lezen dat 
intenties en vooral leerintenties van belang zijn om tot actie te komen. De interventies 
die nodig zijn om tot overdracht van kennis en informatie te komen liggen, bij adequate 
toepassing van het leerspel ‘Open de Cirkel’ in het leersysteem besloten. 

8.5.5 Samenvatting
We beschouwen de eindtermen als belangrijke empirische data. Deze data moeten gaan 
bijdragen aan de constructvaliditeit van de totale set evaluatiemethoden, die is ontwor-
pen op basis van theoriegestuurde evaluatiemethodieken. De data zijn geplaatst in een 
perspectief met nieuwe gemeenschappelijke constructies voor leren en ontwikkelen op 
individueel, team- en organisatieniveau en we kunnen interventiestrategieën gebruiken 
om het leerbeleid op individueel, team-/groeps- en organisatieniveau te versterken. 
Spelcoaches hebben kennis en kunde ontwikkeld in het leertraject en kunnen op meta-
niveau perspectieven aandragen voor verdere organisatieontwikkeling. Zij zeggen, in de 
eindtermen, dat visieontwikkeling en attitudeontwikkeling vooral met acties met cliën-
ten opgepakt moeten worden en bevestigen hiermee de leertheoretische principes van de 
formule visie-actie-gedrag. Spelcoaches maken in hun beschrijvingen opmerkingen over 
het sociale leven van cliënten en weten dat professionals zich professionaliseren door in 
actie te gaan.
Zij gebruiken in hun beschrijvingen ‘nieuwe’ taal en we kunnen zien dat ‘zorgtaal’ plaats 
maakt voor ‘ondersteuningstaal’. Dit aspect van verandering was nog niet eerder zicht-
baar in de evaluaties: er ontstaat een nieuw vocabulaire die de weg opent naar een posi-
tievere benadering van mensen met een verstandelijke beperking. We zien dat de nieuwe 
taal een toenemende mate van bewustwording weerspiegelt in het proces van leren en 
ontwikkelen van mensen in de arbeidsorganisatie. 

8.6 Resultaatbeschrijving onderzoeksformulier ‘Leren VAN mensen met een 
handicap’ 
In deze paragraaf wordt hoofdvraag 2 beantwoord: ‘Hoe denken professionals over leren 
van mensen met een verstandelijke beperking en in hoeverre geven deze professionals 
vorm aan hun denkwijzen?
Met de onderzoeksgegevens willen we zicht krijgen op wat professionals denken en doen 
in relatie tot leren van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is om met die 
informatie interventiestrategieën te ontwikkelen en het zelfstandig functioneren van de 
persoon met een verstandelijke beperking te verbeteren, of ter verbetering van de sociale 
kwaliteit van zijn of haar leven. 

8.6.1 Methodische en theoretische constructies

Methode
Het onderzoeksformulier is gebaseerd op een theoretisch onderbouwde evaluatieme-
thode. De evaluatievragen bevatten vooronderstellingen over leren en ontwikkelen van 
mensen met een verstandelijke beperking en professionals. Bij voorbeeld dat mensen 
met een handicap kunnen leren. Kernthema’s zijn explicitering van zorgvernieuwing; 



187PRAKTIJKSTUDIE LEERSPEL ‘OPEN DE CIRKEL’

innovatie van zorg; bevordering zelfbepaling van cliënten; ontwikkeling competentie van 
cliënten en professionals. De evaluatievragen toetsen het eigen handelen op visie-actie-
gedrag.
Het doel van dit onderzoeksdeel is om leerconcepties in de werksituatie te objectiveren. 
Bij leerconcepties gaat het om opvattingen van professionals over leren (Boekaerts & 
Simons, 1995). Deze informatie kan bijdragen aan het ontwikkelen van theoretische con-
structies voor leercompetentie-ontwikkeling, welke vervolgens in de praktijk geconcreti-
seerd kunnen worden. 

Theoretische constructies
Met ‘Leren VAN mensen met een handicap’ wordt bedoeld dat professionals leren van 
mensen met een verstandelijke beperking. De persoon met een verstandelijke beperking 
is meer dan gewoon afhankelijk van diens sociale context en de professional zal bereid 
moeten zijn hem of haar te ondersteunen bij het leerproces. De ontwikkeling van leer-
vermogen van mensen met een beperking is geborgd, indien voldaan is aan de voor-
waarde dat ook het gedrag, de kennis en de vaardigheden van professionals systematisch 
ontwikkeld worden. 
De theoretische constructie is dat inzicht van professionals in de ontwikkeling van eigen 
leervermogen een voorwaarde is voor competentieontwikkeling. De professional ‘on-
derzoekt’ de situatie en/of de vraag van de persoon met een verstandelijke beperking en 
krijgt hiermee inzicht in eigen leervermogen. De professional ontwikkelt zo die compe-
tentie die nodig is om de vraag of de situatie te ondersteunen. De basisgedachte is dat de 
professional op deze manier eerst zelf leert van de cliënt en met datzelfde leervermogen 
die cliënt leert te leren. We beschouwen dit als een perspectiefbenadering. 

Om de kloof te dichten tussen empirie en theorie wordt bij dit onderzoeksaspect uitge-
gaan van dezelfde kernthema’s als die van het evaluatieformulier ‘ Open de Cirkel’ (par. 
8.1), het reflectieformulier voor spelcoaches (par. 8.2) en bij de evaluatie van persoons-
gebonden acties (par. 8.3). Figuur 8.15 geeft de tien onderzoeksvragen weer en de indi-
catoren waaraan betekenis is toegekend. Voor dit betekeniskader zijn de kernbegrippen 
visieontwikkeling en attitudeverandering het uitgangspunt. De indicatoren voor effec-
tiviteit van vraag 1 tot en met 10 vormen tezamen het toetsingskader. Deze indicatoren 
zijn het vertrekpunt voor de beschrijving en de bespreking van de onderzoeksresultaten.



188

Toelichting op de betekenis van de evaluatievragen 

1 Voor mij is duidelijk wat met 
 zorgvernieuwing wordt bedoeld

Kennis over zorgvernieuwing:
persoonsgebonden kennis wordt toegepast in het werkproces
Indicator 1: Kennis over zorgvernieuwing

2 Ik weet hoe ik aan zorgver-
 nieuwing kan werken

Werken aan zorgvernieuwing:
persoonsgebonden kennis wordt contextspecifiek en overgebracht op 
anderen
Indicator 2: Werken aan zorgvernieuwing 

3 Het is belangrijk dat ik nadenk 
 over hoe ik met cliënten omga

Omgaan met cliënten:
kennis over het handelen is relationeel en situatie-afhankelijk
Indicator 3: Omgaan met cliënten

4 Mijn eigen gedrag heeft invloed 
 op cliënten en collega’s

(Eigen) gedrag professionals:
kennis wordt gedeeld met anderen 
Indicator 4: (Eigen) gedrag professionals

5 Cliënten in mijn omgeving 
 worden te veel betutteld

Betuttelen cliënten:
onvoldoende inzet van aanwezige competentie
Indicator 5: Betuttelen cliënten

6 Ik laat mensen met een 
 verstandelijke handicap 
 voldoende zelf doen

Cliënten doen ‘dingen’ zelf:
continuïteit in opdoen van ervaringen zet aan tot prestatieverbetering
Indicator 6: Cliënten doen ‘dingen’ zelf

7 Mensen met een verstandelijke 
 handicap kunnen leren

Cliënten leren:
leren door ervaring
Indicator 7: Cliënten leren

8 Cliënten worden goed 
 ondersteund bij het leren zoveel 
 mogelijk zelf te kunnen

Ondersteunen zelfstandig leren cliënten:
continuïteit bieden bij het leren van zelfstandig(er) handelen
Indicator 8: Ondersteunen zelfstandig leren cliënten

9 Ik weet hoe ik mensen met een 
 verstandelijke handicap kan leren 
 zoveel mogelijk zelf te kunnen

Leren cliënten zelfstandig te worden:
socialiseren van persoonsgebonden kennis over leren 
Indicator 9: Professionals leren cliënten zelfstandig te worden

10 ‘Open de Cirkel’ draagt bij aan 
 ontwikkeling van mensen met een 
 verstandelijke handicap

Leerspel bevordert ontwikkeling cliënten:
vergroten van leervermogen door sociale interactie
Indicator 10: Leerspel bevordert ontwikkeling cliënten 

Figuur 8.15: evaluatievragen ‘Leren VAN mensen met een handicap’ omgezet naar effectieve indicatoren 

We plaatsen deze theoretische constructies en de eerdere analysebevindingen in het licht 
van de benadering van Nonaka en Takeuchi (1995). Zij beschouwen kennis voornamelijk 
als persoonsgebonden, als kennis die niet gemakkelijk zichtbaar is of kan worden ver-
woord. Persoonsgebonden kennis kan moeilijk uitgedrukt worden in enige formele taal 
en is persoonlijke kennis, ingebed in de individuele ervaring. 
Uitvoering geven aan het concept van persoonlijke ontwikkeling en de groei van de 
persoon met een verstandelijke beperking en de professional, vereist het veelvuldig 
opdoen van individuele ervaringen. In de onderzoeksmethodieken is het expliciteren van 
ervaring en kennis steeds gebruikt als de fundamentele eenheid van de analyses. Met de 
voorgaande analyses en deze laatste evaluatie kunnen we vaststellen of deelnemers via 
het leerspel kennis verwerken en of creëren. 
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Nonaka en Takeuchi (1995, pp. 10) lichten dit als volgt toe: ‘Persoonsgebonden kennis 
wordt als cruciale component van het menselijk gedrag over het hoofd gezien. Ze bevat 
niet-tastbare factoren als persoonlijke overtuigingen, zienswijzen en waardensystemen’. 
Expliciete kennis daarentegen kan worden beschreven in formele taal, waaronder bij-
voorbeeld uitdrukkingen en bevindingen, die neergelegd wordt in zorgplannen. Expli-
ciete kennis kan zo gemakkelijk en op formele wijze aan anderen worden doorgegeven. 
In zorginstellingen is het rapporteren in logboeken en communicatieklappers en het bij-
houden van zorgdossiers de meest voorkomende vorm van kennisoverdracht. Expliciete 
kennis en persoonsgebonden kennis zijn beide noodzakelijk in de context van zorgver-
nieuwing. Volgens Nonaka en Takeuchi zijn het fundamentele bouwstenen van een com-
plementaire relatie. Deze complementaire relatie zien wij als voorwaarde en deze sluit 
aan bij het wederkerig leren dat wij als leerconcept hanteren. In de ondersteuning van 
mensen met een beperking gaat het in eerste instantie om de sociale situatie waarin het 
aanvullen van zorg en ondersteuning het uitgangspunt vormt in plaats van het invullen 
van de vraag. In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe kennis in de zorgorganisatie 
leidt tot een fundamentele verandering in denken en doen. Specifiek wordt onderzocht 
en beschreven of de opgedane kennis van professionals de mensen met een verstande-
lijke beperking daadwerkelijk bereikt. We hechten hier grote waarde aan, omdat die over-
gedragen kennis kan leiden tot actie van de persoon met een verstandelijke beperking. 
De interactie tussen expliciete en persoonsgebonden kennis zien Nonaka en Takeuchi 
als een sleutelproces van kennisontwikkeling in de organisatie. Deze benadering heeft 
raakvlakken met de in dit onderzoek ingebrachte benadering, dat de professional zelf de 
sociale situatie creëert in zijn werkpraktijk. 
‘Persoonsgebonden kennis is uiterst persoonlijk en moeilijk formaliseerbaar, waardoor 
ze moeilijk kan worden overgedragen of verspreid. Subjectieve inzichten, intuïties en 
ingevingen maken van deze kenniscategorie deel uit. Daarnaast is persoonsgebonden 
kennis diep geworteld in individuele gedragingen en ervaringen, evenals in persoonlijke 
idealen, waarden en gevoelens’ (Nonaka en Takeuchi, 1995, pp. 20). Deze benadering 
sluit aan bij de gewenste mentale veranderingen van professionals. Nonaka en Takeuchi 
veronderstellen dat persoonsgebonden kennis een belangrijke cognitieve dimensie heeft, 
bestaande uit schema’s, mentale modellen, overtuigingen en percepties. 
Theoretisch wordt verondersteld dat de methode van zelfevaluatie die wij hier gebruiken, 
leidt tot enige mate van reflectie op de tien vragen. Als we de vraag analyseren ‘voor mij 
is duidelijk wat met zorgvernieuwing wordt bedoeld’, gaat het om de dieper liggende 
intentie om van professionals meer te weten te komen over wat zij van zorgvernieuwing 
begrijpen, integreren en toepassen. Feitelijk wordt er gevraagd of de professionals weten 
wat het doel van zorgvernieuwing is nu zij daar voortdurend over in dialoog zijn en wat 
zij in de praktijk doen met deze kennis. Zicht hebben op de eigen betekenisschema’s, 
opvattingen en attitudes kan inzicht verschaffen in of er enige mate van transformatie is 
ontstaan in het denken over en handelen in zorgvernieuwing. 
De evaluatievragen zijn volgens de theorie van de tweede orde vertaald naar effectieve 
indicatoren. Deze vorm van reductie is hier toegepast om persoonsgebonden kennis bij 
professionals op te sporen. Het objectiveren van die persoonsgebonden kennis vindt 
vervolgens plaats door de data te toetsen aan de kernbegrippen en indicatoren van ef-
fectiviteit (figuur 8.15). 

Dataverzameling
In de uitwerking wordt eerst een kwantitatieve analyse gegeven. Er is een gestandaardi-
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seerde procedure gebruikt. Het onderzoeksformulier is voor aanvang van de 1ste sessie 
ingevuld en aan het einde van de 2de sessie. De scores van sessie 1 en sessie 2 van vraag 1 
t/m 9 liggen zo dicht bij elkaar dat is besloten sessie 2 te analyseren voor dit onderzoeks-
deel, met uitzondering van vraag 10, waar in paragraaf 8.6.2 specifiek aandacht is voor 
het verschil tussen sessie 1 en 2.
Over de gehele populatie (N=203) is een Pearson correlatie-analyse uitgevoerd om het 
verband te achterhalen tussen de beantwoording van de vragen. Per functiegroep zijn ge-
middelden en standaarddeviaties berekend. De onderlinge verschillen zijn geanalyseerd 
en geïnterpreteerd.  

De evaluatieformulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van 
score 1 (Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen 
tussen beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag; 3 = neutraal; 
3,5 = voldoende; 4 = behoorlijk; >4 = in hoge mate.

Er hebben 39 teams met 257 deelnemers aan spelsessie 2 meegedaan. Er zijn 203 onder-
zoeksformulieren teruggekomen. In figuur 8.16 is per functiegroep het aantal respon-
denten (=N) weergegeven van het onderzoeksformulier ‘Leren VAN mensen met een 
handicap’.

Respondenten Aantal

Cliëntbegeleider N=43

Activiteitenbegeleider N=19

Leerling of stagiair(e) N=18

Leidinggevende N=9

Zorgassistent(e) N=18

Zorgmedewerker N=96

Totaal N=203

Figuur 8.16: aantal respondenten per functiegroep onderzoeksformulier ‘Leren VAN mensen met een handicap’ 

Professionals namen integraal deel aan dialoogsessies ‘Open de Cirkel’. In figuur 8.17 
wordt per functiegroep een korte beschrijving gegeven van de taak. De afkortingen die 
gebruikt worden in de data-analyses worden weergegeven

Functienaam Korte omschrijving van de functie Gebruikte 
afkorting

Cliëntbegeleider Functionaris (F) coördineert de totale zorg en ondersteuning 
van de persoon met een verstandelijke beperking

CB

Activiteitenbegeleiders F. ondersteunt en begeleidt de persoon met een verstandelijke 
beperking in zijn werk/dagbesteding/vrijetijdsbesteding

AB

Leerlingen/stagiaires Leerling/stagiaire ondersteunt het zorgproces vanuit per-
soonlijke leertaken t.b.v. het behalen van een kwalificatie 

LL/ST
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Leidinggevende F. geeft leiding aan een team en is eindverantwoordelijk voor 
de kwaliteit van zorg

LG

Zorgassistent F. ondersteunt de cliëntomgeving met huishoudelijke zorg-
taken 

ZA

Zorgmedewerker F. ondersteunt en begeleidt de persoon met een verstandelijke 
beperking bij het wonen

ZM

Figuur 8.17: functiegroepen met taakstelling en afkortingen

Bij de start van het leertraject was afgesproken dat leidinggevenden een faciliterende 
rol en taak hebben en niet belast zijn met de coaching. De leidinggevenden waren in 
principe geen deelnemers in de dialoogsessies. Dit verklaart het lage getal van 9 leiding-
gevenden. Het was echter niet uitgesloten als deelnemer mee te doen. Hun evaluaties zijn 
in het onderzoek meegenomen. 

8.6.2 Resultaten ‘Leren VAN mensen met een handicap’ 

Resultaat vraag 1, 2 en 4
Er wordt door alle functiegroepen boven het statistisch gemiddelde gescoord (3). De 
gemiddelde scores liggen tussen 3,22 en 4,79. Cliëntbegeleiders (CB) en leidinggevenden 
(LG) scoren ‘in hoge mate’ op de drie vragen. 

Tabel 8.11: gemiddelde scores op vraag 1, 2 en 4 

Vraag CB 
(N=43)

AB 
(N=19)

LL/ST
 (N=18)

LG
(N=9)

ZA
(N=18)

ZM
(N=96)

Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem std

1 Kennis over 
zorgvernieuwing 

4,64 0,53 4,42 0,49 3,83 1,21 4,78 0,63 3,56 0,90 4,14 0,70

2 Werken aan 
zorgvernieuwing

4,48 0,59 3,89 0,72 3,22 1,18 4,67 0,47 3,44 0,83 3,92 0,67

4 (Eigen) gedrag 
professional

4,76 0,48 4,79 0,52 4,61 0,49 4,78 0,42 4,00 0,82 4,69 0,56

Het onderlinge verband tussen de vragen 1, 2 en 4 wordt aangetoond door middel van 
een Pearson correlatie-analyse. In de analyse is een significante correlatie van 0,60 op 
0,01 niveau gevonden tussen de vragen 1 en 2. Tussen de vragen 2 en 4 is er een signi-
ficante correlatie van 0,16 op 0,01 niveau. Tussen de vragen 1 en 4 is een correlatie van 
0,25 op 0,01 niveau aangetoond. 
De antwoorden op de vragen 1, 2 en 4 kunnen met elkaar in verband worden gebracht. 
Zo  komen we te weten of de kennis over zorgvernieuwing die professionals zichzelf 
toekennen (vraag 1) ook omgezet wordt in handelen (vraag 2) en of hun gedrag aanzet 
tot het delen van die kennis met anderen (vraag 4). 
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Interpretatie, vraag 1, 2 en 4 
De cijfers wekken de indruk dat de professionals zeer wel weten wat zorgvernieuwing 
is en hoe ze daaraan kunnen werken. Vraag 4 laat zien dat zij ervan overtuigd zijn dat 
het eigen gedrag invloed heeft op cliënten en collega’s. Volgens het eerder gestelde kader 
(figuur 6.6),  is opgemerkt dat er een verband is tussen visie-actie-gedrag en het gedrag 
dat de leefomgeving beïnvloedt als er actie met een cliënt wordt ondernomen. Bij de 
indicator, die is afgeleid van ‘eigen gedrag professional’, gaan we ervan uit dat bij de 
gedragsbeïnvloeding, dat we ook zien als sociale beïnvloeding (ervarings-)kennis wordt 
overgedragen. Als we de scores lezen is er in meer dan voldoende mate evenwicht tussen 
kennis over zorgvernieuwing, het actief werken aan zorgvernieuwing en het besef dat het 
eigen gedrag de leefomgeving beïnvloedt.
De beleving van een positieve werkhouding is algemeen aanwezig. Er bestaat echter 
ook hier een discrepantie tussen beleving en handelen in de dagelijkse praktijk. Uit de 
analyses van acties met cliënten blijkt dat professionals mensen met een verstandelijke 
beperking nauwelijks ondersteunen bij hun leren en ontwikkelen en dat zij hun kennis 
over zorgvernieuwing in de werkpraktijk zeer matig inzetten. Leidinggevenden zeggen 
daarentegen dat bij hen in hoge mate kennis aanwezig is over zorgvernieuwing, daaraan 
ook gewerkt wordt en dat cliënten in hoge mate positief worden beïnvloedt met betrek-
king tot zorgvernieuwing.
We plaatsen de waardering die professionals geven aan de eigen kennis, werkhouding en 
de positieve perceptie van het eigen gedrag in een perspectief. 
De individuele ervaring die professionals hebben opgedaan met zorgvernieuwing heeft 
geresulteerd in persoonsgebonden kennis van professionals. Deze kennis kan contextspe-
cifiek worden als die in contact met cliënten wordt ingezet en gedeeld (gesocialiseerd). In 
die situatie ligt de mogelijkheid voor de persoon met een verstandelijke beperking en de 
professional om tot nieuwe ervaringen en tot leercompetentie-ontwikkeling te komen.  

Resultaat vraag 3 en 7
In tabel 8.12 worden de vragen 3 en 7 met elkaar in verband gebracht. Alle deelnemers 
scoren op beide vragen ruim boven het statistisch gemiddelde. Op alle vragen hebben de 
professionals ‘in hoge mate’ gescoord met scores tussen 4,06 en 4,95. 

Tabel 8.12: gemiddelde scores op vraag 3 en 7

Vraag CB 
(N=43)

AB 
(N=19)

LL/ST
 (N=18)

LG
(N=9)

ZA
(N=18)

ZM
(N=96)

Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem std

3 Omgaan 
met cliënten 

4,95 0,21 4,79 0,41 4,89 0,31 4,89 0,31 4,72 0,56 4,87 0,37

7 Cliënten 
leren

4,43 0,73 4,79 0,41 4,61 0,49 4,67 0,47 4,06 0,62 4,41 0,76

Het onderlinge verband tussen de beantwoording van de vragen 3 en 7 wordt aange-
toond door middel van een Pearson correlatie-analyse. Hierbij is een significante corre-
latie van 0,27 op 0,01 niveau gevonden. De vragen 3 en 7 kunnen met elkaar in verband 
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worden gebracht. We willen zo te weten komen of de omgang met cliënten (het handelen 
van professionals) voldoende relationeel en situatie-afhankelijk is (vraag 3) en of cliën-
ten leren door ervaring (vraag 7).

Interpretatie, vraag 3 en 7
Bij vraag 3 gaat het over ‘hoe denk ik over…?’ en ‘wat doe ik met de cliënt in welke situ-
atie?’ Vraag 7 doelt meer op het leren door ervaring. De professionals vinden het belang-
rijk na te denken over de manier waarop zij omgaan met cliënten en dat dit nadenken 
is gerelateerd aan een bepaalde situatie van de cliënt. Ze zijn zich terdege bewust van de 
invloed die hun eigen gedrag op cliënten en collega’s heeft. Denken en doen scoren hier 
vrijwel gelijk. We duiden het positief dat professionals het nadenken over de omgang 
met cliënten belangrijk vinden. Het ‘belangrijk vinden’ dat er wordt nagedacht over 
hoe met cliënten om te gaan, wil echter nog niet zeggen dat in de praktijk hierover ook 
daadwerkelijk wordt nagedacht en dat dit nadenken leidt tot het creëren van leersituaties 
voor cliënten. Ondanks dat professionals  vinden dat cliënten kunnen leren, blijkt uit 
hun acties met cliënten niet dat cliënten ook daadwerkelijk leren. Er bestaat ook hier een 
discrepantie tussen beleving en handelen in de dagelijkse praktijk.

Resultaat vraag 5 
Bij de scores van CB, AB, LL/ST, ZA en ZM zien we dat deze onderzoeksgroepen boven 
het statistisch gemiddelde (3) scoren. Deze scores variëren van 3,10 tot 4,11. Leidingge-
venden scoren relatief laag: 2,56.

Tabel 8.13: gemiddelde scores op vraag 5 

Vraag CB 
(N=43)

AB 
(N=19)

LL/ST
 (N=18)

LG
(N=9)

ZA
(N=18)

ZM
(N=96)

Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem std

5 Betuttelen 
cliënten

3,10 1,06 3,68 1,03 4,11 1,05 2,56 0,83 3,61 1,06 3,37 1,05

Interpretatie, vraag 5
Het antwoord van de professionals op vraag 5 getuigt van reflectie op de wijze van han-
delen  door de mensen in de directe leefsfeer van de cliënt. De professional is zich ervan 
bewust dat hij zelf deel uitmaakt van die omgeving en weet dat hij betuttelend bezig is. 
Professionals kunnen in dialoog erachter komen of en waarin zij betuttelen en hoe dit te 
veranderen. 

Resultaat vraag 6, 8 en 9 
Er wordt door alle functiegroepen boven het statistisch gemiddelde gescoord (3). De 
scores hebben gemiddelden die liggen tussen 3,11 en 4,33. AB scoort ‘in hoge mate’ op de 
drie vragen. 

Tabel 8.14: gemiddelde scores op vraag 6, 8 en 9
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Vraag CB 
(N=43)

AB 
(N=19)

LL/ST
 (N=18)

LG
(N=9)

ZA
(N=18)

ZM
(N=96)

Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem Std Gem std

6 Cliënten doen 
‘dingen’ zelf

3,83 0,65 4,26 0,64 3,89 0,74 3,56 0,96 3,61 0,83 3,78 0,75

8 Ondersteunen 
zelfstandig leren 
cliënten

3,36 1,09 3,68 1,03 3,56 0,76 3,11 0,74 3,89 0,57 3,56 0,84

9 Professional leert 
cliënt zelfstandig te 
worden

4,02 0,67 4,11 0,55 3,33 0,67 4,33 0,67 3,33 0,88 3,82 0,73

Het onderlinge verband tussen de vragen 6, 8 en 9 wordt aangetoond door middel van,    
een Pearson correlatie-analyse. In de analyse is een significante correlatie van 0,35 op 
0,01 niveau gevonden tussen de vragen 6 en 8. Tussen de vragen 8 en 9 is een significante 
correlatie van 0,31 op 0,01 niveau gevonden. Tussen de vragen 6 en 9 is een correlatie 
van 0,46 op 0,01 niveau aangetoond. 
De vragen 6, 8 en 9 kunnen met elkaar in verband worden gebracht. We willen weten 
of professionals continuïteit bieden in het cliënten zelf dingen laten doen (vraag 6), of 
professionals cliënten ondersteunen bij zelfstandig leren (vraag 8) en of professionals 
cliënten leren zelfstandig te worden (vraag 9).

Interpretatie, vraag 6, 8 en 9 
Bij analyse van deze vraag brengen we de indicator ‘continuïteit in het opdoen van erva-
ringen’ in. We gaan in ‘leren leren’ uit van continuïteit van actieplanning, waarbij het met 
regelmaat opdoen van ervaringen leidt tot leercompetentie-ontwikkeling. De onder-
zoeksgroep activiteitenbegeleiders scoort op deze vraag redelijk hoog. Als we deze groep 
nader beschouwen komen we tot de volgende bevindingen. Er is al eerder opgemerkt in 
dit proefschrift dat in de dagbesteding, of in de activiteitengroep veelal programmatisch 
wordt gewerkt. We moeten hierbij de kritische opmerking maken, dat een programma 
al een aantal hypothesen in zich heeft, waarmee bepaalde aspecten van zelfbepaling niet 
meer aan bod kunnen komen. Bijvoorbeeld als er om 16.00 uur ‘snoezelen’ op het pro-
gramma staat, dan gaat iedereen snoezelen. Binnen die gegeven situatie kan de persoon 
met een verstandelijke beperking al of niet zelf dingen doen. Maar naarmate het pro-
gramma meer gestructureerd is, wordt er minder beroep gedaan op het eigen leerver-
mogen. Desondanks kunnen activiteitenbegeleiders binnen die programmastructuur het 
gevoel hebben dat cliënten veel kunnen bepalen en zelf doen. 
Volgens het eerder aangehaalde Triade-model (hoofdstuk 6, par. 6.5.4) merken we op 
dat activiteitenbegeleiders bij uitstek in de gelegenheid zijn cliënten te motiveren. Zo 
ook zijn zij in de gelegenheid situaties te creëren waarin de persoon met een verstan-
delijke beperking zijn capaciteit kan benutten. Dat biedt mogelijkheden om ervaringen 
in nieuwe situaties toe te passen. Als we deze potentie van dagbesteding in perspectief 
plaatsen, kunnen we stellen dat juist activiteitenbegeleiders contextspecifiek aandacht 
kunnen besteden aan leercompetentie-ontwikkeling en dat zij cliënten kunnen onder-
steunen bij het socialiseren van die ervaringen buiten de activiteitensituatie. Hiermee 
kan de continuïteit van de ervaring voortgezet worden in andere contexten. Uit de 
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evaluatie van de effectmeting van acties, blijkt echter niet dat activiteitenbegeleiders (en 
andere functiegroepen) doelgericht bijdragen aan leercompetentie-ontwikkeling van 
cliënten. We kunnen ons afvragen of vooropgestelde programma’s niet een deel van de 
zelfstandigheid van de cliënten overnemen. 

Professionals weten in ruim voldoende mate cliënten te leren dingen zelf te doen en zij 
vinden dat dit leren voldoende in de praktijk wordt gerealiseerd. De beantwoording van 
vraag 8 wekt de indruk dat cliënten voldoende worden ondersteund bij het vergroten 
van hun zelfstandigheid. Uit de effectmeting van de acties blijkt dat het ondersteunen bij 
leren en ontwikkelen ‘zeer matig’ gebeurt. 
De beantwoording van vraag 9 wekt de indruk dat professionals het bieden van leeron-
dersteuning zien als een verworven competentie. In de effectmeting van de acties hebben 
we echter kunnen vaststellen dat dit niet tot uitdrukking komt op professional- en 
cliëntniveau.

Resultaat vraag 10
Als we de scores van sessie 1 eveneens in beeld brengen, zien we een opvallend verschil 
in  scores tussen sessie 1 en 2. Sessie 1 scoort gemiddelden tussen 1,99 en 4,29; sessie 2 
scoort gemiddelden tussen 3,47 en 4,56. Met uitzondering van leidinggevenden (LG) 
scoren bij sessie 1 de onderzoeksgroepen (CB, AB, ST/LL, ZA en ZM) relatief laag. 
Leidinggevenden scoren zowel in sessie 1 als 2 ‘in hoge mate’: zij denken dat het leerspel 
in hoge mate bijdraagt aan leren en ontwikkelen van cliënten. Bij sessie 2 scoren ook de 
overige  onderzoeksgroepen ruim boven het statistisch gemiddelde (3).

Tabel 8.15: gemiddelde scores op vraag 10, sessie 1 en 2

Indicator van effectiviteit

Leerspel bevordert ontwikkeling cliënten

Vr.10 CB AB ST/LL LG ZA ZM

Sessie Gem. Std. Gem. Std. Gem. Std. Gem. Std. Gem. Std. Gem. Std.

1 2,24 1,52 2,24 1,51 2,28 1,54 4,29 1,02 2,62 1,50 1,99 1,27

2 3,95 1,00 3,47 1,09 3,50 1,30 4,56 0,68 3,94 1,27 3,77 1,24

Interpretatie, vraag 10
Bij vraag 10 wordt gevraagd of het leerspel naar de mening van de respondent bijdraagt 
aan ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Leidinggevenden geven 
aan dat zij in hoge mate vinden dat het leerspel ‘Open de Cirkel’ de ontwikkeling van 
cliënten bevordert. Het is van belang dat leidinggevende hierop positief scoren. Vanuit 
hun positieve waardering kunnen zij uitvoerend professionals motiveren het leerspel 
‘Open de Cirkel’ meer te gebruiken.
In sessie 2 scoren alle professionals eveneens positief op deze vraag. Met deze motivatie 
van professionals kan het management het leren van cliënten en het gedrag van profes-
sionals actief in de gewenste richting sturen. Vanuit het gezichtspunt van actieplanning 
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op managementniveau zal het nodig zijn om de percepties over leren van mensen met 
een verstandelijke beperking in een werkkader te plaatsen. 
Voor professionals is het een voorwaarde om de persoon met een verstandelijke beper-
king tot zelfbepaling te laten komen. Dat betekent tegelijkertijd dat de professional zelf 
(al) een bepaalde mate van zelfstandigheid moet hebben. Het leerspel ‘Open de Cirkel’ 
kan bij systematische toepassing het zelfstandig leren denken van professionals bevor-
deren, als zij in voldoende mate tot actieplanning komen. Op basis van uitwisseling van 
kennis en ervaring kunnen professionals bepaalde competentieontwikkeling voorstellen 
aan de cliënt (en zijn of haar verwanten) en aangeven hoe deze ontwikkeling onder-
steund kan worden.

De onderzoeksgroepen hebben het leerspel twee keer gebruikt en zijn van mening dat 
het leerspel kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke 
beperking. Opvallend is het verschil in antwoorden op vraag 10 tussen sessie 1 en 2 en 
met de rest van de vragen. Terwijl de vragen 1 t/m 9 bij sessie 1 en 2 met vrijwel dezelfde 
percentages beantwoord zijn, is het verschil bij vraag 10 erg groot. Bij sessie 2 wordt veel 
positiever geantwoord op vraag 10. Bij sessie 2 zijn professionals en leidinggevenden 
meer overtuigd geraakt van het nut van het leerspel ‘Open de Cirkel’ als bijdrage aan de 
ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
We verklaren deze hogere score met het gegeven dat bij sessie 2 de dialoogsessie aanvangt 
met reflectie op de acties van de vorige keer. Bij sessie 1, de start van het leerspel ‘Open 
de Cirkel’, kostte het juist veel inspanning om tot formulering van een cliëntgebonden 
actie te komen. 
Hoewel actieplanning in zijn algemeenheid zeer laag scoort, wordt er wel dialoog over 
gevoerd. De voorbeelden van actieplanning die worden gegeven, kunnen - ook als deze 
niet cliëntgebonden zijn geweest - een stimulerend effect hebben binnen een team en 
teamleden bewust maken van het eigen handelen. 
Een andere verklaring kan zijn dat professionals de bedoeling van het leerspel in relatie 
tot zorgvernieuwing meer zijn gaan begrijpen. Uit de transcripties is gebleken dat profes-
sionals het zeer op prijs stellen met collega´s in een open sfeer te praten over zaken die 
hen bezighouden.

Een leertraject waarin professionals een nieuwe ondersteuningspraktijk leren ‘inrich-
ten’ kan een vervolg zijn op het leertraject ‘Open de Cirkel’. Het management zal bij het 
ontwikkelen van ondersteunend werken samen met professionals consequent moeten 
toetsen of de kennistoepassing van professionals relevant is en of acties doelgericht zijn 
en tot resultaten voor cliënten leiden.

8.6.3 Discussie 
Nonaka en Takeuchi (1999, pp. 39) schrijven: ‘Perceptie is een vorm van interactie tussen 
het kennende (het subject) en het gekende (het object). In het streven naar kennis bevin-
den zowel subject als object zich in een voortdurend dialectisch proces van wederzijdse 
aanpassing’. Binnen de context van de zorgverlening kunnen professionals in de praktijk 
subjectieve kennis hebben en intuïtief handelen. Er kan op die manier toch sprake zijn 
van een zekere mate van socialisatie. We gaan er impliciet van uit dat veel betutteling 
plaatsvindt op basis van routine, overzorg en ongevraagde hulpverlening. We kunnen bij 
dit handelen van professionals in ieder geval niet spreken van socialiseren van ‘nieuwe’ 
kennis.
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We kunnen ons voorstellen dat zorgverlening niet uitsluitend een rationele, ‘denkende’ 
aangelegenheid is. We vragen ons wel af of de rechtstreekse persoonlijke ervaringen die 
professionals en mensen met een verstandelijke beperking opdoen niet meer uitgewisseld 
kunnen worden. Dan kan in ieder geval efficiënt gebruik worden gemaakt van toepassing 
van bestaande kennis. Het uitwisselen van kennis biedt op zichzelf al een andere context 
en dat geeft weer andere inhoud aan de ervaringen waarover de betrokkenen beschik-
ken. Overal waar gedrag tot stand komt waarmee mensen invloed op elkaar uitoefenen 
bestaat de mogelijkheid om kennis te socialiseren en leercompetentie te ontwikkelen. 

8.6.4  Conclusie ‘Leren VAN mensen met een handicap’
De conclusie van dit onderzoeksonderdeel houdt verband met hoofdvraag 2: Hoe den-
ken professionals over leren van mensen met een verstandelijke beperking en in hoeverre 
geven deze professionals vorm aan hun denkwijzen?
Deze tweeledige vraag wordt in tweeën beantwoord: 
1  Hoe denken professionals over leren van mensen met een verstandelijke beperking?
2  In hoeverre geven professionals vorm aan hun denkwijzen?

Conclusie 1: hoe denken professionals over leren van mensen met een verstandelijke 
beperking?
Professionals waarderen het leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke 
beperking positief. De resultaten laten een overwegend positieve score zien op de tien 
indicatoren. Zij laten cliënten ‘dingen’ zelf doen en ondersteunen hen bij het leren en 
ontwikkelen. 
Ook denken professionals na de tweede spelsessie dat het leerspel ‘Open de Cirkel’ kan 
bijdragen aan leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking. 

Conclusie 2: in hoeverre geven professionals vorm aan hun denkwijzen?
Uit de scores blijkt dat professionals van mening zijn dat zij mensen met een verstande-
lijke beperking goed ondersteunen om te leren zoveel mogelijk zelf te doen. Ook vinden 
zij dat ze cliënten ondersteunen bij het leren zelfstandig(er) te functioneren in algemene 
zin.
Dit betekent dat professionals denken dat zij een juiste inschatting maken van wat de 
cliënt nodig heeft bij zijn of haar leerproces. Met andere woorden: de professional denkt 
het juiste moment te kennen waarop hij zelf minder hoeft te interveniëren in het leer-
proces, waardoor de cliënt tot meer zelfregulatie kan komen. Zo bezien lijkt het bieden 
van continuïteit in het ondersteuningsproces gewaarborgd. 
De ervaring van professionals dat in de werkomgeving veel wordt betutteld is in tegen-
spraak met de opvatting dat cliënten voldoende zelf doen en goed ondersteund worden 
bij het leren. 

Maar zowel bij conclusie 1 en 2 liggen denken en doen, willen en kunnen ver uit elkaar. 
We constateren kortom een discrepantie tussen beleving en handelen van professionals. 
Volgens Brown (1992) is deze kloof als volgt te verklaren: het onderzoeksformulier is 
ingevuld met de kennis van het verleden en de kennis van het heden. Professionals ‘pro-
jecteren’ hun nieuwe inzichten op de bestaande werkpraktijk. 

8.6.5 Samenvatting
Professionals denken positief over zorgvernieuwing en het leren en ontwikkelen van 
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mensen met een verstandelijke beperking. Zij geven aan dat zij ruim voldoende kennis 
over zorgvernieuwing hebben. Ook ervaren zij dat zij voldoende werken aan zorgver-
nieuwing en vinden ze het in hoge mate belangrijk om goed na te denken over hun eigen 
handelen in relatie tot cliënten. Zij ervaren in de eigen werkomgeving - waarvan zij zelf 
deel uitmaken - een hoge mate van betutteling. Maar professionals zijn ook van mening 
dat zij cliënten voldoende zelf laten doen. De opvatting wordt gedeeld dat mensen met 
een verstandelijke beperking kunnen leren en dat zij goed worden ondersteund om te 
leren zoveel mogelijk zelf te kunnen. Over het algemeen zeggen professionals te weten 
hoe zij hen het beste kunnen ondersteunen. Leidinggevenden zeggen in voldoende mate 
kennis te hebben over zorgvernieuwing en dat cliënten leren. In de werkpraktijk blijkt 
niet dat leidinggevenden deze kennis overdragen aan professionals. 
Met dit onderzoeksdeel hebben we onderzocht hoe professionals denken en doen in 
relatie tot leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking. We stuiten 
hierbij op een kloof tussen empirie en theorie: door hun overwegend positieve percep-
ties over leren van mensen met een verstandelijke beperking en het eigen handelen op 
dit vlak veronderstellen professionals dat zij inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen 
leervermogen.
We hebben in eerdere paragrafen beschreven dat sociale actie een voorwaarde is voor 
ontwikkeling van leercompetentie. In dit onderzoeksdeel hebben we daarnaast het cri-
terium gehanteerd dat ‘Leren VAN mensen met een handicap’ inhoudt dat professionals 
leren van mensen met een handicap en hierbij hun leercompetentie ontwikkelen. Gezien 
de resultaten uit eerder paragrafen, waarbij onder meer een zeer lage actieplanning is 
geconstateerd, stellen we in dit onderzoeksdeel vast dat er een kloof is tussen wat profes-
sionals denken en wat ze doen. 

We merken eveneens op dat in dit onderzoeksdeel professionals blijk geven van posi-
tieve intenties ten aanzien van leren en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
We stelden bij aanvang van deze paragraaf dat de informatie die dit onderzoeksdeel zou 
opleveren ons de mogelijkheid biedt nieuwe leerconcepten en interventiestrategieën te 
ontwikkelen die leiden tot leercompetentie-ontwikkeling bij de cliënt en de professional. 
In hoofdstuk 9 worden aanbevelingen voor een leerconcept aangereikt en worden de 
resultaten van het leerspel ‘Open de Cirkel’ bediscussieerd.
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Hoofdstuk 8

Noot 1 
In de tekst wordt soms geschreven ‘professionals bespreken acties met cliënten’. Dit impliceert dat 
voor mensen met beperkingen in de communicatie, hulpmiddelen worden gebruikt bij het com-
municeren. Ook wordt ervan uitgegaan dat professionals beroepsmatig de situatie en de wensen 
van de persoon met een verstandelijke beperking interpreteren, als deze zelf niet in staat is inhoud 
en vorm te geven aan verbale of non-verbale communicatie.

Lijst van figuren
Figuur 8.1:   onderdelen van de empirische analyse
Figuur 8.2:   evaluatievragen leerspel ‘Open de Cirkel’
Figuur 8.3:   toelichting op de betekenis van de reflectie-items
Figuur 8.4:   criteria actieplanning
Figuur 8.5:   criteria leren van de formule visie-actie-gedrag
Figuur 8.6:   toetsingskader actieplanning persoonsgebonden acties
Figuur 8.7:   toetsingskader actieplanning reguliere zorgacties
Figuur 8.8:   procentuele weergave actie per dimensie
Figuur 8.9:   fase I, toetsingskader effectmeting acties, leercompetentie-ontwikkeling bij 
     wederkerig leren
Figuur 8.10: effecten persoonsgebonden acties bij wederkerig leren en
       leercompetentie-ontwikkeling
Figuur 8.11: analysekader het ‘acht velden instrument’ 
Figuur 8.12: toetsingskader organisatieontwikkeling bij zorgvernieuwing
Figuur 8.13: toetsingskader interventiestrategie bij lerend organiseren
Figuur 8.14: alignement tussen strategie, processen, cliënten en professionals.
Figuur 8.15: evaluatievragen ‘Leren van mensen met een handicap’ omgezet naar effectieve 
                 indicatoren 
Figuur 8.16: aantal respondenten per functiegroep onderzoeksformulier ‘Leren van mensen met 
   een handicap’
Figuur 8.17: functiegroepen en hun taakstelling binnen de zorgorganisatie

Tabellen 
Tabel 8.1: resultaten evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’ eerste spelsessie 87 teams en 676 (=N) 
  deelnemers 
Tabel 8.2:  resultaten reflectieformulier spelcoaches,1ste spelsessie-76 (=N) reflectieformulieren 
Tabel 8.3: resultaten reflectieformulier spelcoaches, 2de spelsessie-35 (=N)reflectieformulieren 
Tabel 8.4: aantal persoonsgebonden acties 1ste en 2de spelsessie 
Tabel 8.5: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de context van reflecties van spelcoaches
Tabel 8.6: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de context van het leerspel
Tabel 8.7: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de medewerkerscontext
Tabel 8.8: aantal persoonsgebonden acties geplaatst in de cliëntencontext
Tabel 8.9: overzicht van het type persoonsgebonden acties 
Tabel 8.10:  scores effectmeting acties wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling persoon 
  met een verstandelijke beperking (A) en de professional (B)
Tabel 8.11: gemiddelde scores op vraag 1, 2, en 4 
Tabel 8.12: gemiddelde scores op vraag 3 en 7
Tabel 8.13: gemiddelde scores op vraag 5 
Tabel 8.14: gemiddelde scores op vraag 6, 8 en 9
Tabel 8.15: gemiddelde scores op vraag 10, sessie 1 en 2
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Hoofdstuk 9  

Discussie

9.0 Inleiding
In de hoofdstukken 3 tot en met 8 van dit deel is al grondig ingegaan op resultaten en 
conclusies en zijn zaken uitvoerig bediscussieerd. Dit hoofdstuk behelst een aantal reflec-
ties die afgeleid zijn van de ervaringen en bevindingen van het leerspel ‘Open de Cirkel’. 
De metareflecties sluiten aan bij het ‘toekomstige’ leerproces rond zorgvernieuwing en 
ondersteunend werken. Vervolgens wordt een theoretisch kader aangereikt met theoreti-
sche aanvullingen die de praktijkstudie heeft opgeleverd.

Discussie 9.0 Inleiding

9.1 Reflectie op het leerspel ‘Open de Cirkel’

9.2 Aanbevelingen voor toepassing van het leerconcept visie-actie-gedrag 

9.3 Aanvullingen op theorieontwikkeling

9.4 Opstap naar de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode: leermethode BIAM

Figuur 9.0: discussie leerspel ‘Open de Cirkel’

9.1 Reflectie op het leerspel ‘Open de Cirkel’
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ is gebaseerd op een leerconcept dat met de formule visie-
actie-gedrag de sociale kwaliteit van het interactieproces beïnvloedt door tussen deelne-
mers persoonsgebonden kennis te socialiseren. In de dialoogsessie en tijdens de uitvoe-
ring van acties ligt de nadruk op de actieve rol van betrokkenen. Leren van mensen met 
een verstandelijke beperking kan in sociale relaties en sociale contexten tot uitdrukking 
worden gebracht. Systematische toepassing van de formule visie-actie-gedrag maakt het 
mogelijk van een passieve naar een proactieve kijk op verandering te komen.

Het leerspel heeft niet de functie de zorgverlening te interpreteren, maar de zorgverlening te veranderen.
Het leerspel beoogt niet te zoeken naar bewijzen en feiten, maar naar mogelijkheden en de exploratie 
daarvan. 

De dialoogsessie waarin de formule visie-actie-gedrag wordt toegepast is een vindplaats 
van aangrijpingspunten om de levenskwaliteit te optimaliseren van mensen met een 
verstandelijke beperking. Het leerspel ‘Open de Cirkel’ biedt gelegenheid bestaande ken-
nis ter discussie te stellen en nieuwe kennis te genereren. In de dialoog kunnen visies en 
ervaringen bewerkt worden. Door actie kan de werking ervan worden aangetoond. Het 
leerspel doet een beroep op de interactie tussen de professional en de persoon met een 
verstandelijke beperking. Professionals wordt gevraagd door middel van actieplanning 
de context van de persoon met een verstandelijke beperking te veranderen en te her-
structureren. De actie moet erop gericht zijn een interactieve relatie tot stand te bren-
gen. We stellen vast dat het leerspel veel informatie en kennis heeft opgeleverd over hoe 
professionals denken over zorgvernieuwing en wat zij doen of nalaten.
Reflectie op het model van alignement 
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Via een leersysteem (par. 7.1.1) voor het adequaat kunnen uitvoeren van het leerspel 
kregen de ontwikkelingsdimensies ‘verbreden’, ‘verrijken’ en ‘verdiepen’ vorm. Gedu-
rende het leertraject is conform dit leersysteem gewerkt. Ter evaluatie van de theorie over 
alignement kunnen we het volgende opmerken. Na een half jaar werken aan visieontwik-
keling met 87 teams, waaraan 676 professionals deelnamen en twee spelsessies plaatsvon-
den, concluderen we dat het uitwisselen van percepties van zorgvernieuwing toe is aan 
een meer concrete inhoud. 
Managers kunnen hun teamoverleg inrichten conform de dialoogsessies van ‘Open de 
Cirkel’ met de leerformule visie-actie-gedrag. Deze formule kent bij toepassing geen 
beperkingen met betrekking tot de inhoud. Leren en werken zijn zo systematisch en 
planmatig te verbinden. Reguliere zorgzaken en vernieuwende ondersteuningszaken 
kunnen innovatief worden opgepakt. Op grond van de onderzoeksbevindingen gaan we 
ervan uit, dat ervoor zorgvernieuwing meer nodig is dan een taakstelling voor professio-
nals op visieniveau. Ook de realisatie van een strategisch ondersteuningsmodel is nodig, 
waarmee cliënten, verwanten, professionals en management actief werken.
De evaluatieresultaten laten zien dat er een kloof is tussen denken en doen van profes-
sionals. We stellen vast dat er geen alignement tot stand is gekomen. Volgens Labovitz 
en Rosansky (1997) kan dat pas, als er volledige betrokkenheid is van management en 
werknemers en deze betrokkenheid volledig gericht is op de cliënten. We kunnen wel 
vaststellen dat het verticale alignement is toegenomen. De strategie van de organisatie 
was gericht op visieontwikkeling en attitudeontwikkeling. Horizontaal alignement is 
echter minimaal aan de orde, want het management heeft nauwelijks geanticipeerd op 
de resultaten van de teams die meededen aan het leerspel. 

Hierna maken we de opstap naar een nieuwe toepassing van de formule ‘visie-actie-
gedrag’, de fundering van het leerspel ‘Open de Cirkel’. We plaatsen de formule in een 
breder toepassingsleerconcept met gebruikmaking van de bevindingen en resultaten 
van dit onderzoek van het leerspel. Het verkrijgen van vollediger alignement behoort bij 
adequate toepassing tot de mogelijkheden.

9.2 Aanbevelingen voor toepassing van het leerconcept visie-actie-gedrag
In het ondersteuningsmodel dat wordt voorgesteld is de zelfbepaling van de persoon met 
een verstandelijke beperking uitgangspunt van handelen van de professional. De verwan-
ten kunnen hun rol en taak als opvoeder al of niet uitbesteden en de professional is de 
coördinator en actieplanner bij ondersteunings- en zorgvragen. Dit ondersteuningsmo-
del moet het proces van ontwikkeling bij levensvragen van cliënten volgen en het moet 
resultaten kunnen weergeven.
We kunnen ons afvragen of het mogelijk is cliënten verantwoordelijk te laten zijn voor 
de regie van hun eigen leven, als professionals de meeste invloed blijven uitoefenen. 
Het ‘omdraaien’ van dit systeem zien we daarom als voorwaarde voor ondersteunend 
werken. Bij deze werkwijze kan het wederkerig leren eveneens inhoud en vorm krijgen. 
De professional stelt zich meer op als coach, vertrouwenspersoon en sociaal werker in 
service, ondersteuning en welzijn. Zorg en welzijn dienen daarbij te worden geïntegreerd, 
zodat burgerschapsontwikkeling voor mensen met een verstandelijke beperking meer 
genormaliseerd kan verlopen. Naarmate de professional zijn/haar rollen en taken binnen 
het ondersteuningsparadigma meer vorm geeft, zullen de grenzen tussen zorg en welzijn 
vervagen. Dit kan een belangrijke stap zijn in het emancipatieproces van mensen met 
een verstandelijke beperking, de ondersteuners en anderen. 
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Het toepassingsleerconcept in breder perspectief
We merkten meermalen op dat ontwikkeling van leervermogen samenhangt met het 
opdoen van leerervaringen. We concluderen dat professionals echter weinig experi-
menteerruimte hebben gebruikt in het werk. We leiden dit af uit de geringe mate van 
actieplanning. 
We hebben eveneens vastgesteld dat professionals veelal zelf bepalen of ze al dan niet 
actief met zorgvernieuwing bezig zijn: voor een groot deel van de dag bepalen zij het 
eigen handelen. De terugkerende vraag die vandaag de dag als een rode draad door 
discussies over zorgverlening loopt is: hoe krijgt de persoon met een verstandelijke 
beperking waar voor zijn geld? We schetsen hierna een meerledig perspectief, waarbij 
we het cliëntenperspectief combineren met dat van de samenleving.
Het vraagt ‘anders kijken’ naar de organisatie van zorg en welzijn. We gaan in onze 
aanbeveling niet uit van een ideaaltypische beschrijving van idealistische opvattingen 
over leren en organiseren, maar beogen een discoursethische aanpak. ‘Gesprek voeren’ of 
andere vormen van communicatie met de cliënt vormt daarbij de kerntaak van profes-
sionals. 

De volgende aanbeveling is een voorstel voor een nieuw ontwerp van organiseren van 
zorg en welzijn voor mensen met een verstandelijke beperking, direct belanghebbenden 
en professionals. Daarbij richt het organiseerproces binnen de organisatie zich op het 
cliëntenperspectief. Organisatieleden nemen deel aan een gestuurd leerproces, waarin de 
formule visie-actie-gedrag in teams systematisch wordt geoperationaliseerd. 
De inrichting van een nieuw werk- en betekeniskader stellen we als volgt voor.
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Inrichting van een nieuw werk- en betekeniskader

Er wordt een leer-/werkwijze geïntroduceerd waarin betekenisgeving voorop staat 
en controle plaatsvindt op de uitvoering van acties met cliënten: 
-  Ieder team heeft een leercoach, die het teamleerproces zodanig coacht, dat pro-

fessionals competentie ontwikkelen. 
-  Zelfsturing maakt plaats voor zelforganisatie van actieplanning. 
-  Op de actie wordt systematisch gereflecteerd, gericht op het vervolgperspectief 

voor de cliënt. Systematisch reflecteren op de actie is niet vrijblijvend en maakt 
planmatig onderdeel uit van teamsessies. 

-  Op acties wordt eveneens met andere direct betrokkenen gereflecteerd die me-
deverantwoordelijk zijn voor de resultaten van acties: behandelaars, zorgverle-
ners, psychosociale begeleiders en ondersteuners.

-  Bij onvoldoende actieplanning of resultaat van acties vindt in teams ‘actiecor-
rectie’ plaats, een interventie op teamniveau.

-  Collectieve ambitieontwikkeling krijgt doelgericht aandacht. Bij frequente team-
wisselingen, gebrekkige samenwerking, complexe casuïstiek of onvoldoende 
professionaliteit worden dialoogsessies georganiseerd om tot gelijkgerichtheid te 
komen.

-  Het zorgplan maakt plaats voor een ondersteuningsplan en is toetsbaar op effec-
tiviteit. De cliënt is eigenaar van het ondersteuningsplan. 

-  Het toetsingskader ‘ondersteuningsgericht werken’ is een leer-werkinstructie 
met effectieve indicatoren, die op cliëntniveau getoetst worden. Bij cliënten en 
direct betrokkenen wordt jaarlijks een audit afgenomen met zelfevaluatieve en 
narratieve methodieken, waaruit moet blijken: 

 a) Of de organisatie en de professional het concept van ondersteuningsgericht 
werken begrijpen, uitvoeren en er vervolg aan geven. 

 b) Of er bij de persoon met een verstandelijke beperking sprake is van emotio-
neel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten.

-  Een team professionals, werkzaam in de organisatie, wordt opgeleid tot auditor. 
Zij dragen mede zorg voor kennisverbreding op het vlak van ondersteunend 
werken. De auditor is verantwoordelijk voor de verwerking van data en bewijs-
materiaal.

-  De jaarverslagen geven informatie over prestaties van professionals en prestaties 
van cliënten, conform het toetsingskader ondersteunend werken. De gegevens 
zijn afkomstig van de auditoren. Data en bewijzen worden systematisch verza-
meld. 

-  In de directe dienstverlening worden alle niet cliëntgebonden overlegvormen 
gereduceerd of opgeheven en er zijn cliëntgebonden teambesprekingen. Toe-
passing van de formule visie-actie-gedrag maakt latente oude systeemfouten 
manifest. Structurele denk- en handelingsfouten worden ter discussie gesteld 
en opgeheven. Er wordt een besef gekweekt dat verbeteren niet hetzelfde is als 
vernieuwen. 

-  De praktijk van ondersteunend werken vraagt een inrichting van een werkeen-
heid met een vijftal leerpraktijken met een omvang van ongeveer 40 professio-
nals: cliënten en verwanten, professionals en andere deskundigen. Een leiding-
gevende kan dit vijftal leerpraktijken faciliteren op basis van zelforganisatie.

-  Herinrichten van tijd en menskracht kan plaatsvinden door herallocatie van 
middelen: verminderen leidinggevende capaciteit door invoering van zelf-
organisatie van het werk, met de vrijkomende mensuren kan men auditoren 
opleiden, die worden gecontracteerd op uurbasis.
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Socialiseren van kennis
Voorgesteld wordt dus om supportteams te formeren rond een persoon met een verstan-
delijke beperking, die steun- en leuncontact bieden. Zo’n team is niet het activiteiten-
team van de dagbesteding of het team van de woongroep, maar een groep actoren die 
een actieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van die persoon, met inbegrip van de 
persoon zelf.
De inspanningen in zorgvernieuwing worden pas duidelijk zichtbaar wanneer er bij 
professionals daadwerkelijk gedragsverandering plaatsvindt. Om de benodigde compe-
tentie te verwerven wordt voor professionals geen regulier cursorisch opleidingsaanbod 
beoogd. We gaan uit van een leerinfrastructuur binnen en buiten organisaties in de vorm 
van leernetwerken met cliënten, professionals en andere actoren. 
De belangrijkste aanpassing in de organisatie bestaat uit het faciliteren van een dergelijk 
langlopend leerproces, waarin socialiseren van kennis van professionals en van mensen 
met een verstandelijke beperking centraal staat. Deze werkwijze stelt professionals met 
diverse culturele achtergronden in staat hun persoonsgebonden kennis te delen. 

Voor de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking en de emancipatie van professionals 
zal langdurige socialisatie nodig zijn.

Beslissende factoren voor het al dan niet welslagen van dit veranderingsproces zullen de 
komende jaren zijn:
- of het organisatiebeleid daadwerkelijk sociaal beleid expliciteert;
- of professionals gemotiveerd zijn om persoonsgebonden kennis te socialiseren met 
 mensen met een verstandelijke beperking;
- of leervermogen wordt gegenereerd dat in andere sociale contexten weer kan worden 
 toegepast.

Leercompetentie-ontwikkeling
Het verdient aanbeveling teamleden die betrokken zijn bij het ondersteuningsproces van 
een persoon met een verstandelijke beperking in dialoogsessies bij elkaar te brengen. Zo 
kunnen betrokkenen, inclusief de cliënt, op basis van gezamenlijke betekenisgeving tot 
actieplanning komen. Coördinatie van deze actieplanning gebeurt door alle betrokkenen 
vanuit de eigen taakstelling. 
Leercompetentie-ontwikkeling, opgevat als ontwikkelen van leervermogen, veronderstelt 
een planmatig en systematisch proces van betekenis geven aan ervaringen van mensen. 
Het onderhouden van het proces van betekenisgeving veronderstelt het planmatig en 
systematisch inhoud en vorm geven aan aangeboden informatie en communicatie, door 
dit onderdeel te maken van het communicatiesysteem en/of de overlegstructuur.
De keuze van organisaties om al dan niet te investeren in een leerinfrastructuur zal bepa-
lend zijn of we uiteindelijk kunnen spreken van een sociale kwaliteit van dienstverlening. 
Deze benadering maakt het mogelijk dat organisatieleren kan fungeren als motor voor 
de ontwikkeling van duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren van mensen.

Vooreerst komt het erop aan denkbeelden over leren en ontwikkelen van mensen met 
een verstandelijke beperking in expliciete taal wederzijds begrijpelijk te maken. 

De kloof tussen zeggen en doen 
Alle evaluatieresultaten maken zichtbaar dat er al met al weinig vorm is gegeven aan 
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zorgvernieuwing en dat hierover slechts minimaal ervaring is uitgewisseld. Op basis van 
deze bevindingen moeten we ronduit vaststellen dat er niet actief vorm is gegeven aan de 
denkwijzen van professionals, waarvan zij blijk geven in de evaluatie van het leerspel ‘Le-
ren VAN mensen met een handicap’. De praktijkbeleving van professionals laat zien dat 
het hier wel al om collectieve zingeving gaat. Vanuit het constructionistisch perspectief 
zien we dit als een leerresultaat van het leerspel ‘Open de Cirkel’. We stellen dan ook vast 
dat professionals intenties hebben die gericht zijn op leren en ontwikkelen van mensen 
met een verstandelijke beperking. Het is van belang die intenties om te zetten in acties. 
Soms zal het nodig zijn dat professionals hun intenties veranderen, omdat oude intenties 
niet altijd passen bij nieuwe ontwikkelingen. 

We hebben ook geconstateerd dat er nog geen drieslagleren plaatsvindt, omdat er geen 
vernieuwing als resultaat is voortgebracht. Percepties van zorgvernieuwing gaan dan 
ook vooralsnog over de cognitieve dimensie van persoonsgebonden kennis die het beeld 
weerspiegelt van ‘wat is’ en ‘wat zou moeten zijn’. Deze percepties beschouwen we als 
impliciete betekenissen, die we positief gewaardeerd hebben in de analyses. Er is gecon-
stateerd dat er visieontwikkeling plaatsvindt en dat tijdens het leerspel attitudes worden 
getoond die positieve elementen bevatten voor het collectieve leerproces. 

Het leerspel ‘Open de Cirkel’ ontleent zijn kwaliteit en toepasbaarheid aan het verhelde-
ren van de verschillen in zeggen en doen en is dan ook bruikbaar in leertrajecten waar 
visieontwikkeling en attitudeverandering centraal staan. 

Interventiestrategie
Op grond van bovengenoemde conclusies stellen we als mogelijke interventiestrategie 
het volgende voor.
- Ontwerpen van een organisatiebreed leersysteem op individueel, team- en organisatie-
 niveau. Dit leersysteem stelt professionals in de gelegenheid systematisch en planmatig 
 deel te nemen aan het proces van betekenisgeving aangaande ondersteunend wonen en  
 werken.
- Implementeren van een ondersteuningsmodel met gerichte aandacht voor georgani-
 seerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit onder-
 steuningsmodel vormt het handelingskader voor de cliënt/familie en de professional.
- Ontwerpen en implementeren van een vorm van compententiemanagement, dat een 
 steunstructuur biedt voor het leerproces met behulp van Human Resource-instrumen-
 ten voor de cliënt en de professional. Aan deze samenhang wordt veel betekenis 
 toegekend in plaats van het samenstellen van abstracte competentieprofielen voor 
 uitsluitend professionals die geen antwoorden geven op de levensvragen van cliënten. 
 Pijlers voor competentie-ontwikkeling zijn het ontwikkelen van reflectief werkgedrag, 
 zelforganiserend vermogen, bekwaamheid en zich competent voelen, emancipatie en 
 participatie, zelfregulatie en autonomie. Dergelijke  competenties leiden tot identiteit. 
 Hiermee kan een tranfer plaatsvinden tussen individueel en organisatieleren, tussen 
 verantwoord en duurzaam leren. 

Optimaliseren ondersteunend werken
We hebben er in de onderzoeksmethodiek nadrukkelijk voor gekozen bestaande data 
met nieuwe invalshoeken van ondersteunend werken te verbinden. We zien dat er een 
kloof ontstaat, als we deze evaluatiedata verbinden met nieuwe kernbegrippen. De toet-
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singskaders vormen een ontwerp om ondersteunend werken te leren begrijpen en ons 
bewust te maken van nieuwe relationele en rationele indicatoren. We krijgen hiermee 
tevens zicht op het type interventiestrategieën dat we moeten ontwikkelen om het proces 
van vernieuwing te kunnen optimaliseren. Het gaat dan ook niet om het constateren van 
een tekort. Het gaat in eerste instantie om het vlottrekken van het proces van vernieu-
wing en het ‘uitvinden’ van nieuwe technieken en methoden die dit proces ondersteunen.

9.3 Aanvullingen op theorieontwikkeling
In de hoofdstukken 3 tot en met 8 hebben we een aantal conclusies getrokken, die hierna 
in de vorm van theoretische constructies zijn samengevat tot indicatoren die richtingge-
vend kunnen zijn bij het ontwikkelen van ondersteunend werken. 
Het doel is dat deze toepassingen in de werksituatie leiden tot gekoppelde gedragingen 
en actieve feedbacklussen.

Betekenisgeving
- Narratieve werkwijzen leiden tot betekenisgeving.
- Betekenisgeving geeft betekenis aan de dingen om ons heen, betekenisstructuren bieden 
 houvast in het denken.
- Afstemmen van oude en nieuwe betekenissen leidt tot nieuwe betekenisstructuren.
- Ontwikkelen van impliciete betekenisstructuren bevordert gebrek aan overeenstemming, die 
 later wordt gecorrigeerd.
- Emanciperen gebeurt via ontwikkeling van betekenisgeving.
- Het handelingsrepertoire is opgebouwd uit beelden uit de eigen historische sociale context 
   en dit repertoire wordt ingezet in de dienstverlening.

Visie
- Uitwisselen van visies construeert het gezegde en het ongezegde binnen een sociale context. 

Actie
- Sociale actie leidt tot nieuwe kennis.
- Sociale vergelijking tussen actieplanning en actie-uitvoering doet een beroep op 
 intermenselijke vaardigheden, attitudes en visies. 
- Het doorlopen van het proces van externalisatie naar internalisatie leidt tot actie. 
- Professionals professionaliseren door actie.
- Actie en de daarbij opgedane ervaring zijn voorwaarden voor ontwikkeling van 
 leercompetentie.

Attitude
- Attitudevorming gaat vooraf aan attitudeverandering.
- Sociale acties en de daarbij opgedane ervaring leiden tot attitudevorming.
- Attitude verandert als actie plaatsvindt in een sociale context.
- Kennisontwikkeling en attitudeverandering ontstaan bij rolwisseling van professionals.

Organisatie
- Het structureren van sociale gegevens uit de omgeving vormt herkenbare sociale werelden; 
 daarbij gaat het primair niet om objectieve feiten. 
- Actieve deelname in het veranderingsproces betekent een opwaardering van het 
 functioneren van professionals. 

Sociale contacten
- Ondersteuning bij interactie expliciteert sociale contacten en netwerken van de persoon met 
 een verstandelijke beperking.
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Leren
- De formule visie-actie-gedrag leidt tot bewust leren. 
- Emanciperen gebeurt via leerprocessen die anticiperen op betekenisstructuren van groepen 
 mensen.
- Het bewust organiseren van ambiguïteit activeert innovatieve slagkracht. 
- Systematische dialoogvoering en reflectie bevorderen verandering in de sociale context.
- Systematische toepassing van de methode visie-actie-gedrag genereert uitwisseling van 
 informatie waaraan opnieuw betekenis wordt gegeven en die leidt tot nieuwe actieplanning.
- Continueren van zinvolle activiteit op het gebied van educatie en leren ondersteunt het 
 proces van vooruitgang. 
- Leren van de vraag van de persoon met een verstandelijke beperking ontwikkelt wederkerig 
 leren van de professional.

Figuur 9.1: aanvullingen op theorieontwikkeling 

De vraag is hoe en of deze indicatoren in leerprocessen en leersystemen gepraktiseerd 
kunnen worden, zodanig dat zij vernieuwing initiëren en uitnodigen tot leercompeten-
tie-ontwikkeling. Het lag ook in de opdracht om via het leerspel ‘Open de Cirkel’, dat 
object van onderzoek was, aanvullende theorieën te ‘ontdekken’. In figuur 9.1 komt tot 
uitdrukking dat veel waarde gehecht wordt aan sociale kwaliteit, zoals kwaliteit van leven 
en werken, leren en ontwikkelen, communicatie en relaties. Ook gaat het om zelfstandig 
functioneren, bekwaamheid en zich competent voelen. We concluderen dat het primair 
gaat om sociale vorming en sociaal leren. 

9.4 Opstap naar de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode: leermethode BIAM 
In de context van de samenleving stellen we dat competentie-ontwikkeling van burgers 
één van de belangrijkste pijlers van sociaal beleid is geworden (Vulto, 2002).
Terwijl het leerspel ‘Open de Cirkel’ zijn werk doet op het gebied van visieontwikkeling 
en attitudeverandering, creëert de leermethode BIAM (Betekenisgestuurde Inter Actie 
Methode) een actieve Human Resource-praktijk met de competentie van mensen als 
belangrijke bron. Het is een gestuurd leerproces dat de praktijk ondersteunt met instru-
menten die een beroep doen op zelfbepaling van betrokkenen.
Toepassing van de leermethode BIAM maakt tegenspraak essentieel; het wordt gezien 
als bestaansvoorwaarde voor cliëntgestuurde dienstverlening. Professionals die veelal 
de macht hebben in het dienstverleningsproces organiseren met de leermethode BIAM 
in open dialoog eerst tegenspraak en vervolgens vooruitgang. De leermethode volgt de 
formule visie-actie-gedrag en de basisgedachte van ‘Leren VAN mensen’. 
De leermethode BIAM is ontwikkeld als een interventiestrategie om emancipatie van 
cliënten en professionals te ontwikkelen op basis van wederkerigheid. We introduceren 
en bespreken deze methode van wederkerig leren als toepassingsleerconcept in het vol-
gende deel van dit proefschrift.
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Hoofdstuk 9  

Lijst van figuren
Figuur 9.0: discussie leerspel ‘Open de Cirkel’
Figuur 9.1: aanvullingen op theorieontwikkeling
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Deel 3
Betekenisgestuurde Inter Actie Methode 

en praktijkstudies BIAM

In dit deel van het proefschrift staat de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode centraal. 
De afkorting van deze leermethode, die we in het vervolg gebruiken, is BIAM. 
De theorievorming, totstandgekomen in het kader van het leerspel ‘Open de Cirkel’ (deel 
2), vormt de basis voor het ontwerp van de leermethode BIAM. Daarin bakenen we het 
begrip leren als volgt af: leren is betekenis geven aan sociale (inter)actie, waarbij elke 
actie betrokken is op de eigen ervaring. 

De formule visie-actie-gedrag maakt net als bij het leerspel ‘Open de Cirkel’ deel uit van 
de leermethode BIAM. Dit is een gestuurd leersysteem dat zich bij voldoende zelforga-
nisatie ‘verzelfstandigt’. De leermethode bestaat uit een leersysteem: een onderbouw, met 
leerconstructies en een bovenbouw met reflectieve instrumenten, waarmee wederkerig 
leren en leercompetentie-ontwikkeling worden geactiveerd. Sommige instrumenten 
zijn relatief gemakkelijk te gebruiken, andere gaan dieper en stellen hogere eisen aan de 
persoon met een verstandelijke beperking, de professional en het management. De leer-
methode is in opklimmende mate ingrijpend. Hoe groter de afhankelijkheid tussen de 
persoon met een verstandelijke beperking en de professional, des te hoger de mate van 
wederkerig leren. De leermethode BIAM is een vorm van georganiseerde leerondersteu-
ning, die met dialoog en actie in leernetwerken vorm en inhoud krijgt. 

De leermethode BIAM verlaat het objectivisme, dat kennis wordt overgebracht van een 
professional naar een persoon met een verstandelijke beperking zonder zich de relevantie 
van die kennis af te vragen. BIAM volgt het constructionisme dat stelt dat kennis wordt 
geconstrueerd in het menselijke brein, ook bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Waar het constructionisme de nadruk sterk legt op groepswerk, benadrukt de leerme-
thode BIAM met name het individuele werk, al verloopt dat via anderen (wij) naar het 
individu (ik). 

De leermethode BIAM is in drie organisaties geïntroduceerd, waarbij ook de werking is 
onderzocht. Het is een instrumentarium dat als maatproduct wordt geïntegreerd in een 
leertraject. De leervraag van de organisatie bepaalt de samenstelling van de BIAM-in-
strumentenset. De ontwerpen van de instrumenten en de leertrajecten zijn de resultan-
ten van de onderzoeksperiode.
De onderzoeksvragen 3 t/m 5 worden in de hoofdstukken 11, 12, 13 en 14 beantwoord. 
Daaraan voorafgaand wordt in hoofdstuk 10 de opzet van de leermethode uiteengezet.
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Hoofdstuk 10  

Leermethode BIAM 

10.0 Inleiding
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ heeft veel bruikbare informatie en kennis opgeleverd. De 
aanvullingen op de theorie die we in hoofdstuk 9 (figuur 9.1) presenteerden, wordt in de 
leermethode BIAM omgezet naar nieuwe gebruiksvriendelijke instrumenten en tech-
nieken die zijn voortgekomen uit betekenissen en intenties van mensen. De praktijk van 
alledag, de analyse van data én bestaande theorieën dienden als basis om deze intenties 
en betekenissen te socialiseren naar bruikbare praktijkkennis. 

De leermethode BIAM is een leersysteem met een instrumentenset. De instrumenten 
doen een beroep op het reflectievermogen van de gebruiker. De persoon met een ver-
standelijke beperking kan de instrumenten gebruiken om regie te houden op het eigen 
leerproces en hij ‘bewaart’ zijn verworven competenties in een portfolio. De professional 
kan de instrumenten gebruiken om de kwaliteit van zijn kennis en vaardigheden op peil 
te houden. De organisatie of het management kan het Human Resource-beleid ‘ophan-
gen’ aan het instrumentarium. 
Kwaliteit van professioneel werk heeft vanwege de diversiteit aan invalshoeken naast 
ambachtelijke aanwezigheid, steeds meer te maken met kennisontwikkeling en inzet van 
technieken. Bij de uitvoering van de leermethode BIAM integreren deze drie aspecten in 
een sociale context. De term ‘ambachtelijke presentie’ die hier wordt geïntroduceerd is 
de bereidheid van de professional om met hoofd en handen contact te maken binnen de 
leefcontext van de persoon. Een contact dat tot uitdrukking komt in zinvolle acties. 
In figuur 10.0 geven we de onderwerpen weer die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Methode 
en theorie 
BIAM

10.0  Inleiding

10.1  Het ontwerp BIAM

10.2  Interventiemethodiek BIAM

10.3  BIAM-theorie

10.4  Grondbegrippen en leertheorieën   

10.5  Leerconcepten

10.6  BIAM onderbouw en bovenbouw

10.7  BIAM onderbouw gebruikersmateriaal 

10.8  BIAM bovenbouw gebruikersmateriaal 

10.9  Reflectie

10.10  Probleemstelling

10.11  Onderzoeksvragen

Figuur 10.0: de praktijk en theorie van de leermethode BIAM

De instrumenten die in dit hoofdstuk worden aangereikt, zijn niet alle gepraktiseerd in 
de hier gepresenteerde onderzoekssituaties. Wel zijn alle instrumenten in die periode 
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ontwikkeld en ingezet in nieuwe leertrajecten met andere groepen professionals.
Het concept BIAM heeft zich tijdens en na de onderzoeksperiode verder ontwikkeld. 

10.1 Het ontwerp BIAM 
Het ontwerpen van een leermethode is het bij elkaar brengen van wetenschappelijk 
onderzoeken, uitvinden en ontwerpen (Van Santen, 2003). Deze drie componenten cor-
responderen met verklarend ontdekken (discovery) van nieuwe verschijnselen.
De essentie van de leermethode BIAM is confrontatie uitlokken tussen oud en nieuw 
denken, tussen deconstrueren en construeren, tussen van plan zijn en daadwerkelijk 
doen. We zien het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe, competentiegerichte leersyste-
men, die tegelijkertijd het cliëntsysteem zijn, als een experiment dat moet leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe technieken. 
Onder ‘technieken’ verstaan we doelgericht, geïntegreerd handelen op basis van nieuwe, 
theoretische inzichten. De theorie levert criteria om het handelen te toetsen. Andersom 
wordt via dit handelen de voorspellende waarde van de theorie getoetst. 
Tegenover theorieën en visies op leren staat het uitvinden (invention), dat langs empi-
rische weg probeert praktische handvatten te vinden voor mensen met verstandelijke 
beperkingen, met behulp waarvan zij de regie over hun eigen leven voeren. De dienstver-
lening van professionals bestaat dan uit het toepassen van ondersteuningstechnieken. 

Onze voorstellen voor interventies en aanpakken voor vernieuwing komen voort uit 
inventiviteit. Tijdens het onderzoeksproces moesten we geregeld als ondernemer nieuwe 
deelontwerpen ‘aan de man brengen’. Er waren weliswaar drie organisaties betrokken 
bij het onderzoek, maar in praktijk werd BIAM als leersysteem in die periode ook bij 
vijftien andere organisaties geïntroduceerd binnen de sectoren zorg en welzijn én onder-
wijs. Het inzetten van ondernemerschap vormde een actief onderdeel van het leerproces 
BIAM. De exploraties op het terrein van leercompetentie-ontwikkeling zijn nog vrij 
nieuw binnen zorg en welzijn en in het bijzonder waar het gaat om mensen met verstan-
delijke beperkingen. En als we de leercompetentie-ontwikkeling van de persoon met een 
verstandelijke beperking en professional ook nog aan elkaar verbinden en wederkerig 
maken, kunnen we vooralsnog niet terugvallen op empirische gegevens. We zullen eerst 
de nodige empirische fases moeten doorleven om tot perspectieven en voortgang te 
kunnen komen. Als we voldoende kennis hebben gegenereerd voor het formuleren van 
leef- en werkhypothesen, waar de ondersteuningsvisie aan ten grondslag ligt, kan er weer 
rationeel onderzoek volgen. 

De realisatie van een leermethode vereist een ontwerp (design), dat is gebaseerd op een 
interpretatie van de werkelijkheid. Een wetenschappelijke oplossing is eenduidig, maar 
dat geldt niet voor een ontwerp van een leermethode. Daarbij spelen keuzes in leerthe-
orieën een rol evenals voorstellings- en integratievermogen. Ontwerpen is een activiteit, 
waarbij het verwerven van kennis en het gebruik daarvan in elkaars verlengde liggen. 
Figuur 10.1 geeft het proces van ontdekken, uitvinden en ontwerpen in dit onderzoeks-
proces weer. 
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wetenschappelijk onderzoeken

ontdekken uitvinden

ondernemerschaptechnologie

ontwerp

integratie kennis en voorstellingen

Figuur 10.1: nieuwe empirische fase: ontdekken, uitvinden en ontwerpen (Van Santen, 2003)

10.1.1  Verschillen en overeenkomsten tussen leerspel en leermethode 
Figuur 10.2 geeft een totaaloverzicht van de instrumentenset BIAM, waarbij we tegelij-
kertijd in beeld brengen wat de verschillen zijn met het leerspel ‘Open de Cirkel’.
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leermethode BIAM leerspel ‘Open de Cirkel’

Methode en theorie

dialoog en actie dialoog en actie

visie-actie-gedrag visie-actie-gedrag

actieplanning actieplanning

leercoach spelcoach

leerthema’s zelf inbrengen leerthema’s zijn bepaald

leersysteem

individueel leren persoon met een verstandelijke 
beperking

individueel leren professional individueel leren professional

team-/groepsleren team-/groepsleren

organisatieleren

leeractiviteiten

ontwerpteams

collectieve leeractiviteiten

leergroepen teams

duo-leren

reflectiebijeenkomsten

managementondersteuning 

instrumenten

blanco dialoog- en actiekaarten bedrukte dialoog- en actiekaarten en 
leerscorekaarten

professional persoon met een 
verstandelijke 
beperking

leerarbeidsonderzoek

persoonlijk ontwikkelplan 
(POP)

leerplan

reflector competentie
ontwikkeling 

competentieprofiel(en)

competentiemodel competentiemodel 

actieplan

portfolio certificaat en portfolio

BIAM reflector 
cliënt-tevredenheid

BIAM reflector cliënt- 
tevredenheid

BIAM reflector 
organisatieleren

BIAM reflector 
kerndimensies 
levenskwaliteit

Figuur 10.2: overeenkomsten en verschillen tussen BIAM en ‘Open de Cirkel’
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In hoofdstuk 7 is beschreven dat het leerspel ‘Open de Cirkel’ intervenieert op meerdere 
niveaus. Deze niveaus hadden betrekking op de naaste omgeving van de persoon met 
een verstandelijke beperking en de professional. In figuur 10.2 kunnen we zien dat BIAM 
intervenieert in de totale leefomgeving van de persoon met een verstandelijke beperking 
en de leeromgeving van de professional. Het veelvuldig toepassen van de instrumenten 
zijn even zovele interventies om het alignement tussen strategie, processen, cliënten en 
professionals (figuur 7.4) te bevorderen. 

10.1.2  Toelichting op de BIAM-instrumenten 
Figuur 10.3 behelst een korte samenvatting van de gebruiksdoelen en -waarde van de on-
derscheiden instrumenten. De BIAM-instrumenten zijn opgenomen als bijlagen: BIAM 
instrumentenset bovenbouw - 1 t/m 9.

Instrumenten professional

BIAM 
Reflector 
Competentie 
Profilering
bijlage 1

Doel: zelf sturen van het leerproces.
- De opgedane leerervaringen worden vastgelegd, zowel leerervaring opgedaan 

in collectieve leerbijeenkomsten, in leergroepen als in het dagelijkse werk.
- Bij organisaties met een coachende werkstructuur is de reflector tevens 

instrument voor coaching.

BIAM 
Reflector 
Competentie
Ontwikkeling 
bijlage 2

Doel: professionals leren leerdomeinen onderscheiden.
- Cognitieve vaardigheden, psychische vaardigheden, omgaan met 

medeleerlingen c.q collega’s, psychisch functioneren, communicatie, 
leervaardigheden, empathievaardigheden.

- De professional interpreteert de leerdomeinen en zet de leercompetentie-
ontwikkeling in een perspectief. 

- De eigen competenties worden onderzocht die nodig zijn om te ondersteunen. 

BIAM 
Competentie 
Model
+ Actie Plan
bijlage 3

Doel: ondersteuningstechnieken leren toepassen t.b.v bevorderen van structurele 
zelfstandigheid van de persoon met een verstandelijke beperking.
- Het competentiemodel is een dialoogmethode waarbij de persoon met een 

verstandelijke beperking en de professional aan de hand van levensdomeinen 
in beeld brengen: wat doet de persoon zelf, wat doet de ondersteuner voor de 
persoon, wat gaat de persoon zelf leren/ontwikkelen.

- Acties starten,  leerproces ondersteunen cliënt-professional.
- Systematische en planmatig reflecteren op de effecten van de leerresultaten van 

de cliënten. 

BIAM
Reflector 
Cliënttevredenheid
bijlage 4

Doel: de cliënttevredenheid meten en weten
- In dialoog wordt gereflecteerd op en geëvalueerd wat de mate van 

tevredenheid is van de persoon met een verstandelijke beperking.

Portfolio Doel: de cognitieve en sociale ontwikkeling in kaart brengen
- Gegevens bewaren van opgedane ervaringen.
- Erkenning van verworven competenties.
- Vastleggen van ervaringen opgedaan in een andere omgeving.
- Met de informatie is er zicht of de professional kan doorstromen naar een 

andere activiteit/project/werksituatie.
- Het portfolio kan een vertrekpunt zijn voor het opstellen van een POP.
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Instrumenten persoon met een verstandelijke beperking

BIAM 
Leerarbeidsonderzoek
bijlage 5

Doel: leren vertellen van wat de persoon met een verstandelijke beperking al 
kan en weet en wat hij of zij wil leren
- De voorkennis in beeld brengen en de beginsituatie waarderen.
- De leervraag onderzoeken en bepalen.
- De leervraag omzetten naar leertaken. 
- De leertaken afspreken en waar/hoe deze uit te voeren en met welke 

ondersteuning. 
- Vastleggen van het verwachte leerresultaat. 
- Vastleggen waar het geleerde nog meer toegepast kan worden.
- Evaluatiemomenten afspreken.
- De leercoach reflecteert op de eigen competenties en of hij voldoende is 

toegerust om de actie te ondersteunen.

BIAM
Leerplan
bijlage 6

Doel: leren waarderen van de eigen prestaties
- In het leerplan houdt de persoon met een verstandelijke beperking bij wat 

hij al kan, wat hij leert en waar hij op let.
- Per leertaak houdt de persoon bij hoe hij zijn leerdoel gaat bereiken, hoe 

hij het aanpakt en zichzelf waardeert en hoe hij zelf vindt dat het gaat.  

BIAM 
Competentie Profiel
bijlage 7

Doel: inzicht in de competenties die horen bij een bepaald vak/
ontwikkelingsdomein (bijvoorbeeld horeca, detailhandel).
- In de competentieprofielen staan de competenties beschreven die horen bij 

een bepaald vak/ontwikkelingsdomein. 

BIAM 
Competentie Model
bijlage 3 

Doel: bevorderen van structurele zelfstandigheid. 
- Het competentie model is een dialoogmethode waarbij de persoon 

met een verstandelijke beperking en de professional aan de hand van 
levensdomeinen in beeld brengen wat de persoon met een verstandelijke 
beperking zelf doet, wat de ondersteuner doet voor hem of haar, wat hij/zij 
zelf gaat leren/ontwikkelen.

Certificaat en 
Portfolio

Doel: de basis voor een persoonlijk dossier dat de verworven competenties van 
iemand in kaart brengt. 
- Waarderen en erkennen van verworven competenties.
- Bij voldoende competentie en prestatie wordt de persoon met een 

verstandelijke beperking gecertificeerd.
- Het certificaat is een bewijs van ervaring en kennis op een bepaald domein 

en wordt in het portfolio bewaard. 

BIAM
Reflector 
Cliënttevredenheid
bijlage 4

Doel: de cliënttevredenheid meten en weten
- In dialoog wordt gereflecteerd op en geëvalueerd wat de mate van 

tevredenheid is van de persoon met een verstandelijke beperking.



218

Instrumenten management en professionals

BIAM
Reflector 
Organisatieleren
bijlage 8

Doel: reflecteren op het leerproces BIAM en het eigen kennis- en actieniveau 
evalueren bij ondersteunend werken.
- Op organisatieniveau wordt de gebruikswaarde van BIAM getoetst.
- Zicht krijgen op de persoonlijke leerervaring en erkenning van competenties.
- De mate van actiegericht werken in kaart brengen.

BIAM 
Reflector
Kerndimensies 
Levenskwaliteit 
bijlage 9

Doel: reflecteren op de kwaliteit van ondersteunend werken
- Op organisatieniveau wordt de mate van invoering van ondersteunend 

werken geobjectiveerd a.d.h.v. acht dimensies van levenskwaliteit: emotioneel 
welbevinden, interpersoonlijke en sociale relaties, materieel welbevinden, 
persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfdeterminatie (keuzes 
maken/beslissingen nemen), sociale inbedding, rechten.

- De kwaliteit van ondersteunend werken meten en weten: onvoldoende of 
voldoende ondersteuningsgericht; en naar tevredenheid ondersteuningsgericht.

- Betekenis geven aan de reflecties op basis van interactie. 

Figuur 10.3: gebruiksdoelen en -waarde van de BIAM-instrumenten

10.2 Interventiemethodiek BIAM
De effecten van het leerspel ‘Open de Cirkel’ (deel 2) hebben een aantal inzichten opgele-
verd die in dit hoofdstuk worden geïntegreerd. Deze inzichten opgedaan in het praktijk-
onderzoek worden in een ‘wij-perspectief ’ geplaatst vanuit het gezichtspunt van profes-
sionals en zijn gericht op nieuwe interventietechnieken die we daaraan kunnen ontlenen.
Onze visie(s) dragen pas iets bij aan het leven van de persoon met een verstandelijke 
beperking als wij met hem of haar actie ondernemen.
- Wij gaan actief met die persoon in dialoog over zijn of haar behoeften en wensen.
- Wij voeren gesprekken met de persoon zelf en laten daarbij onze eigen voorstellen 
 achterwege.
- Wij toetsen diens referentiekader door de vraag achter de vraag te onderzoeken.
- Wij testen de werkelijke vraag door zelf en samen met de persoon met een 
 verstandelijke beperking te reflecteren op ervaringen.
- Wij ondersteunen cliënten bij het verbreden van hun handelingsrepertoire, dat kan 
 worden omgezet naar erkenning van verworven competenties die in hun portfolio 
 bewaard blijven. 
- Wij bezitten of ontwikkelen de kennis en ervaring om het bovenstaande te 
 interpreteren naar de persoon met een verstandelijke beperking die niet het vermogen 
 heeft te praten en op andere manieren communiceert. 

Voor het maken van een nieuw ontwerp waren de volgende vragen leidraad: 
1. Hoe en waarmee komt de professional in de samenleving in actie met de persoon 
  met een verstandelijke beperking en wel zodanig dat de persoon (levens)ervaringen 
  kan opdoen? 
2. Welke technieken en leeractiviteiten kunnen we aanbieden, die bestaande 
  referentiekaders ter discussie stellen? 
3. Hoe integreren we de uitgangspunten van de ondersteuningsvisie?
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De pijlers van BIAM zijn ‘leren als zelfontplooiing’, wat in deel 1 is besproken, en ‘leren 
is betekenis geven aan sociale actie’. Deze visies op leren worden bij toepassing geëxplici-
teerd. Het gebruik van de leermethode BIAM is daarnaast een manier van leren, waarbij 
we ons ‘verplichten’ te reflecteren op de ander en onszelf. 

De verschillende technieken zijn bedoeld om: 
- vakkennis te ontwikkelen; 
- bedreven te worden in actieplanning en actie-uitvoering;  
- vaardigheid te ontwikkelen om sociale relaties tussen de persoon met een verstandelijke 
   beperking en zijn leefomgeving tot stand te brengen.

Onder technieken verstaan we praktische gebruiksinstrumenten om handelen te ‘ervaren’ 
en te toetsen. We hebben speciaal gezocht naar technieken die verplichten tot interactie 
en de gebruikers steeds opnieuw in contact brengen met anderen.

10.2.1  Kenmerken en gebruiksdoel van BIAM-instrumenten
Het gebruiksdoel van de BIAM-instrumenten is te karakteriseren met een aantal alge-
mene functies, die we als volgt onderscheiden:
- aanzet tot reflectieve activiteiten;
- sociale actie;
- deelname aan leernetwerken.

Ieder BIAM-instrument is een perceptor van een zo eenvoudig mogelijk waarnemings-
veld van de persoon met een verstandelijke beperking en de professional. Het is onze er-
varing dat bij toepassing van de instrumenten professionals problemen hebben met  het 
selecteren van een eenvoudig waarnemeningsveld. Velen hebben moeite met stap voor 
stap kunnen denken en volgen overwegend de eigen perceptie. Betekenisgeving over het 
waarnemingsveld is dan ook van belang, omdat voor de ene professional het gebied van 
gebeurtenissen waarbij hij of zij zich betrokken voelt, veel ruimer kan zijn dan voor de 
andere. De instrumenten dienen ertoe na eerste waarneming vast te leggen of zich al dan 
niet ‘iets’ voordoet en bij de volgende waarneming verschillen te interpreteren en vast te 
stellen in welke mate en door welke tussenkomst er een verandering plaatsvindt bij de 
persoon met een verstandelijke beperking. 
Het uiteindelijke doel is met de instrumenten tot ontwikkelingsperspectieven te komen 
voor de persoon met een verstandelijke beperking. Daarbij dient de professional de 
aanwezige en ontbrekende competentie in de betreffende ondersteuningssituatie in beeld 
te krijgen. 
Als meerdere professionals gebruikmaken van de instrumenten kan het ‘veel’ en ‘weinig’ 
of ‘sterk en ‘zwak’ van de persoonlijke waarneming worden vervangen door een veralge-
meniseerbare, controleerbare en vergelijkbare maat. We gebruiken de instrumenten om 
de waarnemingen van professionals te verifiëren, te controleren en uit te breiden. Dit is 
geen doel op zich, maar een middel om betekenisgeving aan te ontlenen, wat leidt tot 
nieuwe ondersteuningsconstructies. 

10.2.2  Deconstrueren en construeren
Eén van de ontwerpeisen was: de leermethode staat toe dat paradoxen aan het licht 
worden gebracht. Dit wil zeggen dat betrokkenen enerzijds wordt gevraagd om zich 
te ontdoen van oude aannames en om referentiepunten los te laten, en om anderzijds 
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nieuwe referentiepunten te formuleren die via het eigen handelen leiden tot kwaliteit 
van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Een andere paradox is dat elk 
referentiepunt weer fixerend werkt en bijdraagt aan stabiliteit. 
We veronderstellen dat ‘loslaten’ nodig is om te kunnen vernieuwen, maar we zoeken 
tegelijkertijd naar houvast. In de leermethode BIAM wordt deze menselijke logica niet 
ter discussie gesteld, maar is er gezocht naar hoe op een natuurlijke manier de feitelijk-
heid van ‘loslaten en houvast’ onderdeel kan zijn van een leerpraktijk. We maken de 
aanname dat professionals in de veelheid van indrukken die zij dagelijks opdoen in hun 
werk met mensen met een verstandelijke beperking een eigen concept van continuïteit 
nodig hebben om te kunnen functioneren. De psychische constructie van constantheid 
biedt houvast. Tegelijkertijd sluit dit construct sociale actie uit en kan het soms zelfs lei-
den tot contactstoornissen van zowel de persoon met een verstandelijke beperking als de 
professional. Dat het houvast in de zorg niet door de werkelijkheid van de cliënten wordt 
gecreëerd hebben we ook vastgesteld in de conclusies van deel 2: professionals bepalen 
zelf hun keuzes en de feitelijke wereld van de persoon met een verstandelijke beperking 
is niet in eerste instantie het vertrekpunt van hun handelen. 
Als we tot juiste waarneming in staat zouden zijn, zouden we waarnemen dat cliënten ie-
der moment veranderen en steeds weer anders in het leven bewegen, maar de realiteit is 
dat we nu eenmaal niet de hele dag bezig zijn met juist waarnemen. Het houvast binnen 
de dienstverlening wordt gecreëerd door het concept van de werkelijkheid dat professio-
nals hanteren.

Tussenruimte
Waar we in dit proefschrift spreken over perspectief en perspectiefwisseling volgen we 
de redenering van Gergen, dat het daarbij steeds gaat om een te overziene toekomst 
met viabiliteit (Gergen, 1995), waarbij alles een beperkte geldigheidsduur heeft. In dit 
onderzoeksproces zijn bijvoorbeeld de effectieve indicatoren, die we in deel 2 hebben 
toegepast, als referentiepunten direct inwisselbaar voor nader te bepalen indicatoren. 
Een belangrijke ontwerpeis was: de leermethode BIAM laat continuïteit toe in het decon-
strueren en construeren. Het is een herhalend proces. Tussen het deconstructie- en het 
constructieproces ontstaan momenten met ‘tussenruimte’, waarin het houvast wankelt, 
wat de mogelijkheid schept om nieuwe betekenissen te construeren en nieuwe referentie-
punten te formuleren. 
Deze nieuwe referentiepunten kunnen in de werkpraktijk als (voorlopig) houvast dienen 
voor de professional. De kracht van BIAM is dat dergelijke deconstructies en construc-
ties cliëntgebonden zijn. De tussenruimte creëert ruimte om oude aannames en overtui-
gingen over cliënten los te laten. In praktijk blijkt dat er sprake is van deconstructie als 
professionals acties cliëntgebonden moeten maken. Dit is niet vanzelfsprekend en deze 
bevinding sluit aan bij de conclusie dat de professional veelal gericht is op zijn eigen 
feitelijkheid.
Deconstructie betekent in het werken met BIAM het onderzoeken van ervaring en 
verborgen aannames en het aan het licht brengen van vanzelfsprekende betekenisgeving. 
Persoonlijke constructen komen aan de oppervlakte door het uiteenrafelen van allerlei 
betekenissen. Deze onthullen de wijze waarop de professional naar de werkelijkheid kijkt 
en er ontstaat zo ruimte voor andere interpretaties en andere manieren van kijken. 
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10.3 BIAM-theorie 
De leermethode BIAM is opgebouwd uit elementen van de constructivistische visie op 
leren. De kenmerken die we daarvan terugvinden in zowel BIAM als het leerspel ‘Open 
de Cirkel‘ zijn: 
- professionals zijn mensen met een wil en een doel; 
- ervaring speelt een cruciale rol bij leren; 
- we nemen verschil in mentale modellen van betrokkenen in aanmerking;
- we voorzien professionals van mogelijkheden om nieuwe kennis te construeren;
- we benadrukken actie en uitvoering; 
- we moedigen de dialoog aan.

Aan BIAM is nog een aantal kernpunten van de constructivistische leertheorie toege-
voegd:
- leren beschouwen we als een proces; 
- coöperatief leren wordt ondersteund; 
- we houden er rekening mee hoe een ieder leert; 
- we betrekken het leren op situaties in de directe leefwereld van de lerende;
- we houden rekening met de context waarin het leren plaatsvindt.

De leermethode BIAM legt ten opzichte van het leerspel ‘Open de Cirkel’ nog meer na-
druk op leren als betekenisgeving (Steffe en Gale, 1995). Niet de objectieve afspiegeling 
van de buitenwereld, maar de visie waarmee we naar die wereld en onszelf kijken is de 
basis voor ons handelen. Reflectieve instrumenten kunnen bijdragen aan het uitwisselen 
van visies en het reflecteren op het eigen handelen. De leermethode BIAM leidt tot een 
bewuste manier van sociaal leren. Sociaal leren is ook en vooral een creatieve prestatie, 
waarbij de eigen inbreng, de dialoog en wederzijdse aanpassing actieve participatie tot 
stand brengen. ‘Het sociaal-constructionisme geeft aan dat in taal betekenissen ontstaan 
tussen actoren en dat de betekenissen in het dialoogproces steeds opnieuw betekenis 
krijgen. Betekenis ontstaat in taal’ (Wierdsma, 1999, pp. 268). 
Bij BIAM is communicatie het doel en een middel om constructies van sociale realiteiten 
tot stand te brengen, waarmee interacterend actionele koppelingen ontstaan (Angus, 
1992). Betekenisgericht leren komt tot stand door reflecteren-interacteren-construeren.

10.3.1  Het betekeniskader van BIAM 
Toepassing van de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) beoogt het ont-
staan of tot stand brengen van relatief duurzame dienstverleningsprocessen, waarbij het 
vergroten van het leervermogen van professionals en mensen met een verstandelijke 
beperking de resultante is van systematische ontwikkeling van ‘nieuwe’ kennis, gedrag en 
vaardigheden. 
Het doel van de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode is om samen betekenis te geven 
aan vragen en zaken uit het dagelijkse leven van de persoon met een verstandelijke 
beperking. De professional ontwikkelt leercompetentie op basis van de vraag van de 
persoon met een verstandelijke beperking. Via visie-uitwisseling komen de betrokkenen 
tot gelijkgerichtheid en collectieve inzichten, die vervolgens worden geïnterpreteerd in 
het levensperspectief van de persoon met een verstandelijke beperking. Interpretatie 
van acties vindt plaats in de levenscontext van die persoon, waarbij het onder meer kan 
gaan om de sociaal-emotionele en de fysieke situatie. Gecoördineerde acties vormen het 
leernetwerk van de persoon met een verstandelijke beperking en professionals.
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Het betekeniskader geven we in figuur 10.4 schematisch weer.

Leermethode

leren=

systematisch vergroten leervermogen:
kennis selecteren 
kennis verspreiden en delen met anderen
verbinden van informatie en kennis
opslaan van informatie en kennis 
opdiepen van kennis en ervaring

Betekenisgestuurde

reflecteren

betekenissen sturen sociale actie:
in dialoog visies uitwisselen
delen kennis, ervaring en emotie 
aandragen alternatieven en perspectieven 

Inter
interacteren

gezamenlijk zoeken naar gelijkgerichtheid: 
acties afwegen ten opzichte van lopende acties

Actie
construeren

actieplanning: 
gecoördineerde actie in een sociale context 

Methode zelfreflectie:
instrumentarium op basis van wederkerig leren

BIAM leernetwerk:
georganiseerde leerondersteuning

Figuur 10.4: betekeniskader BIAM

De leermethode BIAM is met de leerconstructie dialoog en actie een ‘logisch’ model. De 
dialoogronde, de samenvatting en de actieplanning zijn logische stappen en een bepaalde 
vorm van instructie: eerst vindt uitwisseling plaats, dan volgt een samenvatting en ver-
volgens is er een keuze voor actie met een cliënt. In de vervolgsessie is er reflectie op de 
actieresultaten. In deze procesgang vindt betekenisgeving plaats. 
De theoretische concepten achter de redeneringen zijn gepresenteerd in deel 2, waarin 
uitvoerig is ingegaan op de formule visie-actie-gedrag in relatie tot het leerspel. De leer-
methode BIAM laat toe dat binnen de constructies dingen gelijktijdig gebeuren dan wel 
bewust of onbewust uit elkaar worden ‘gelegd’, zo lang aan de logica van betekenissturing 
naar actie wordt vastgehouden. 
BIAM spreekt in dit verband van systematisch en planmatig leren in plaats van cyclisch 
leren. Wel beschouwen we het organisatieleerproces dat de leermethode genereert als een 
cyclisch proces van organisatieleren. Hierna lichten we de verschillende mogelijkheden 
kort toe.

‘Cyclisch’ benadrukt dat:
- er geen duidelijk begin- en eindpunt is en dat er herhaling is;
- we op ieder moment in iedere fase terecht kunnen;
- we overal kunnen beginnen;
- stappen die in een lineair proces ná elkaar geprojecteerd worden, vaak ook gelijktijdig 
 kunnen plaatsvinden. 

‘Systematisch’ benadrukt dat:
- we volgens een systeem werken: dialoog voeren, één minuut reflecteren, individuele en 
 collectieve inzichten vertalen naar actie, actie uitvoeren volgens planning; 
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- we met een ordening werken: ieder brengt een dialoogvraag in, die gezamenlijk op 
 basis van belangrijkheid worden gerangschikt en in dialoog worden gebracht. Deze 
 rangschikking houdt geen prioritering in op basis van rationele afwegingen. We maken 
 op basis van gelijkgerichtheid collectief een keuze voor de eerste dialoogvraag. Daarna 
 verloopt het dialoogproces volgens een natuurlijke ordening, die deelnemers zelf 
 creëren.

‘Planmatig’ benadrukt dat:
- er een voornemen is, dat we willen uitvoeren; 
- de cliënt een voornemen heeft dat hij of zij via actie uitvoert, al of niet met 
 ondersteuning;
- een team werkt volgens een plan en planning;
- de organisatie doelen realiseert met plannen en acties. 

‘Gecoördineerde’ actie benadrukt dat:
- handelingen op elkaar worden afgestemd, waarbij de professional beschikt over eigen 
 sturingsprincipes;
- de zelfstandigheid van de professional een op actie gebaseerde inzet is;
- er initiatief wordt getoond.

Toepassing van de leermethode BIAM kan bij systematisch en planmatig werken resul-
teren in veranderingen in leer- en werkprocessen bij individuen (cliënten en professio-
nals), teams/groepen en de organisatie in zijn geheel.
Het frequent toepassen van BIAM in de werkpraktijk van alledag stelt betrokkenen in 
de gelegenheid leervermogen adequaat te onderhouden en het te ontwikkelen. Zo kan er 
sprake zijn van continue leercompetentie-ontwikkeling.

Leergroep 28 maart 2002
‘Er kan nog meer ‘daadkracht’ in de acties gelegd worden. Groepsleren is ook het inbrengen van zaken 
op inhoudelijk- en beleidsniveau en er naar toewerken dat daar beslissingen over worden genomen’.

Interactie
Elke actie staat in wisselwerking met de actie ervoor en wordt erdoor beïnvloed. Elke 
actie is betrokken op haar eigen vraag en tijd. De professional dient te beseffen dat hij 
een actie niet in deelaspecten van de werkelijkheid kan uitvoeren. De opvatting is dat op 
grond van tijdgebondenheid geen enkele actie absolute geldigheid kan bezitten en dat 
het wenselijk is acties zoveel mogelijk met elkaar in verband te brengen en onderling af 
te wegen.

Leergroep 28 juni 2001
‘BIAM zet je tot nadenken, bij ieder actie moet je afwegen hoe die actie in relatie 
staat tot andere acties. Dat afwegen kun je eerst op betekenisniveau doen’.

Hiermee geeft de leermethode BIAM een dubbele betekenis aan interactie. De letterlijke 
betekenis is: wederzijdse werking op elkaar, wisselwerking. De andere betekenis is: de 
nieuwe actie afwegen ten opzichte van lopende acties. Als de cliënt het voornemen heeft 
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om een actie te ondernemen - of de professional interpreteert het voornemen - worden 
de lopende acties in beeld gebracht en wordt gekeken naar de slaagkans van de actie. 
Feitelijk maken we steeds opnieuw een soort sociogram van de levenscontext van de 
persoon met een verstandelijke beperking. Een zorgvuldige afweging tussen de acties, 
waarnaar het begrip interactie eveneens verwijst, maakt het mogelijk inzicht te krijgen 
in de mate waarin de persoon met een verstandelijke beperking en de professional belast 
worden. De omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking en de werksitua-
tie van de professional moeten voortdurend onderzocht worden om te weten of een actie 
haalbaar is. De balans tussen betekenisgeving en rationele planning bepaalt of een actie 
haalbaar is. Belangrijk daarbij is het durven nemen van ‘leerruimte’ en het scheppen van 
leercontexten waarin de actie kans van slagen heeft. Ook het inbrengen van alternatieven 
en deze in de context afwegen maakt deel uit van het interactieproces.
Deze aanpak doet een beroep op het leren maken van verschil tussen typen acties, de 
consequenties ervan, de relatie tussen acties en verschillende actieresultaten. We vragen 
ons in het interactieproces steeds af of de lopende acties (nog) ingaan op de vraag van de 
persoon met een verstandelijke beperking als we daaraan een nieuwe actie toevoegen. Dit 
betekent dat de professional er een gewoonte van moet maken verschillende actievormen 
te analyseren. 

Een nieuwe actie staat nooit op zichzelf, maar is steeds contextgebonden. 

10.3.2  Betekenisgestuurd werken
De professional die werkt met de leermethode BIAM leert alternatieven en perspectieven 
te bespreken met de persoon met een verstandelijke beperking. De tegenstellingen die de 
dialoog oproept, worden niet direct in een oplossing vertaald die dan vaak de oplossing 
van de professional is. Maar tegenstellingen worden ontrafeld via betekenisgeving en ver-
werkt tot betekenisstructuren, die handvatten bieden voor actie samen met de persoon 
met een verstandelijke beperking. De ervaringen uit de transcripties van het leerspel 
laten zien dat professionals veelal het patroon volgen van een meer probleemgerichte 
benadering van vragen stellen. 

De leermethode BIAM veronderstelt dat een vraag van een persoon met een verstandelijke beperking 
niet in eerste instantie een probleem is, maar vooral een levensvraag met perspectief. 

Het deconstructieproces speelt zich veelal af gedurende de dialoog als dubbelzinnigheid 
wordt gecreëerd tussen het ‘probleem’ en de ‘betekenisgeving’. BIAM brengt dit feno-
meen voortdurend aan het licht, maar blijft werken vanuit betekenisgeving en dialoog, 
in plaats van problemen en discussie. Probleemgericht werken is met name een methode 
om verschillende oplossingen op het spoor te komen. Bij betekenisgestuurd werken wor-
den eerst de verschillende betekenissen besproken en dit creëert gebrek aan overeenstem-
ming. Vervolgens is er het zoeken naar overeenstemming of correctie, waarna actie volgt. 

In figuur 10.5 wordt schematisch weergegeven wat de kenmerken zijn van betekenisge-
stuurd werken met BIAM en probleemgericht werken.
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Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) Probleemgericht werken

visies onderzoeken en uitwisselen: betekenisgeving omschrijven probleem

delen voorkennis en ‘juiste’ kennis delen misconcepties en ‘onjuiste’ kennis

collectieve inzichten genereren: perspectieven inventariseren mogelijke oorzaken

keuze van de actie bepalen benoemen effecten van het probleem

rolgericht taakgericht

mogelijkheden onderzoeken om acties uit te voeren 
en acties onderling afwegen in de (sociale) omgeving: 
bevorderen van sociale interactie 

condities en voorwaarden voor de oplos-
sing vaststellen: randvoorwaardelijk 
denken en voorkomend handelen 

gekozen actie wordt uitgevoerd aangeven mogelijke oplossingen

reflecteren op actie en resultaten keuze van een oplossing

Figuur 10.5: kenmerken van BIAM en probleemgericht werken, ontleend aan ervaringsgegevens leerspel en BIAM

Het belangrijkste kenmerk van BIAM is dat primair de vraag of situatie wordt onder-
zocht op basis van uitwisseling van inzichten en perspectieven in plaats van  probleem-
constateringen te analyseren.
Vanuit de waarden en normen die de persoon met een verstandelijke beperking relevant 
vindt voor die actuele situatie of vraag, wordt een verbinding gemaakt met het heden en 
richt de aanpak zich op acties die direct uitgevoerd kunnen worden. Dit in tegenstelling 
tot methoden die zich richten op het analyseren van het verleden of de bestaande situ-
atie, waarbij het probleem in kaart wordt gebracht en voorbeelden worden aangevoerd 
om het probleem te verduidelijken (of te verergeren). 
De leermethode BIAM richt zich op het hier en nu en praat over perspectief in een 
te overziene toekomst, die direct uitgezet kan worden in acties. Een voorbeeld: als we 
hebben vastgesteld dat een kind naar de basisschool kan, dan betekent dat ook dat we 
voornemens zijn hierop actie te ondernemen. De actie als zodanig maakt onderdeel uit 
van de totale actieplanning. 

De werk- en denkwijze om direct met actieplanning te werken, is afgeleid van de theorie-
ontwikkeling:
- In de evaluatie van persoongerichte acties bleek dat professionals moeilijk doelen 
 kunnen formuleren, die vooronderstellingen inhouden die bij voortduring getoetst 
 moeten worden. Bespreking hiervan gaat veel meer over het bediscussiëren van de 
 condities rondom het probleem dan om de ervaring en de ontwikkeling van de 
 persoon met een verstandelijke beperking.
- We hebben ook gezien dat vooral de eigen feitelijke situatie van de professional het 
 handelen bepaalt. Het langetermijndenken dat gericht is op de situatie van de ander 
 biedt weinig houvast.
- Een andere conclusie is, dat de beleving van het dagelijks leven gekoppeld is aan zorg- 
 of activiteitenprogramma’s, waarin het nauwelijks uitvoerbaar is om persoonsgerichte 
 ontwikkeling te activeren.
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De leermethode BIAM richt zich op de ervaring van vandaag en morgen, zodat de 
persoon met een verstandelijke beperking er direct profijt van heeft. Acties gericht op het 
hier en nu zijn controleerbaar op effect en resultaat. Dit laatste beschouwen we als input 
voor leren.

De uitdaging bij de ontwikkeling van een leermethode is om praktische leer- en werk-
vormen te ontwerpen die deconstructies oproepen en vervolgens een bepaalde be-
werking toelaten. We volgen de benadering van Weick (1979) die stelt dat ‘bewerken’ 
(van iets) het enige proces is waarbij direct wordt ingegrepen op de externe omgeving. 
Bewerken geeft volgens hem actieve rollen aan leden van de organisatie en zij herschep-
pen daarmee de (sociale) omgeving. 
De leermethode BIAM wil uitgaan van leer- en werkvormen die het socialisatieproces 
bevorderen. Te werken vanuit de sociale werkelijkheid zoals die zich voordoet is een veel 
radicalere werkwijze dan het aanvankelijk lijkt. In staat zijn om constructies te decon-
strueren en te herconstrueren vraagt om dialoog en actie. We refereren hierbij aan onze 
eerdere conclusie dat het daadwerkelijk tot cliëntgebonden acties komen geen vanzelf-
sprekendheid is. 

De leermethode BIAM maakt in het kader van zorgvernieuwing en ondersteunend wer-
ken dan ook steeds de verschillen manifest tussen de zorgethische en discoursethische 
benadering. We veronderstellen niet dat deze verschillen zo maar zijn te combineren of 
samen te voegen. De zorgethische benadering gaat uit van asymmetrie tussen hulpvrager 
en hulpverlener (Tronto, 1993), terwijl in het discoursethische model de communicatie 
tussen gelijkwaardige, autonome partners voorop staat (Habermas, 1983).
Een paradox is dat we instrumenten gebruiken voor wederkerig leren, terwijl we weten 
dat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking niet wortelt in een weder-
kerige relatie, maar in de afhankelijkheid en hulpbehoevendheid van mensen met een 
verstandelijke beperking. De leermethode BIAM gaar ervan uit dat er geen antwoord 
nodig is op wat het beste model is, het zal steeds de vraag zijn welke insteek voor een 
bepaalde ondersteuningsvraag de beste is. Het reflecteren op de verschillen en met name 
het reflecteren op de uitwerking van een verschillende aanpak maakt het mogelijk kennis 
en inzicht te verwerven in de mogelijkheden die beide benaderingen bieden.

10.4 Grondbegrippen en leertheorieën 
Interpretaties van leren horen eveneens tot de sociale constructie van de werkelijkheid. 
Begrippen over leren raken ingeburgerd in de taal van alledag. In de sector van mensen 
met een verstandelijke beperking heeft vooral ‘zorgtaal’ voorop gestaan. Een begrip als 
‘leren’ vraagt om een afgebakende betekenis, zodat het begrijpelijk en hanteerbaar wordt 
voor professionals. We mogen dit ook afleiden uit één van de conclusies van het leerspel 
‘Open de Cirkel’, waar het werken met de leerscorekaart niet tot zijn recht kwam omdat 
professionals het moeilijk vonden iets over ‘leren’ te zeggen. 

Leren
We citeren de benadering over leren van Bolhuis (1995, pp. 155-156): ‘De kern van leren 
is dat we de wereld om ons heen en onszelf als onderdeel van die wereld betekenis geven. 
Leren is het voor een persoon totstandkomen van betekenis of van een verandering van 
betekenis met een relatief duurzaam karakter. Door de betekenis die verschijnselen en 
gebeurtenissen krijgen komt een relatie met de wereld tot stand of wordt die relatie ge-
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wijzigd. De betekenis heeft betrekking op onszelf, op de manier waarop we de wereld om 
ons heen zien en ermee kunnen omgaan. Betekenis bestaat uit drie aspecten: een cog-
nitief aspect (kennis), een vaardigheidsaspect (kunde), een emotioneel aspect (waarde-
ring). Het emotionele aspect betreft de gevoelens die gehecht zijn aan het onderwerp van 
het kennen en kunnen, zo ook de positieve en negatieve waardering of ook wel attitude’. 
De leermethode BIAM bakent het bovenstaande nog verder af en gaat uit van de vol-
gende omschrijving van leren.

Leren is betekenis geven aan sociale (inter)actie, waarbij elke actie betrokken is op de 
eigen ervaring en leidt tot zelfontplooiing.

Het doel van een leertheorie is om verschijnselen zoals leren beter te begrijpen en het 
leren beter te laten verlopen. Ook moet een leertheorie in staat zijn effectief handelen en 
het leren in de gewenste richting te beïnvloeden. Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen aspecten van descriptieve theorie en normatieve theorie (Bolhuis en Simons, 1999). 
In figuur 10.6 wordt het verschil gekarakteriseerd.

                                    

Descriptieve aspecten van theorie Normatieve aspecten van theorie

analyseren en verklaren leeromgeving

ervaringsleren lerende organisatie

beschrijvend aanwijzingen voor het handelen

onderzoekend voor toepassing beïnvloeding van leren in de gewenste richting

multidimensioneel
 betekenisgestuurd leren en toepassingsgestuurd leren

Figuur 10.6: aspecten van descriptieve en normatieve theorie

Een leertheorie voor organisaties moet ons inziens zowel analyserende en beschrijvende 
als normatieve onderdelen bevatten, met aanwijzingen voor het handelen. Leren kan op 
meervoudige wijze in organisaties plaatsvinden. Om die reden wordt in dit onderzoek 
leren beschouwd als een multidimensioneel verschijnsel. 
De relaties tussen de dimensies zijn functioneel en praktisch relevant. Het multidimen-
sionele verschijnsel is neergelegd in de verbinding tussen betekenisgestuurd en toepas-
singsgestuurd leren. Dit krijgt gestalte in het samen met betrokkenen betekenis geven 
aan zaken die voorkomen in het dagelijkse leven van de persoon met een verstandelijke 
beperking, hier vervolgens perspectieven aan ontlenen en deze omzetten in acties. Op 
basis van visie-uitwisseling wordt gewerkt aan gelijkgerichtheid en collectieve inzichten. 
Deze inzichten worden geïnterpreteerd in het levensperspectief van de persoon met een 
verstandelijke beperking. 
De levenscontext bevat verschillende leefsferen, waarin de persoon met een verstan-
delijke beperking afwisselend verkeert. Professionele ondersteuners doen daarin op 
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eigen wijze interventies en oefenen er invloed op uit. We delen het constructionistische 
uitgangspunt dat mensen een aangeboren drang hebben om ten eerste relaties te leggen 
met andere mensen en ten tweede voortdurend zin (betekenis) geven aan hun ervaring 
(Candy, 1991). Lewin (1943) zegt in zijn studies over leerprincipes dat aanvaarding van 
nieuwe theorieën, houdingen en gedragspatronen moet zijn ingebed in het geheel van 
kennis, normen en waarden. Daarvoor is volgens hem meer nodig dan eigen ervaringen. 
Er moet ook een theoretisch systeem zijn waarin de ervaring en reflectie is vervat.
Om houding en acties permanent te maken, moeten de persoon met een verstande-
lijke beperking, de professional en de omgeving voortdurend veranderen. Het effectief 
ervaringsleren kan beklijven door de theorie van de leerformule visie-actie-gedrag en 
‘dialoog en actie’ voortdurend te relateren aan houding, normen, waarden en gedragspa-
tronen. We vatten leertheorieën in dit proefschrift op als betekenisconstructies.

10.4.1  Wederkerig leren
Wederkerig onderwijzen (reciprocal teaching) is een vorm van instructie die aanvanke-
lijk ontwikkeld is voor leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen (Palinscar & 
Brown, 1985).
‘Een van de kenmerken van de instructiemethode is dat de instructeur samen met de 
kinderen een tekst leest en zelf hardop allerlei procesbegeleidende activiteiten laat zien 
die (vaak impliciet) deel uitmaken van begrijpend lezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
activiteiten als het stellen van vragen over een verhaal: ‘waarom zou de persoon in het 
verhaal dat doen? Hoe gaat dit aflopen? En het nemen van het initiatief tot recapitulatie 
van reeds verschafte informatie: ‘wat weten we nu al? Van leerlingen wordt gevraagd om 
mee te helpen de vragen te beantwoorden, maar om ook om de beurt, het stellen van 
vragen over te nemen. Zo worden zowel de uitvoerende als de procesbegeleidende com-
ponenten van het proces geoefend’ (Elshout-Mohr en Moerkamp, 1998, pp. 42).
Voor anders lerenden en laaggeschoolden - hoewel deze werkwijze ook goed aanslaat bij 
mensen die goed kunnen leren - is bij het ontwerpen van activiteiten gericht op leren le-
ren de werkvorm ‘wederkerig leren’ zeer bruikbaar. Het gaat om het vinden van de juiste 
verhouding in de mate van wederkerigheid. Te veel tegemoet komen aan een tekort aan 
leervermogen kan averechts werken. Dit kan de affectieve en sociale ondersteuning van 
het leerproces vergroten, maar emancipatie van de lerenden in de weg staan (Elshout-
Mohr en Moerkamp, 1998).
De leermethode BIAM is ontwikkeld voor een tweeledige doelgroep: voor mensen met 
een relatief beperkt leervermogen en voor ondersteuners die de taak hebben hen te 
ondersteunen bij hun levensvragen. De wederkerigheid die BIAM beoogt is hiermee 
aangegeven. Het gaat hierbij niet om wederkerig onderwijzen maar om wederkerige be-
tekenisgeving. We hechten waarde aan het verschil, omdat de leermethode én een sociale 
context genereert én op actieniveau de wederkerige ervaring in dialoog brengt, zodanig 
dat van beide partners de verworven competentie wordt ingebracht. 
In de leermethode BIAM volgt een instructie pas nadat betekenisgeving heeft plaatsge-
vonden en een zekere mate van zelfinstructief vermogen ontstaat: ik ga het op die manier 
doen, ik weet hoe ik moet beginnen. Afhankelijk van de eigen ‘zone van naaste ontwikke-
ling’ (Vygotsky, 1978), begint de persoon aan zijn taak of ervaart de persoon zijn context. 
Daarbij wordt het succes toegeschreven aan eigen inzet en capaciteiten (attributie). Het 
falen wordt daarentegen niet toegeschreven aan een tekort aan capaciteiten, maar aan 
factoren als aanpak, organisatie van de taak en niet stimulerende contexten.
In de constructionistische opvatting moeten professionals de informatie voor mensen 
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met een verstandelijke beperking zo ordenen en samenvatten dat die voor laatstgenoem-
den relevant en bruikbaar is. Het aandeel van de professional dient te bestaan uit het 
scheppen van optimale omstandigheden voor sociale actie. De professional toetst, biedt 
een heldere structuur en gaat na of de persoon met een verstandelijke beperking de aan-
geboden informatie ook werkelijk ervaart. De persoon met een verstandelijke beperking 
moet in staat worden gesteld zijn belevingen te construeren. Een reactie van de persoon 
met een verstandelijke beperking kan het aanknopingspunt zijn voor wederkerig leren. 
Wederkerig leren vatten we bij de leermethode BIAM dan ook op als onderling leren. 
Wederzijds - van beide kanten - wordt ervaring ingebracht, er worden vragen gesteld,  
emoties gedeeld, er wordt naar elkaar geluisterd, er wordt samengevat en waar nodig 
worden onduidelijkheden opgehelderd. Er is een sociale context en deze is in begin-
sel de professional zelf, die vanuit zijn professionaliteit situaties creëert voor of met de 
cliënt waarin de professional en de persoon met een verstandelijke beperking ervaring 
opdoen. Deze benadering komt overeen met de stelling die in deel 1 (paragraaf 1.2) als 
volgt is geformuleerd: leren van mensen met een verstandelijke handicap is in hoge mate 
afhankelijk van de sociale context of professionals. Inzicht in ontwikkeling van eigen 
leervermogen van professionals (zelfreflectie) of de situationele inbedding van leren is 
voorwaarde voor het ontwikkelen van leervermogen van mensen met een verstandelijke 
handicap (Van Biene, Hoeben, 1999).
Bovenstaande benadering beschouwen we als een theoretische constructie voor het toe-
passingsleerconcept wederkerig leren. 

De Korf, leergroep 28 juni 2001

Dialoogvraag: ‘Leidt competentieontwikkeling van professionals tot competentieontwikkeling van 
kinderen?’

‘Ja, ik gebruik in mijn werk juist heel veel van de ervaringen/kennis van ouders. Ik koppel die ervarin-
gen en kennis aan mijn eigen theoretische kennis, waardoor ik in de praktijk beter met een kind kan 
werken. Ik zou niet zonder die ervaring en kennis van de ouders kunnen werken’.
‘Door meer in te gaan op de vraag van ouders komen we op één lijn en ik weet dan wat ik moet doen. 
Door meer te weten te komen over een kind in de thuissituatie kan op De Korf het kind beter worden 
begeleid en kan hij zich ontwikkelen’. 
‘Ik probeer mij altijd zo in te leven in de situatie van het kind en de ouders dat mij dat nieuwe kennis 
oplevert. Die kan ik weer gebruiken in andere situaties bij ouders en kinderen. Dit komt de ontwikke-
ling van het kind ten goede’.

In de praktijk kan de ondersteuningssituatie zelf de sociale context zijn voor leren van 
de persoon met een verstandelijke beperking en de professional. Hoe meer de profes-
sional meewerkt en voorziet in een goede sociale omgeving, des te meer mensen met een 
verstandelijke beperking de gelegenheid wordt geboden om nieuw gedrag en houdingen 
te ontwikkelen en acties te ondernemen. Als we dit aannemen, is er een bepaalde mate 
van leerintentie van de professional en de persoon met een verstandelijke beperking 
nodig. Boekaerts en Simons (1995) definiëren dit als een specifieke gedragsintentie. Het 
is de bereidheid om tijd en energie te besteden aan het bereiken van een bepaald doel. 
Wanneer professionals op grond van een positieve situatiebeleving tot een leerintentie 
komen, zijn zij bereid inzet te leveren en doelgericht met de persoon met een verstande-
lijke beperking bezig te zijn. Bij gunstige ontwikkeling van de situatie beheersen profes-
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sionals de situatie en nemen zij zich voor aan iets te gaan werken met de persoon met 
een verstandelijke beperking. Boekarts en Simons (1995) beschrijven dit als ‘domein-
specifiek zelfvertrouwen’. De vraag is hoe professionals in deze fase van zorgvernieuwing 
voldoende persoonlijke controle krijgen over een bepaalde actie die tot stand komt. 
Professionals die beschikken over motivationele controle, geoperationaliseerd als geloof 
in eigen kunnen en intrinsieke interesse in de persoon met een verstandelijke beperking, 
zijn bereid meer tijd en inzet te investeren om adequate cognitieve strategieën en meta-
cognitieve vaardigheden aan te leren (Boekaerts en Simons, 1995). We mogen veronder-
stellen dat deze actieve investering rechtstreeks een positief effect heeft op de motivatie 
en energie van de persoon met een verstandelijke beperking.

Afhankelijkheid in sociale actie
Er zijn instrumenten ontworpen om de positieve wederzijdse afhankelijkheid te active-
ren. Positieve wederzijdse afhankelijkheid kan bereikt worden vanuit de structuur van 
het instrument, het gesprek, de vragen en de waardering die gegeven wordt. Door afhan-
kelijkheid te creëren in een authentieke context, wordt interactie gestimuleerd. 
Er kan interactie zijn tussen professionals onderling die met de instrumenten op basis 
van zelfreflectie tot uitwisseling komen, verschillen bespreken en tot overeenstemming 
komen, of er kan interactie zijn tussen de persoon met een verstandelijke beperking en 
de professional. De mate van interactie is afhankelijk van de doelafhankelijkheid binnen 
een actie. 

Wanneer de professional en de persoon met een verstandelijke beperking geen contact 
hebben over de actie of als er geen realistische context is, zal de laatste niet het gevoel 
hebben dat er een relatie bestaat tussen interactie en prestatie. De professional zal de 
bereikbaarheid van het doel van de actie moeten inschatten en de persoon met een ver-
standelijke beperking stapsgewijs laten ervaren dat hij op de goede weg is. 
We kunnen dit een coöperatief leerproces noemen dat de persoon met een verstandelijke 
beperking en de professional samen doorlopen. Coöperatief leren heeft een positieve 
invloed op de verwerking van ervaringen. Naarmate de persoon met een verstandelijke 
beperking meer gemotiveerd raakt, zal deze zich ook meer competent voelen. De instru-
menten doen voortdurend een beroep op de motivationele vaardigheden van zowel de 
cliënt als de professional. Het kan bijvoorbeeld gaan om: aan de slag blijven, initiatief 
nemen en inzet tonen of over jezelf nadenken.
De instrumenten zijn bedoeld om het meerslagleren te bevorderen en met wederzijdse 
betekenisgeving gebrek aan overeenstemming vast te stellen om daarna te werken aan 
gelijkgerichtheid en overeenstemming. Wederkerig leren is in wezen een continuüm van 
reflectieve praktijk (par. 6.4.4).

10.4.2  Actief leren en leren leren
De toepassingsmogelijkheden van de instrumenten worden in deze paragraaf toegelicht 
met het oog op actief leren en leren leren. Soms hebben ‘leren leren’-situaties betrekking 
op het functioneren van de professional en soms op het actief en zelfstandig leren bin-
nen een leersituatie van een persoon met een verstandelijke beperking. 
Een uitgangspunt van de leermethode BIAM is dat iemand wordt uitgesloten van leren 
en ontwikkeling als de ander hem onnodig iets uit handen neemt. Dit beschouwen we als 
een verloren kans op competentieontwikkeling. Het structureel vergroten van het zelf-
standig functioneren van de persoon met een verstandelijke beperking en de professional 
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vraagt om een systematische en planmatige aanpak van actief leren. 

Bij toepassing van de BIAM-instrumenten zijn de volgende principes van belang:
- actief en zelfstandig leren wordt het sterkst gestimuleerd door situaties te creëren of te 
 gebruiken die enthousiasmeren en stimuleren, een beroep doen op verhelderen van de 
 vraag, vragen stellen en doorvragen, waarderen, ordenen en inventariseren, inschatten 
 wat kan en niet kan;
- competenties zijn contextgebonden; 
- voorkennis is de bouwsteen voor nieuwe leerervaringen;
- de te ontwikkelen competenties hebben een relatie met leertaken en leeractiviteiten;
- een leerproces heeft een eigenaar (ownership);
- de situatie waarin geleerd wordt is onderzoeksobject voor de professional.

In de leertaken en leeractiviteiten van mensen met een verstandelijk beperking dienen 
onderstaande dimensies een plaats te hebben (Ebbens en Ettekoven, 2000):
- onthouden van wat, waar en waarom;
- leren begrijpen van wat de persoon ziet en meemaakt in zijn omgeving;
- integreren van inzichten en ervaringen;
- toepassen van ervaring, kennis en vaardigheden.

Het ontwikkelen van zelfstandig leren vraagt van de ondersteuner het vermogen de 
ander sociaal en emotioneel aan te laten sluiten bij zijn ervaringskennis, met dat wat 
hij of zij al kan. Een narratieve benaderingswijze, zoals in deel 2 uiteengezet, waarin het 
vertellen een belangrijke plaats inneemt, is een mogelijke aanpak. Een eerste contact in 
de psychosociale sfeer kan een belangrijk aansluitmoment zijn. We kunnen dit moment 
opvatten als beginsituatie. Dit kan voor de persoon met een verstandelijke beperking een 
bewuste situatie zijn, waarbij zijn vermogen van autonomie al wordt aangesproken. De 
energie wordt gericht op die beginsituatie. 
Affectieve en motivationele processen tussen de persoon met een verstandelijke beper-
king en de professional spelen een belangrijke rol bij wederkerig leren. De sociale situatie 
waarin wordt geleerd, is de leersituatie. ‘Men spreekt dan van gesitueerd leren en dat 
wijst erop dat leren bij uitstek een sociaal proces is’ (Elshout-Mohr en Moerkamp, 1998, 
pp. 16). 
Resnick (1989) en De Corte (1996) kenmerken actief en zelfstandig leren als volgt.

1. Het construeren van kennis gaat gedeeltelijk ‘vanzelf ’, via associatie en 
 conditioneringsprocessen, maar mensen ontwikkelen ook instructie- en 
 leersstrategieën om de kennisconstructie zelf in de hand te houden. De mate van 
 zelfconstructie die de persoon met een verstandelijke beperking al heeft en nog wil  
 ontwikkelen wordt beschreven in een leerplan. 

2. Cognitief leren is cumulatief, dat wil zeggen dat nieuwe kennis voortbouwt op 
 voorkennis. Voorkennis is in hoge mate bepalend voor de manier waarop nieuwe 
 informatie wordt waargenomen, geïnterpreteerd. Het actief inzetten van 
 voorkennis van mensen met een verstandelijke beperking zien we terug in het leerplan, 
 te meer omdat wat de persoon met een verstandelijke beperking al kan, hem zekerheid 
 biedt om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
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3. Leren is sociaal en gesitueerd. Voor professionals die mensen met een verstandelijke 
 beperking ondersteunen betekent dit bewust invloed uitoefenen door vragen te stellen 
 en de persoon te laten vertellen over zijn ervaringen, wat inhoudt dat deze reflecteert 
 op zijn ervaringen.

Het ondersteunen van actief en zelfstandig leren houdt voor professionals in dat zij de 
voorkennis van de persoon met een verstandelijke beperking voortdurend activeren. 
Er zal relatief veel aandacht moeten zijn voor oriënterende vragen als: Wat ga je doen? 
Hoe ga je het doen? En voor reflecterende vragen als: Wat heb je gedaan? Hoe heb je dat 
gedaan? De kans is groot dat de persoon met een verstandelijke beperking tijdens het 
uitoefenen van zijn leertaak of werk meer zicht krijgt op wat hij feitelijk aan het doen is, 
wat hij goed kan en wat minder gaat en waar nog aan gewerkt moet worden (De Jong, 
1992; Wang, Haertel en Walberg, 1990). 

Professionals hebben nog weinig ervaring in het ondersteunen van leerprocessen van 
mensen met een verstandelijke beperking. In de praktijk vraagt dit om ‘al doende’ in de 
gaten te houden hoe de persoon met een verstandelijke beperking functioneert en met 
name om veranderingen in zelfstandig functioneren waar te nemen. Professionals die 
zich bewust zijn van hun eigen keuzes en processen (metacognitie) en al doende goed 
weten wat er gaande is (monitoring), kunnen het leerproces van de persoon met een 
verstandelijke beperking ondersteunen en gaande houden (Veenman, Samarapungavan, 
Van Hout-Wolters, Beishuizen, 1992). 
Figuur 10.7 geeft niveaus van waardering weer die zijn ontwikkeld voor het waarderen 
en meten van de mate van zelfstandig leren en werken van iemand met een verstande-
lijke beperking. Voor deze persoon wordt de waardering in relatie gebracht met ontwik-
keling van competenties die zijn vastgelegd in zijn persoonlijk leerplan. In de waardering 
wordt de mate van zelfstandig functioneren (Ebbens en Ettekoven, 2000) in relatie ge-
bracht met de wijze van ondersteunen van de professional. We zien hier het wederkerig 
leren terug. Daaraan wordt in het leerproces van ‘Leren VAN mensen met een handicap’ 
veel waarde gehecht.
De professional wordt zich er bij het waarderen van bewust of er bijvoorbeeld vooraf of 
achteraf coaching plaatsvindt. Het waarderingssysteem, zoals weergegeven in figuur 10.7, 
is ontstaan om op de juiste wijze te kunnen certificeren. 
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ACTIEF LEREN gerelateerd aan leercompetentie-ontwikkeling

Waardering 1
- Persoon met een verstandelijke beperking (P) legt geen verband tussen kennis/inzicht, 
 vaardigheden en houding: wat weet ik, wat ervaar ik, wat doe ik en hoe doe ik. 
- Leertaken worden niet zelfstandig uitgevoerd: permanente gerichte coaching maakt onderdeel 
 uit van de ondersteuning. 

Waardering 2
- P. legt in zeer geringe mate verband tussen kennis/inzicht, vaardigheden en houding: maakt in 
 geringe mate associaties. 
- Leertaken worden gedeeltelijk zelfstandig uitgevoerd: coaching op deelaspecten maakt onder
 deel uit van de ondersteuning

Waardering 3
- P. legt in beperkte mate verband tussen kennis/inzicht, vaardigheden en houding 
- Werkt zelfstandig met van tevoren afgesproken leertaken, welke om aandacht vragen: coaching 
 vindt vooral vooraf en achteraf plaats

Waardering 4
- P. legt in hoge mate verband tussen kennis/inzicht, vaardigheden en houding. 
- Werkt zelfstandig volgens de afgesproken leertaak: coaching vindt vooral achteraf plaats - op 
 reflectieniveau.

Waardering 5
- P. legt uit eigen beweging verband tussen kennis/inzicht, vaardigheden en houding. 
- Werkt zelfstandig aan leertaken: coaching vindt vooral plaats door het toevoegen van nieuwe 
 acties en leertaken en het verbreden van de leertaken.

Figuur 10.7: waardering bij actief leren 

Leren van concrete eigen ervaringen
Het ondersteunen van een leerproces op grond van de eigen directe en concrete ervaring 
krijgt meer vorm met actief en contextgebonden leren. Deze vormen van ervaringsleren 
vragen om sociaal leren. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen daarentegen 
ook zeer gebaat zijn bij instructief leren. Instructie moet dan ook integratie van denken 
en doen en interactie inhouden, waarbij zelfregulatie van leren van de persoon met een 
verstandelijke beperking voorop staat. In de praktijk worden veel instructies gegeven 
zonder een beroep te doen op kennis en inzicht, waarbij de cliënt uitvoert wat van hem 
of haar wordt gevraagd en niet weet of vraagt waartoe dat dient, bijvoorbeeld: ‘Zet de 
trap maar andersom, dan kun je er beter bij.’

Mensen creëren hun eigen theorie over hoe zij een situatie zullen benaderen. Door hun  
plan uit te voeren, testen ze hun theorie. Het resultaat van de actie leert hen inzien wat 
de waarde van de theorie is en de effectiviteit van de benadering. Deze werkwijze biedt 
de mogelijkheid te reflecteren op veronderstellingen en vooronderstellingen. Een heel 
scala van factoren is bepalend voor het al dan niet ondernemen van acties. Mensen stel-
len hun theorieën bij op basis van ervaringen met de toepassing ervan. Hieraan ligt wel 
de vooronderstelling ten grondslag dat professionals actieplanning als algemeen beginsel 
uitvoeren. We hebben in deel 2 vastgesteld dat we dit niet zonder meer mogen aanne-
men. 
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10.4.3  Contextgebonden leren
De constructivistische leertheorie maakt duidelijk dat opgedane ervaringen en ken-
nis sterk gebonden zijn aan situaties waarin ze zijn opgedaan. Leren is altijd gesitueerd. 
Contextualiseren wil zeggen dat het leerproces wordt geplaatst in de context (omgeving) 
waarin de betreffende houding, kennis en vaardigheden moeten worden gebruikt. Een 
te beperkte contextbinding van leren heeft het bezwaar dat er geen transfer (overdracht) 
van het geleerde kan plaatsvinden. 
Contextvrij leren is een goede vorm voor mensen die in staat zijn te abstraheren en voor 
hen die een goed voorstellingsvermogen hebben van situaties. We zien in de praktijk dat 
het contextvrij aanbieden van (leer)activiteiten veel gebeurt. Bij mensen met een ver-
standelijke beperking wordt dan steeds een beroep gedaan op datgene waartoe zij  juist 
moeilijk in staat zijn: abstract denken. De kans dat het geleerde opnieuw wordt toegepast 
in een nieuwe situatie is dan zeer gering. Adequaat handelen en reageren in verschillende 
contexten is als vermogen voor mensen met een verstandelijke beperking niet zonder 
meer vanzelfsprekend. 

Contextgebonden leren is misschien niet altijd de beste manier van leren, omdat er min-
der beroep wordt gedaan op het abstraheren, waardoor breed toepasbare kennis minder 
wordt ontwikkeld. Maar mensen met een verstandelijke beperking hebben er ons inziens 
voordeel bij wanneer het leren contextspecifiek is. Abstraheren is doorgaans een pro-
bleem. Zij zijn er bij gebaat als we de gebruikscontext en de leerinhoud dicht bij elkaar 
houden. Een ondersteuningstechniek is vooraf een koppeling te maken met de context in 
plaats van dat over te laten aan de persoon zelf (Bolhuis en Simons, 1999). 
Ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat kennis en vaardigheden 
geen voor altijd vaststaande verworvenheden zijn, maar dat steeds nieuwe betekenissen 
worden ontleend aan de context waarin de kennis en vaardigheden worden gebruikt. 
Er moet ook ruimte zijn voor instructie, zoals voor zoveel lerenden geldt. Zelfontdek-
kend leren ontstaat pas wanneer de persoon een basis van motivatie en vertrouwen heeft 
verworven. 
Contextgebonden leren moet bij voorkeur niet worden aangeboden via het aanleren van 
deelvaardigheden. Bijvoorbeeld eerst aanleren hoe je het koffiezetapparaat aanzet en als 
dat aangeleerd is, pas hoe het apparaat gevuld moet worden met water. Deelvaardighe-
den integreren vraagt om een bepaalde mate van abstractievermogen, wat doorgaans 
een van de beperkingen is. Contextgebonden leren doet een beroep op het opdiepen van 
ervaringen uit de omgeving, wat een reflectie is op de eigen impliciete ervaring. 

Het gebruik van de instrumentenset van de leermethode BIAM impliceert contextueel 
leren. De mate van zelfstandig leervermogen bepaalt of de leersituatie meer of minder 
contextvrij kan zijn. In figuur 10.8 is een aantal voorbeelden gegeven.
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Contextgebonden leren Actief leren

Confronteren met een levensechte en herkenbare 
situatie

Situaties aanbieden die minder herkenbaar en 
voorspelbaar zijn 

Aansluiten bij wat de persoon met een verstande-
lijke beperking al kan en weet

Minder aansluiten bij wat de persoon met een 
verstandelijke beperking al kan, zodat hij  ont-
dekkend de context zal ervaren 

Activerende ondersteuning: leren door te doen De actieve beïnvloeding door de professional 
neemt af om de persoon de context te laten erva-
ren en daar zijn weg in te vinden

De persoon met een verstandelijke beperking heeft 
een eigen sociale context van waaruit hij handelt

Nieuwe omgevingen laten ervaren, waarin hij 
zich aanpast en zelfstandig handelt. Het eigen 
initiatief is een vorm van participeren

Figuur 10.8: contextgebonden leren en actief leren

Het instrumentarium, gericht op actief leren, biedt als volgt de mogelijkheid het leren te 
contextualiseren. 
1 Leercompetentie wordt ontwikkeld in een sociale of relevante context. In relatie tot 
 mensen en dingen ontwikkelt degene met een verstandelijke beperking kennis. Bij
 voorbeeld: aan de drogisterij medewerker vragen of ze homeopathische neusdruppels 
 hebben.
2 Actie maakt competentieontwikkeling (vaardigheden, houding, kennis) context-
 afhankelijk. Deze contexten kunnen specifiek zijn. Bijvoorbeeld bij de praktijkstudie 
 ‘lerend werken’ moet een persoon met een arbeidshandicap voor zijn werk in de 
 horeca bepaalde competenties verwerven. De leercompetentie-ontwikkeling is in dit 
 geval verbonden met leertaken die horeca-specifiek zijn: serveren, bestelling opnemen, 
 enzovoort.
Ondersteunen bij contextgebonden en actief leren past in de sociaal-constructionisti-
sche visie, waarbij situationeel het persoonlijke karakter van kennis wordt geactiveerd 
in relatie tot het bijbrengen van sociale verantwoordelijkheid en overdracht van 
cultuur en kennis. 

In de actief-modificerende visie op ontwikkeling staat de interactie tussen degene met 
een verstandelijke beperking en de omgeving centraal (Feuerstein, Rand en Rijnders, 
1988). Deze visie gaat uit van de veronderstelling dat ieder mens ontwikkelbaar is, ook 
een mens met een verstandelijke beperking. Om hieraan te kunnen bijdragen, is het van 
belang dat professionals contexten aanbieden waarin wisselwerking tot stand kan komen 
(interactie). De mate van diepgang die iemand met een verstandelijke beperking kan 
aangaan in die wisselwerking houdt onder meer verband met de mate waarin de persoon 
met een verstandelijke beperking contact kan maken met de wereld om hem heen en 
of hij in staat is te leren van emoties, gebeurtenissen, incidenten en problemen die hij 
ervaart.
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10.5 Leerconcepten
Visies op leren zijn nodig als vertrekpunt voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de 
leermethode. Dergelijke visies zijn opgebouwd vanuit leertheoretische concepten (Ver-
munt, 1992), waarvan we een belangrijk onderscheid hierna kort toelichten.

a Constructie leerconceptie (verwerking) met de volgende kenmerken:
- construeren van kennis (verbinden van ervaringen) en het komen tot inzicht;
- accentueren van de actieve rol die een persoon met een verstandelijke beperking 
 moet spelen: leren hoe relaties te leggen, leren een eigen kleur te geven aan 
 informatie;
- de ondersteunende taak is gericht op het proces van (kennis)constructie;
- de leerstijl die bij dit concept past is ‘construeren van kennis’. Dit is een betekenis-
 gerichte leerstijl met als kenmerk, kritisch verwerken.  

b Toepassingsleerconceptie (toepassen) met de volgende kenmerken:
- veelvuldig verwijzen naar toepassingen, nuttigheid en gebruikswaarde;
- wat iemand leert sluit aan bij iemands leef-/werksituatie;
- de leerstijl die bij dit concept past is ‘gebruik van kennis’. Dit is een toepassings-
 gerichte leerstijl, waarbij voorbeelden en concretiseringen uit de persoonlijke 
 ervaringswereld van de lerende centraal staan. Bij deze stijl komen zelfsturing en 
 sturing door anderen voor. 

Opvattingen over leren
- een viertal opvattingen over leren ligt ten grondslag aan zowel leerconcept a als b 
 (Marton en Säljö, 1984), (Van Biene, Hoeben, 1999): 
- leren als het opnemen van informatie;
- leren als het selecteren van informatie, die nu of later kan worden toegepast;
- leren als betekenis geven aan sociale interactie;
- leren als zelfontplooiing.

Simons, van der Linden en Duffy (2000) beschrijven een aantal basisprincipes voor het 
nieuwe leren. Kenmerkend is dat deze in twee trends te onderscheiden zijn: meer ruimte 
voor zelfgestuurd leren of meer ruimte voor het leren van concrete ervaringen. 
In figuur 10.9 worden basisprincipes van beide soorten leerprocessen geselecteerd en 
aangevuld met twee leerprocessen vanuit de leermethode BIAM (de op één na laatste 
regel). Deze principes gaan uit van zowel zelfverantwoordelijk als samenwerkend leren. 
De leervorm ‘wederkerig leren’ is een verrijking van genoemde leerprocessen.  
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Verschuiving in de richting van zelfgestuurd 
leren

Verschuiving in de richting van impliciet 
ervaringsleren

Meer actief leren Meer ontdekkend leren

Meer cumulatief leren Meer contextueel leren

Meer constructief leren Meer case-gebaseerd leren

Meer diagnostisch leren Meer sociaal leren

Meer reflectief leren Meer intrinsiek gemotiveerd leren

Meer actiegericht leren Meer betekenisgericht leren

Wederkerig leren

Figuur 10.9: soorten nieuwe leerprocessen (Simons, van der Linden en Duffy (2000) verrijkt met wederkerig leren 

Bij ondersteunend werken zullen professionals zelf eerst zelfstandig moeten functione-
ren. Zij moeten leren hun werk uit te voeren in de samenleving temidden van tal van 
netwerken en belangen. We denken dat nieuwe vormen van leerprocessen hierbij een 
ondersteunende rol kunnen vervullen. Eventuele ambivalentie en twijfels over het eigen 
functioneren moet de professional bespreekbaar maken. 
We zouden de huidige manieren van deskundigheidsbevordering, waarvan professionals 
doorgaans afhankelijk zijn, kunnen toetsen op bruikbaarheid. En we kunnen ons afvra-
gen of de leerprocessen niet meer zouden moeten aansluiten bij leerprocessen zoals die 
zich voltrekken in de ‘lerende samenleving’. 
Er moet meer zicht komen op de context, waarin professionals zich bekwamen in actie-
planning en van welke toepassingsgerichte technieken en methoden zij gebruik maken 
die structureel bijdragen aan zelfstandig functioneren van de persoon met een verstan-
delijke beperking.

Groepsgrootte
Het leersysteem BIAM werkt met kleine leergroepen. Met het oog op communicatie en 
participatie is de groepsgrootte bij voorkeur vier tot zes personen. Er is veel onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van verschillende groepsgroottes. Uit de onderzoeksresulta-
ten van Bales & Strodtbeck (1951) en Remmerswaal (1982) blijkt dat de hoogste parti-
cipatiegraad ligt bij groepen van circa vier personen. Het voordeel hierbij is dat mensen 
die wat minder gemakkelijk op de voorgrond treden het niet zo moeilijk vinden in deze 
wat intiemere context een bijdrage te leveren (Witteman, 1998). 

In de collectieve leerbijeenkomsten, waaraan soms wel dertig professionals kunnen 
deelnemen, wordt steeds in kleine groepjes gewerkt, waarbij één van de deelnemers de 
leercoach is. We delen de ervaring met Schunk (1991), dat leergroepen met uitsluitend 
uitvoerend professionals effectiever werken dan leergroepen waar ook leidinggevenden 
aan deel nemen. BIAM neemt de inbreng en de zelfregulatie van de professionals als 
uitgangspunt van ‘leren leren’. Werken in kleine groepen voorkomt dat professionals pro-
fiteren van het samenwerken zonder zelf een bijdrage te leveren. In een kleine leergroep 
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ontstaat meer individuele aanspreekbaarheid op de inbreng en het resultaat.
De formele taakverdeling die in het reguliere werk de boventoon voert, wordt bij de 
leermethode BIAM verlaten. Er kan sprake zijn van wederzijdse afhankelijkheid, doordat 
professionals aan elkaars succes kunnen bijdragen en zich verantwoordelijk voelen 
voor wat ze inbrengen. Professionals zijn in de gelegenheid vaardigheden aan te leren in 
samenwerken. BIAM stelt professionals in de gelegenheid maximaal te participeren en 
elkaar te confronteren met normen, waarden en gedragspatronen. 

‘Leren leren’-vaardigheden
Cliëntgestuurde dienstverleningsprocessen ontwikkelen zich als professionals vaardighe-
den ervaren op het vlak van ‘leren leren’, zoals:
- leren door interactie: kritisch reflecteren op elkaar; uitwisselen van informatie met de 
 persoon met een verstandelijke beperking; zijn levensvragen onderzoeken en 
 vormgeven aan ondersteuningsvragen;
- leren door sociale communicatie; de dialoog voeren; samenwerken in de leergroep; 
 interpreteren van situaties en gebeurtenissen; werken in een team;
- leren door regulatie: werk plannen; acties onderling afwegen op haalbaarheid; 
 nadenken over de ordening van het levensplan van de persoon met een verstandelijke 
 beperking;
- leren door doen: handelen in sociale actie; verantwoordelijkheid nemen; 
 ondernemend zijn.

10.5.1 Gedeelde sturing van het leren
De onderzoeksresultaten van het leerspel ‘Open de Cirkel’ laten zien dat er meer instru-
mentele steunstructuur nodig is om de goede kant uit te (blijven) bewegen. De praktijk 
laat ons ervaren dat we hulpinstrumenten nodig hebben die bijdragen aan het stimu-
leren en functioneren van een ondersteuningssysteem, zodanig dat het systeem kan 
anticiperen op concrete en veelal complexe levensvragen. 
Een voorbeeld hiervan is het instrument ‘BIAM Competentie Model’, waarbij de persoon 
met een verstandelijke beperking en de professional in dialoog gaan over: wat de persoon 
zelf doet en kan en welke acties hij of zij aangeeft om de eigen zelfstandigheid te vergro-
ten. De actiepunten die bovenstaande vragen opleveren worden verder uitgewerkt in een 
actieplan. Daarmee wordt het leerproces voor de professional dichtbij de persoon met 
een verstandelijke beperking en de professional zelf gehouden. Een van de tekorten van 
het leerspel was de aanname dat professionals de acties zouden vastleggen in het regu-
liere zorgsysteem ofwel het zorgplan. Maar het zorgplan beleefde men niet als document 
waarin de perspectieven van de persoon met een verstandelijke beperking een plaats 
krijgen. 

Het ondersteuningssysteem is gericht op de persoon met een verstandelijke beperking in zijn leefomge-
ving en de professional in zijn werkomgeving. 

De leefomgeving van de persoon met een verstandelijke beperking en de werkomgeving 
van de professional vormen de meest voor de hand liggende sociale structuur benut kun-
nen worden voor persoongerichte ondersteuning. In de praktijk ervaren we echter dat 
deze sociale actie het minst wordt benut.
De leermethode BIAM gaat uit van gedeelde sturing van het leren (Simons, 1992). 
‘Volstrekt van buitenaf gestuurd leren is onmogelijk, om de eenvoudige reden dat zonder 
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betrokkenheid van de lerende geen leren plaatsvindt’ (Bolhuis en Simons, 1999, pp. 24). 
Het ontwerp BIAM is in wezen gericht op een reflectieve leerpraktijk waar met reflectie-
instrumenten sturing van het leerproces plaatsvindt. De instrumenten sturen de actie 
en de sociale context geeft sturing aan de persoon met een verstandelijke beperking al of 
niet met ondersteuning van een professional.
In paragraaf 6.4.4 beschreven we meerdere reflectieve stijlen en vormen. De leermethode 
BIAM maakt van al deze stijlen en vormen gebruik. In het bijzonder spelen een rol: 
- reflection-about-action: de brede sociale context waarin de actie zich voltrekt;
- reflectief continuüm: het proces tussen denken en doen, actie uitvoeren.

10.6 BIAM-onderbouw en -bovenbouw 
In figuur 10.2 en 10.3 zijn meerdere ontwerpniveaus van BIAM weergegeven. Om de 
leermethode gebruikstechnisch te kunnen introduceren is een tweedeling gemaakt: we 
spreken van de onderbouw en de bovenbouw van BIAM.

Onderbouw:
De BIAM-onderbouw bestaat uit drie systemen:
- BIAM-gebruikersmateriaal met leerconstructies;
- BIAM-leersysteem; 
- BIAM-leernetwerk. 

Bovenbouw:
De BIAM-bovenbouw bestaat uit twee instrumentensets:
- instrumenten voor de persoon met een verstandelijke beperking;
- instrumenten voor de professional.

Tussen de onderbouw en de bovenbouw wordt een wisselwerking verondersteld, waar in 
eerste instantie de invloed van de onderbouw de doorslag geeft op de bovenbouw. Deze 
wisselwerking kan alignement bewerkstelligen in individueel, team- en organisatieleren.
Een ander aspect is dat de onderbouw in samenhang met de bovenbouw allerlei zaken 
begrijpelijk maakt. 
In paragraaf 10.7 bespreken we eerst de onderbouw met het gebruiksmateriaal en daarna 
de leerconstructies die bij het gebruiksmateriaal worden toegepast. In paragraaf 10.10 
komt de bovenbouw aan de orde. 
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10.7 BIAM-onderbouw gebruikersmateriaal 
BIAM gebruikt twee blanco kaarten: een dialoogkaart en een actiekaart. Deze zijn in 
figuur 10.10 weergegeven.

 
Figuur 10.10: gebruiksmateriaal BIAM, dialoog- en actiekaart 

De leermethode BIAM werkt - in tegenstelling tot het leerspel ‘Open de Cirkel’ - dus met 
blanco dioaloogkaarten. De dialoogvragen komen van de professionals zelf. De vragen 
zijn óf direct aan een cliënt gebonden, óf ze worden cliëntgebonden via bespreking van 
een thema of problematiek. Dit in tegenstelling met het leerspel, waar dialoogvragen 
voorbedrukt waren. Vervolgens wordt de werkwijze beschreven.
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Instructie BIAM
Er is een leercoach en er zijn deelnemers
Er zijn dialoogkaarten en actiekaarten
Er is 1 minuut denk- en schrijftijd
Een dialoogronde bestaat uit een dialooggedeelte gevolgd door een samenvatting en een actiegedeelte
Elke dialoogsessie bestaat uit meerdere dialoogronden

Dialoogsessie 1
1 Leercoach vraagt aan de deelnemers: ‘voor welke cliënt wil je welke cliëntgebonden vraag inbrengen?’
2  De deelnemers hebben 1 minuut de tijd om een eigen vraag in te brengen en schrijven de reflectie(s) op 
 de dialoogkaart
3  De dialoogvragen worden voorgelezen
4  De leercoach nodigt de deelnemers uit één van de vragen te selecteren 
5  Na de keuze volgt een nieuwe reflectieronde: de eigenaar van de vraag leest de vraag nog een keer voor. 
 De deelnemers nemen een nieuwe dialoogkaart
6  Een ieder neemt 1 minuut de tijd schriftelijk te reageren op de vraag
7  De eigenaar van de vraag geeft als eerste een reactie op zijn eigen vraag
8  De eigenaar nodigt achtereenvolgens twee deelnemers uit om een reactie te geven
9  De leercoach coacht het dialoogproces en nodigt zonodig deelnemers uit in dialoog te gaan over de 
 eerste drie bevindingen
10  In het dialoogproces brengen andere deelnemers hun reacties en bevindingen in
11  Na enige tijd van uitwisseling nodigt de leercoach enkele deelnemers uit om de totale inbreng samen te 
 vatten. Of de leercoach maakt tussendoor zelf één of meerdere samenvattingen
12  Na de samenvatting wordt aan de eigenaar van de vraag gevraagd welke actie relevant is
13  Er wordt afgewogen of de actie past bij de al lopende acties en er wordt onderzocht of de acties elkaar 
 versterken of beperken
14  De leercoach en de deelnemers toetsen in hoeverre de actie cliëntgebonden is
15  De actie en de actie-eigenaar worden op de actiekaart vastgelegd
16  Afronden 1ste dialoogronde 

Dialoogronde 2
17  De leercoach nodigt de deelnemers uit om één van de vragen te selecteren die in de 1ste dialoogronde 
 zijn voorgelezen
18  Volg 2 t/m 15
19  Afronden 2de dialoogronde

Dialoogronde 3
20  Enzovoort

Afronding dialoogsessie 
21  Invullen evaluatieformulier deelnemers
22  Invullen reflectieformulier leercoach 
23  Afspreken dialoogsessie 2

Dialoogsessie 2
Dialoogronde 1
1  Bij het begin van elke volgende dialoogsessie vraagt de leercoach eerst te reflecteren op de persoonlijke 
 resultaten van de cliënt. Daarbij gaat het om de inhoud en om de context waarin de actie tot structurele 
 zelfontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking heeft geleid en hoe en waarmee dit tot 
 stand is gekomen 
2  Na het reflecteren op de acties begint de leercoach met de eerste dialoogronde. Volg 1 t/m 16
Dialoogronde 2, 3
3  Volg 17 t/m 19, 21 t/m 23
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10.7.1  Leerconstructies BIAM 
Voor wat betreft de leerconstructies ‘dialoog en actie’ en ‘visie-actie-gedrag‘ verwijzen we 
naar deel 2, paragraaf 6.5, waar deze constructies uitvoerig zijn beschreven. Het belang-
rijkste leerproces voor de professional is de overdracht leren maken van de actie die op 
betekenisniveau is geformuleerd, naar het leren herconstrueren daarvan tot een gerichte 
vraag met de cliënt. De professional moet bij deze werkwijze begrip hebben voor en 
inzicht in het omgaan met de sociale situatie van de persoon met een verstandelijke 
beperking. Deze constructie geldt voor alle toepassingen van BIAM-instrumenten. 
In hoofdstuk 7, paragraaf 7.4 is beschreven dat de formule van het leerspel gefundeerd 
is in dialoog en actie (Van Biene, Hoeben, 1999). De leermethode BIAM neemt deze 
constructie over. De essentie van BIAM is eveneens het zoeken naar collectieve inzichten 
en komen tot cliëntgebonden acties. Het methodisch en in samenhang toepassen van de 
constructie visie-actie-gedrag wordt gebruikt als een interventiemethode. 
Waar we bij het leerspel interventies vooral toespitsten op zorgvernieuwing, wordt bij 
de leermethode BIAM veel meer de nadruk gelegd op aspecten van emancipatie, zoals 
competentieontwikkeling, bevorderen van zelfstandigheid, eigenaar zijn van het eigen 
levensproces, leren en werken in de samenleving en een vak leren. Dit wordt verder uit-
gewerkt in de praktijkstudies.

10.7.2  BIAM-integratie leren en werken
Het leersysteem BIAM heeft de intentie leren en werken te integreren. De ervaring in de 
onderzoeksperiode is dat dit uitleg, oefening en motivatie vraagt. Integreren van leren en 
werken is geen vanzelfsprekendheid. Immers, ook hier constateren we dat de feitelijkheid 
van de eigen situatie doorgaans het vertrekpunt van handelen is. 
Het uitgangspunt om steeds cliëntgebonden te werken, is motiverend. We komen in de 
praktijk dan ook veel professionals tegen die vooral in hun eigen beleving ‘gaan voor de 
cliënten’. Het ‘zich invoegen’ en ‘iets invoegen’ in iets anders, vraagt om ander gedrag en 
een bewuste keuze. Voor professionals en management geldt dat bij integratie van leren 
en werken iets de moeite waard moet zijn, waarmee zij direct houvast ontlenen aan een 
ervaring, idee of een goed plan. 

10.7.3  Leersystemen als samenwerkingsverbanden
Als we leersystemen in de context van ondersteunend werken willen ontwikkelen, vatten 
we dit steeds meer op als samenwerkingsverbanden van mensen met een verstandelijke 
beperking samen met verwanten, professionals en andere belanghebbenden die handelen 
in overeenstemming met de opvattingen en belangen van de cliënt. De partijen rondom 
de persoon met een verstandelijke beperking noemen we actoren. Samenwerkingsver-
banden in deze context zijn vooralsnog niet algemeen gangbaar en maken nog maar 
sporadisch deel uit van het leefsysteem van de persoon met een verstandelijke beperking 
en het werksysteem van de professional. 
Het leersysteem wordt bij voorkeur gevormd door levensvragen van cliënten en per-
spectieven die de samenleving biedt bij elkaar te brengen en af te stemmen, zodat die 
gerealiseerd kunnen worden temidden van medeburgers. Als actoren het op zich nemen 
om actieve rollen te vervullen in het leernetwerk van de persoon met een verstandelijke 
beperking, creëren zij tegelijkertijd kansen om te participeren. 
In dit verband krijgt het aspect participatie een specifieke plaats. Figuur 10.11 geeft de 
relaties tussen leersystemen, actoren en werksysteem aan.
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leersystemen

werksystemen

actoren in actie

‘leer’-processen 

werkprocessen

‘leer’-structuren

werkstructuren

Figuur 10.11: ‘actoren-in-actie’ in leer- en arbeidsnetwerken (naar Van der Krogt, 1995)

10.7.4  Lerend organiseren 
In hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, hebben we de vraag gesteld hoe ontwikkeling van nieuwe 
visies en attituden parallel kan lopen aan het ontwerpen van nieuwe werkprocessen. 
Een vervolgvraag was: hoe kunnen we een inhaalslag maken in de ontwikkeling van 
een adequaat sturingsconcept, waarin zorgvernieuwing gemanaged kan worden? In een 
organisatie lopen dit soort vragen gewoonlijk door elkaar en dat geldt ook voor de ant-
woorden. Soms is men tevreden met wat op deze manier tot stand wordt gebracht, vaak 
echter concludeert men achteraf hoe een en ander beter op elkaar afgestemd had kunnen 
worden. In het meest gunstige geval leert de organisatie van die situaties.We mogen aan-
nemen dat invoering van het ondersteuningsmodel een sturingsconcept vraagt waarmee 
de verbinding tot stand komt tussen werk- en leerprocessen en waarin nieuwe visies 
operationeel kunnen worden. Het sturingsconcept dat we hier voor ogen hebben, is niet 
alleen een nota met voornemens, de gewenste leiderschapsstijl, afspraken en randvoor-
waarden, maar het is veel meer een werkwijze van actiegerichte interventies waaraan 
verantwoordelijkheid wordt ontleend.
Bij lerend organiseren gaat het over bewustwording en gedrag van mensen, waarbij het 
in eerste instantie draait om het beleven van verantwoordelijkheden en in tweede instan-
tie om het regelen van verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid wordt zichtbaar als continuïteit gegeven wordt aan interventies 
zodanig dat medewerkers, teams en groepen mensen in de gelegenheid zijn betekenis te 
geven aan levensvragen van de persoon met een verstandelijke beperking. De ervaring in 
het onderzoeksproces is dat doelgericht sturen op interventies ook de mogelijkheid biedt 
externe en interne contextvariabelen snel en adequaat te integreren in het werkproces. 
Het in staat zijn ‘over en weer’ zaken toe te laten in het werkproces en hieraan conti-
nuïteit geven door interactief samen te werken, biedt mogelijkheden het alignement te 
bevorderen.

Continuïteit en interactie
In de leermethode BIAM wordt veel waarde gehecht aan continuïteit en interactie. Dit 
komt het sterkst naar voren bij de start van de dialoogsessie, waar we een moment heb-



244

ben om te reflecteren op een actie, de ervaringen en de bereikte resultaten. Het gaat hier-
bij in eerste instantie om de continuïteit van de ervaring binnen de actie, hierop greep te 
houden en deze ervaring begrijpelijk te maken voor elkaar. Binnen de leermethodiek van 
BIAM werkt men niet met afspraken, maar er wordt opgeschreven welke acties worden 
ondernomen. Formuleren van acties vraagt om een context en aansluiting bij ervaringen 
(voorkennis). Dit in tegenstelling tot afspraken die zich in de zorgverlening veelal richten 
op randvoorwaarden. Ze dienen voor professionals doorgaans om het eigen en elkaars 
handelen te toetsen of om zaken te onthouden. Hiermee is niet gezegd dat afspraken 
geen nut zouden hebben. Maar als het gaat om het leereffect en leren aansluiten bij de 
cliënt en zijn leefomgeving, biedt het beschrijven en uitvoeren van acties meer perspec-
tief dan afspraken maken.
In het leerproces met professionals en leercoaches wordt veel aandacht besteed aan het 
leren formuleren van contextgebonden acties. Deze vorm van actieplanning brengt 
contexten in beeld, waarbij het mogelijk is aan meerdere contexten betekenis te geven en 
ervaring te ontlenen. 

Voorbeeld afspraak H.:
2x per week fietsen

Voorbeeld actie:
H. fietst 2 keer per week met I. naar Boxmeer om boodschappen te doen. 
H. maakt van tevoren een boodschappenbriefje.

Als we het laatste voorbeeld vanuit de ondersteuningsvisie benaderen, is de persoon 
met een verstandelijke beperking eigenaar van de actie. Professionals kunnen op tal van 
aspecten interveniëren om het leerproces samen met de persoon in kwestie te stimuleren. 

Lerend perspectief
Zorg, begeleiding en ondersteuning kan plaatsvinden vanuit een ‘lerend perspectief ’ en 
aansluiten bij de dynamiek van de omgeving. Het vermogen om te kunnen leren wordt 
daarbij steeds belangrijker. Op organisatieniveau is het wenselijk om risicomanagement 
te verbinden aan het ondersteunend werken. Immers, de persoon met een verstandelijke 
beperking en de professionals staan in tal van situaties bloot aan bijzondere of complexe 
situaties. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen met probleemgedrag die in de 
samenleving (zijn) gaan wonen en nog onvoldoende ervaring hebben op bepaalde le-
vensgebieden. Zij moeten leren omgaan met bijvoorbeeld het drukke verkeer of het lang 
wachten bij de kassa van de supermarkt. 

Lerend vermogen
Het lerend vermogen van een organisatie zien we als een geheel van opvattingen, waar-
den en competenties dat het resultaat is van het ondersteuningsproces en dat niet te 
kopiëren is (Van Biene, Hoeben, 1999). Het ontwikkelen van een lerend organisatieper-
spectief is een complex proces van afleren, waarbij inzichten en principes over managen 
en organiseren ter discussie komen te staan. 
Bij het ontwerpen van de leermethode BIAM is gebruik gemaakt van de ervaring dat een 
organisatie die een grootschalige cultuurverandering inzet een sturingsconcept nodig 
heeft dat uitgaat van betekenisgeving en resultaatgericht werken. Het resultaat moet 
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op operationeel niveau cliëntgebonden zijn en besluitvorming rondom de cliënt moet 
soepel en snel verlopen. De rode draad van het concept is het voortdurend uitgaan van 
‘lerend organiseren’, met de bedoeling het lerend vermogen positief te beïnvloeden. In de 
leermethode BIAM wordt deze integrale aanpak op verschillende manieren benadrukt:
1 Leren en ontwikkelen moeten praktisch blijven en verbonden zijn aan directe ervaring 
 en actie.
2 Het management kan van onderaf nieuwe sturingsprincipes ontwikkelen, omdat daar 
 de vraag van cliënten en verwanten ontstaat.
3 Het management kan van bovenaf strategische doelen stellen en deze in thema’s aan
 reiken aan het uitvoerende niveau.
4 De leermethode BIAM kan in korte tijd veel mensen aan het werk zetten rond een 
 thema en heeft hiermee een groot bereik. We kunnen BIAM toepassen met een of 
 meerdere groepen mensen tegelijk, waarbij leercoaches de groepen ondersteunen. 

De leermethode BIAM volgt de benadering dat het vermogen om te leren van het eigen 
handelen mogelijk het enige blijvende voordeel is om zich te kunnen handhaven in de 
samenleving. Deze invalshoek versterkt de visie, die in deel 1 is aangegeven, waarin leren 
wordt opgevat als zelfontplooiing. 
De leermethode BIAM zet gelijktijdig het leerproces en het proces van organisatieont-
wikkeling in, waarbij sprake is van synchroon verlopende activiteiten. De leermethode 
BIAM richt zich op de meest eenvoudige en de snelst te implementeren mogelijkheden 
met de duidelijkste positieve effecten. Voor het leer-/werksysteem houdt deze opvatting 
in, dat deze zo ingericht zijn dat professionals een hoge mate van zelfsturing en zelfor-
ganisatie moeten (gaan) ontwikkelen. Dat stelt eisen aan werkrelaties en professioneel 
management. Een vereiste bij toepassing van de leermethode BIAM is dat het manage-
ment het lerend organiseren als integrale strategieontwikkeling onderschrijft.
Het vermogen om te leren geldt dan als een essentiële ‘nieuwe’ kwalificatie en ‘leren leren’ 
wordt dan een steeds belangrijker doel in de organisatie, respectievelijk voor professio-
nele zorgverleners, teams en cliënten. Dit geldt temeer daar vraaggestuurde dienstverle-
ning de professionals en de organisatie voor steeds nieuwe situaties stellen, die telkens 
nieuwe eisen stellen aan de beschikbare kwalificaties. 

10.7.5  BIAM leernetwerk 
Het systeemontwerp van een leernetwerk BIAM is ontleend aan de benadering van 
‘Leren VAN mensen met en handicap’ (paragraaf 8.6), die uitgaat van de veronderstelling 
dat professionals (en actoren) leren van de vraag van de persoon met een verstandelijke 
beperking. 
De onderzoeksresultaten uit de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’ geven aan dat professio-
nals daarin vertrouwen hebben en cliënten ondersteunen bij het zelfstandig leren. Maar 
we hebben ook geconstateerd dat er nog een kloof is te overbruggen tussen denken en 
doen als we leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking 
willen bevorderen. 
Figuur 10.12 geeft schematisch het leernetwerk weer, in samenhang met leercompeten-
tie-ontwikkeling, dat de basisfilosofie vormt van de leermethode BIAM. Daarin worden 
leren en werken via actie afhankelijk van elkaar. We veronderstellen tegelijkertijd dat er 
geen leernetwerk is als er geen sociale actie is. De persoon met een verstandelijke beper-
king en de professional zijn in het leernetwerk beiden lerenden. 
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Leercompetentie-ontwikkeling van de persoon 
met een verstandelijke beperking en de professional

LEERNETWERK

Leernetwerk

Leernetwerk

Leefsysteem
wonen, werken, recreëren

Arbeidssysteem

Persoon met een verstandelijke beperking

Professional

Figuur 10.12: leernetwerk persoon met een verstandelijke beperking en professional

Toelichting op het leernetwerk:
1 De persoon met een verstandelijke beperking leeft in een leefsysteem.
2 Om te leren en ontwikkelen heeft de persoon met een verstandelijke beperking een 
 leersysteem. Dit is geconcretiseerd in een actieplanning die in de leefsituatie wordt 
 georganiseerd.
3 De professional werkt in een arbeidssysteem.
4 Om te leren en zich te ontwikkelen heeft de professional een leersysteem met collega’s 
 en een team, met cliënten en overige actoren. 
5 De professional leert van de persoon met een verstandelijke beperking en ontleent 
 daaraan zijn leercompetenties.
6 De persoon met een verstandelijke beperking ontwikkelt leercompetentie in zijn leef-
 context, al dan niet met georganiseerde leerondersteuning.
7 De persoon met een verstandelijke beperking is eigenaar van zijn leerproces 
 (ownership).
8 De professional is eigenaar van zijn leerproces (ownership).
9 De persoon met een verstandelijke beperking en de professional zijn lerenden in het 
 leernetwerk. 

10.7.6  Bottom-up strategie
Een leernetwerk maakt onderdeel uit van een organisatie die temidden van de samen-
leving haar opdrachten uitvoert. Het leertraject ‘Open de Cirkel’ was vooral gericht op 
zorgvernieuwing, waarbij visieontwikkeling en attitudeverandering kernthema’s waren. 
De leermethode BIAM richt zich op het hervormingsproces dat zich veelal ook buiten de 
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muren van een woning, instelling of dagbestedingcentrum afspeelt. Deze betrekt vooral 
ook normen en waarden van buiten ‘de vier muren’ in het leerproces en organiseert 
hiermee dubbelzinnigheid en gebrek aan overeenstemming die de betekenisstructuren 
van professionals beïnvloeden en hen in de gelegenheid stellen om tot nieuwe ziens- en 
handelingswijzen te komen. 
Als op managementniveau georganiseerde leerondersteuning is gefaciliteerd, keren we 
met het thema terug naar de bottom-upstrategie, gericht op leercompetentie-ontwikke-
ling van de persoon met een verstandelijke beperking en de professional. Dit wil zeggen 
dat in de leermethode BIAM de wederkerigheid tussen beiden sterk wordt benadrukt. 
Voor beiden is leercompetentie-ontwikkeling een individuele doelrealisatie. De optelsom 
van de individuele resultaten dienen ons inzicht te bieden in, of er al dan niet sprake is 
van een acceptabele kwaliteit van leven van de cliënt. Vanzelfsprekend kunnen we de 
leermethode BIAM hoogstens zien als een interventiemethode, die een bescheiden bij-
drage kan leveren aan zorgvernieuwing als onderdeel van een complex hervormingspro-
ces. Het inhoud en vormgeven aan dit hervormingsproces is politiek geïnitieerd en voor 
zorgorganisaties een maatschappelijke opdracht geworden. 

Daar waar de persoon met een verstandelijke beperking de kwaliteit van leven niet zelf 
kan bepalen zullen professionals de kwaliteit van leven samen met anderen interpreteren. 
Doordat sommige mensen met een verstandelijke beperking zich moeilijk kunnen uiten, 
zullen er altijd onvermoede interpretatiemogelijkheden blijven.
Met behulp van BIAM kan de interpretatiecirkel voortdurend doorgaan, niet vanuit een 
circulair gebeuren, maar veel meer vanuit een anticiperen op verwachtingen omtrent de 
situatie van de persoon. Het blijkt dat het verstaan van de persoon met een verstandelijke 
beperking niet zozeer een steeds beter, maar een steeds ánders verstaan inhoudt. 

10.7.7  Leren op de werkplek
De werkplek van de professional kan een krachtige leerplek zijn. In wezen hoeft er geen 
scheiding te zijn in ruimte voor leren en voor werken. Werken en leren gebeurt groten-
deels gelijktijdig. Bij leren op de werkplek is het moeilijk onderscheid te maken tussen 
wat daadwerkelijk wordt geleerd tijdens het werk en om welke leerdoelen het gaat. Ook 
het meten van het leerresultaat is moeilijk te scheiden van het meten van het werkresul-
taat. Het leren tijdens het werk wordt in figuur 10.13 geëxpliciteerd in de vorm van een 
aantal uitdagingen (Simons, 2000).
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Ondersteunen van het 
informele leren

Organiseren van leergroepen met collega’s.
Verschaffen van instrumenten BIAM. 

Faciliteren en activeren 
van zelfgestuurd leren

Door systematisch leergroepen te organiseren. 
Door gezamenlijk leerthema’s en leerdoelen te formuleren.
Door te toetsen, te reflecteren op resultaat.
Verschaffen van instrumenten BIAM. 

Organiseren van het 
impliciete leren

Door gericht acties te ondernemen die de gelegenheid bieden nieuwe 
leerervaringen op te doen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan 
vernieuwingsprojecten. 
Verschaffen van instrumenten BIAM. 

Vormgeven van 
gezamenlijk leren 

Door andere collega’s binnen of buiten de organisatie te zoeken met 
soortgelijke leervragen en elkaar te ondersteunen bij het werken aan 
deze leervragen.
Verschaffen van instrumenten BIAM. 

Figuur 10.13: expliciteren van leren op de werkplek (naar Simons, 2000) met gebruikmaking van instrumenten 

(leermethode BIAM) 

De leermethode BIAM gaat uit van de vooronderstelling dat iedere uitdaging gedragsver-
andering teweegbrengt. De gewenste gedragsverandering moet planmatig in een systeem 
onderhouden worden met een instrument dat de mogelijkheid biedt de informatie op 
een ander tijdstip te socialiseren. Het leertraject BIAM biedt de werkplek leerbevorde-
rende elementen die worden beschreven als een verzameling van reflectieve leersituaties, 
zoals duo-leren, leergroepen, collectief leren, enzovoort. Het leren wordt gestimuleerd 
door professionals in uitdagende werksituaties te plaatsen, waar zij in de gelegenheid zijn 
vernieuwende acties te ondernemen met de persoon met een verstandelijke beperking.
We zouden het leerproces op de werkplek in de zorg- en dienstverlening een belangrijke 
maatschappelijke plaats moeten geven. De basisgedachte hierbij is dat het individuele 
leerproces op de werkplek wordt beïnvloed door de mate waarin er uitdagingen op de 
werkplek aanwezig zijn (Weick, 1995; Van der Sluis, 2000). Zo bieden de ontwikkeling 
van emancipatie, zorgvernieuwing, vraaggestuurd werken, ouderparticipatie en integra-
tie tal van mogelijkheden om de persoonlijke bekwaamheden te verbeteren (Luthans, 
1988) en maatschappelijke bijdragen te leveren. Leerbevorderende werksituaties be-
vinden zich binnen en buiten de instelling en in relatie met tal van betrokkenen in het 
ondersteuningsproces.

10.7.8 Leerstructuur
Het leernetwerk biedt professionals een voorspelbare structuur, die bestaat uit verschil-
lende typen leeractiviteiten, waarin een gestuurd leerproces zich kan ontwikkelen naar 
vooral een zelfgestuurd leerproces. De keuze een voorspelbare structuur te bieden is 
afgeleid van de conclusies van het leerspel ‘Open de Cirkel’ (paragraaf 8.1.3). In de be-
nadering van de leermethode BIAM wordt niet in de eerste plaats gekeken naar de feiten 
die voor de persoon met een verstandelijke beperking relevant zijn, maar naar de struc-
tuur en organisatie van de sociale gegevens uit de omgeving. De leermethode biedt een 
leerstructuur met relationele contexten die zijn ingebed in verschillende leeromgevingen: 
leren met een grote groep, leren op de werkplek, leren in tweetallen en leren in teams. 
Met het praktische instrumentarium wordt de feitelijkheid van de professional ter 
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discussie gesteld en in dialoog gebracht. We volgen hiermee de constructionistische visie 
door geen afbreuk te doen aan de werkelijkheid zoals deze zich voordoet: de feitelijkheid 
van de professionals is de werkelijkheid. De leermethode BIAM organiseert met leeracti-
viteiten een reflectief continuüm dat wordt onderhouden door acties en opdrachten. Het 
type leeractiviteiten en de sociale interactie waartoe mensen worden aangezet verplich-
ten om samen te werken met anderen. De leeractiviteiten zijn aan elkaar gelieerd. Er zijn 
ontwerpteams voorafgaande aan een collectieve leerbijeenkomst en tussen twee collec-
tieve leerbijeenkomsten in zijn er leergroepbijeenkomsten met daarna een reflectiebij-
eenkomst. In duo’s wordt tussentijds gewerkt aan leeropdrachten. We schetsen in figuur 
10.14 de leerstructuur van BIAM, zoals deze in de praktijkstudies is toegepast. 

Teamleren: 
leergroepen

+
leercoach

Collectief leren: 
gezamenlijke 
leeractiviteit

Teamleren: 
leergroepen

+
leercoach

Intrainen 
leercoaches

Reflectiebijeenkomst 
met leercoaches

Collectief leren: 
gezamenlijke 
leeractiviteit 

Reflectiebijeenkomst 
met leercoaches

Collectief leren: 
gezamenlijke 
leeractiviteit 

Ontwerpteam

Duo’s

Lerend organiseren

Figuur 10.14: leerstructuur BIAM

De leerstructuur van BIAM is uitgewerkt in een leertraject met een doorlooptijd van 
één tot twee jaar. De afgesproken periode wordt gecontracteerd in een leercontract op 
organisatieniveau. Het leertraject is zodanig ingericht dat het management en profes-
sionals zelf het leersysteem kunnen voortzetten. Het leersysteem veronderstelt dan ook 
op onderdelen een zelfstandige aanpak van professionals. In het leertraject zien we dit 
terug bij het duo-leren, dat professionals in staat stelt het eigen en elkaars leerproces te 
ondersteunen. We zien dit ook terug bij de leercoaches die het teamleerproces onder-
steunen. Het management neemt gaandeweg het leerproces de rol en de taak over van de 
projectleider BIAM.

In figuur 10.15 wordt de leerstructuur met het kernthema ‘georganiseerde leeronder-
steuning’ vormgegeven. Met deze leerstructuur wordt het leren van de persoon met een 
verstandelijke beperking en de professional georganiseerd en ondersteund. 
De figuur hierna brengt in beeld wat het doel is van de leeractiviteiten, welke relaties er 
zijn binnen de verschillende leercontexten en het bijbehorende type leerondersteuning 
dat wordt geboden.
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Type 
leeractiviteit 

Doel Deelnemers Type leerondersteuning

team 
leercoaches  
intrainen

- leercoaches leren BIAM 
 toepassen, t.b.v. het 
 werken met de 
 leergroepen 

- professionals in de rol  
 van leercoaches
- projectleider BIAM

- leren coachen
- leren dialoog voeren
- leren reflecteren
- leren ondersteunen van het leerproces van de 
 leergroep
- leren coachen van de ondersteuningstechnieken

ontwerp-
team

Er is een centraal thema: 
- een groep professionals 
 ontwerpt een leermodule 
 voor de collectieve 
 leerbijeenkomst.

- professionals uit het 
 werkveld
- projectleider BIAM    
 (materiedeskundige)

- wat is betekenisgericht leren en hoe toepassen
- wat is vernieuwend leren
- wat is verbeterend leren
- wat is innovatief leren 
- wat is een persoonsgerichte actie
- welke afstemming met de werkpraktijk
- interactieve werkvormen 

collectieve 
leer-
bijeenkomst

- collectieve ambitie-
 ontwikkeling
- visieontwikkeling
- actieplanning op 
 teamniveau

- alle professionals 
- leidinggevenden 
- projectleider BIAM

- leren visies ontwikkelen (betekenisniveau) 
- leren vanuit gebrek aan overeenstemming tot 
 overeenstemming te komen
- leren voeren dialoog
- leren reflecteren
- leren toepassen actieplanning
- leren werken aan leeropdrachten in de praktijk 

duo-leren - wederkerig leren 
 bevorderen 
- leren te leren van elkaar
- kennis delen en verbreden
- veilige leeromgeving 

- professional met 
  professional
- persoon met een ver-
 standelijke beperking 
 met professional
- persoon met een ver-
 standelijke beperking 
 met anderen/persoon  
 met een verstandelijke 
 beperking

- instrumenten voor duo-leren 
- professionals ondersteunen elkaar in het 
 individuele leerproces
- professionals ondersteunen cliënten bij het 
 vormgeven aan hun leer- en levensvragen
- cliënten doen dingen samen en leren van elkaar

leergroepen - teamleren bevorderen
 

- alle professionals
- leercoach

- leercoaches ondersteunen het leerproces van de 
 deelnemers
- leercoaches en deelnemers activeren elkaar tot 
 actieplanning

reflectie-
bijeenkomst
met 
leercoaches

- teamleren bevorderen
- leren reflecteren op 
 coachrol-/taak
- leereffecten bespreken 
- fase van organisatie-
 ontwikkeling bepalen en  
 continuïteit aanbrengen.

- leercoaches en 
 projectleider BIAM

- leren coachen
- leren omgaan met weerstand in groep/team
- leren toetsen van de kwaliteit van werken en 
 professionaliseren 
- leren continueren van de voortgang 
 vernieuwingsproces
- leren verwoorden van leerresultaten 

beleidsleren 
management 

- afstemmen met actoren 
 op het organisatieleer-
 proces met gewenste en 
 aanwezige competenties  
 van professionals
- omzetten organisatie- 
 strategie naar individueel, 
 team- en collectief leren

- bestuurders
- leidinggevenden
- stafleden e.a.
- projectleider BIAM

- leerondersteuning bij organisatieontwikkeling
- leren opstellen kerncompetenties 
- vormgeven HRD-beleid 
- leren invoeren  competentiemanagement

Figuur 10.15: georganiseerde leerondersteuning BIAM
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De leerstructuur is ontworpen om systematisch bij te dragen aan organisatievernieuwing 
- in dit geval bijdragen aan het hervormingsproces - dat vooral door kleinschalig wonen 
en werken en invoering van het ondersteuningsmodel inhoud en vorm moet krijgen. Het 
opzetten van leernetwerken is mogelijk een perspectief waarin vermaatschappelijking 
van zorg en dienstverlening en sociale activering van mensen met psychische-, verstan-
delijke en lichamelijke beperkingen tot stand kunnen komen. 

10.7.9 Organiseren van leren
In de leermethode BIAM wordt het volgende wezenlijke uitgangspunt gehanteerd bij de 
diverse leeractiviteiten: individuen zijn in de uitvoering van acties pas in staat verant-
woordelijk te zijn voor het eigen leren, omdat ze dan pas ervaring opdoen in een sociale 
context. De wederzijdse afhankelijkheid die ontstaat tussen organisatieleden bij actie-
uitvoering bepaalt het verloop of de structuur van beleidsprocessen. 
Een ander wezenlijk uitgangspunt is dat reflectiviteit wordt gezien als een combinatie 
van reflectie, planning en actie. Met behulp van BIAM kunnen de uitkomsten van reflec-
tiviteit worden getoetst, zoals bijvoorbeeld het teamklimaat, de manier van leidinggeven 
en besturen, de tevredenheid van cliënten en de kwaliteit van ondersteunen.

Dixon (1999) heeft beschreven hoe we collectief kunnen leren en hoe een 
organisatieleercyclus er uit ziet. De benadering ‘samen komen we eruit’ krijgt hierbij 
veel aandacht. We geven een korte impressie van Dixons manier van kijken naar orga-
nisatieleren. Volgens haar vormen wandelgangen de enige ruimte voor een organisatie 
waar leren echt mogelijk is. Zij definieert ‘wandelgangen’ als doelbewuste, systeembrede 
processen die organisaties gebruiken om de constructie van collectieve betekenissen te 
vergemakkelijken. 
Dixon definieert organisatieleren als het welbewuste gebruik van leerprocessen op 
individueel, groeps- en systeemniveau, teneinde de organisatie te transformeren in een 
richting die voor haar belanghebbenden van belang is. De wijze waarop individuen leren, 
vormt dan ook de leidraad voor de wijze waarop organisaties leren. In haar benade-
ring van en visie op organisatieleren benoemt ze de volgende uitgangspunten: er zijn 
vele juiste uitgangspunten, er zijn vele manieren om het zelfde doel te bereiken; leren 
vindt plaats binnen een context van werk en praktijk en is het resultaat van welbewuste 
inspanning; mensen die zich zorgen maken over een probleem en daardoor beïnvloed 
worden, zijn in staat voor de oplossing ervan bruikbare kennis te ontwikkelen.
De inzichten van Dixon veronderstellen dat organisatieleren een extrapolatie is van 
de manier waarop individuen leren. Dixon neemt ook aan dat mensen bereid zijn te 
leren, daar wijzer van worden, kennis delen en open communiceren en dat er daarnaast 
participatieve besluitvorming is. Deze aannames van Dixon zijn in dit onderzoek niet 
geheel van toepassing. Organisatieverandering met paradigmatische thema’s als het 
ontwikkelen van nieuwe sociale ordes rond hervormingsprocessen of de invoering van 
een burgerschapsvisie voor achterstandsgroepen, kunnen niet volstaan met een toeval-
lige groep burgers of professionals die zich zorgen maken over een probleem en daarbij 
de juiste kennis genereren. 
We durven dit type conclusies te trekken op grond van de onderzoeksgegevens uit deel 
2 en stellen dat professionals allereerst vanuit het eigen referentiekader handelen en in 
eerste instantie niet vanuit zichzelf bereid zijn betekenis te geven aan zaken als dit niet 
nadrukkelijk ‘vereist’ wordt. We kunnen ons ook afvragen of theorieën over organisatie-
leren nog wel opgaan voor dienstverlenende bedrijven, als daar steeds meer ambulante 
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werkers werken, die als solistische kenniswerkers rollen en taken vervullen in ‘losse’ 
netwerkconstructies en verantwoording afleggen aan verschillende opdrachtgevers.

De leertrajecten BIAM voorzien in vormen van collectief leren door twee of drie collec-
tieve bijeenkomsten te organiseren in een doorlooptijd van een jaar. In deze collectieve 
leerbijeenkomsten wordt een centraal thema ingezet, waaruit dialoogvragen worden 
geselecteerd.

10.7.10  Collectief leren
De collectieve leerbijeenkomsten in de leermethode BIAM zijn bedoeld om tot collectief 
leren te komen. Uit ervaring is immers gebleken dat het collectief leren in de praktijk 
niet altijd even gemakkelijk verloopt en soms zelfs uiterst moeizaam. De literatuur geeft 
hiervoor enige onderbouwing. Watkins en Marsick (1993) benaderen organisatie leren 
als volgt: het opbouwen van kennis kan alleen op individueel niveau en in het klein 
gebeuren, omdat impliciete, intuïtieve kennis slechts door intensieve samenwerking en 
uitwisseling gedeeld kan worden. Hoe meer soorten kennis in het collectieve leerproces 
meespelen, des te beperkter de groep mensen zal kunnen zijn om dit proces effectief te 
laten verlopen. Kortom, als het gaat om kennisopbouw en deling van impliciete kennis, 
dan kan dat alleen in een kleine groep. Wil een organisatie leren, dan zal die zich moeten 
richten op individueel en groepsleren. 

Weggemans’ (1997) visie op collectief leren is: collectief leren kan begrepen worden 
als aanduiding voor een situatie waarin meerdere personen die tot hetzelfde collectief 
behoren in een zelfde periode individueel of interactief bezig zijn en binnen een zelfde 
domein hun kennis verrijken. Deze visie geeft aan dat collectief leren door individuen 
gebeurt die in groepen werkzaam zijn. De resultaten van deelname aan een collectief 
leerproces kunnen echter op individueel niveau heel verschillend zijn, omdat individuen 
verschillende soorten (voor)kennis hadden voordat het collectieve leerproces startte. 

Thematisch leren
We volgen de conclusie van deel 2, dat de sociale actie ter plaatse wel tot leren en at-
titudeverandering leidt, maar dat die ervaringen in de werkpraktijk nog niet worden 
toegepast vanuit een collectief leerproces. Ervaring leerde dat collectieve bijeenkomsten 
achteraf succesvol werden genoemd als de leergroepen en duo´s het geleerde hadden toe-
gepast vanuit een van tevoren bepaald thema. We kunnen de collectieve bijeenkomsten 
zien ter ondersteuning van de visie- en informatie-uitwisseling rond een centraal thema.

Reflectiebijeenkomst de Korf, leercoaches en onderzoeker, 25 januari 2001.

‘Een belangrijk onderwerp om collectief in te brengen: Hoe kunnen we de kwaliteit 
van de interactie tussen ouders en medewerkers verbeteren?’

We spreken bij BIAM van een gestuurd leerproces, al behelst de sturing meer de struc-
tuur van het leersysteem dan het geven van blauwdrukken van organisatieconcepten 
waarnaar gehandeld moet worden. 
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In collectieve bijeenkomsten van de praktijkstudies ging het bij twee organisaties om 
een groepsgrootte van 25 tot 35 personen. Er spelen dan meer soorten kennis een rol bij 
het leerproces, wat betekent dat de groep mensen die het leerproces effectief kan laten 
verlopen beperkt is. 

Effecten collectief leren
Voor het leerproces BIAM zijn de onderstaande effecten van collectief leren van belang: 
- mentale modellen die over een thema zijn geëxpliciteerd en later in  leergroepen verder 
 uitgewerkt kunnen worden; 
- implementatie instrumentarium: er is met de instrumenten kennisgemaakt en deze 
 worden in de leergroepen verder toegepast;
- relationeel aspect: professionals leren elkaar kennen en er worden nieuwe contacten 
 gelegd; de collectieve bijeenkomsten dragen bij aan sociaal leren;
- processen: kennis als zodanig is minder belangrijk dan de processen die nodig zijn om 
 voortdurend kennis te delen en te verdubbelen; 
- collectieve interpretatie: de interpretatie van informatie in collectieve bijeenkomsten 
 is te beschouwen als de gedeelde voorkennis opgedaan tijdens het werken in 
 leergroepen en in de werkpraktijk; 
- collectieve ambitie: in gunstige omstandigheid ontstaat ambitie om samen te werken 
 aan een hoger doel. 

Bij collectieve interpretatie worden ook de ervaringen aangeraakt die zijn opgedaan in de 
organisatiecontext. In de drie praktijkstudies kwamen met name in de eerste bijeenkom-
sten vooral zaken naar voren die samenhingen met weerstanden en ongenoegen over 
zaken die al langer speelden. Deze zaken worden geïnterpreteerd als storingen en krijgen 
óf aandacht binnen het leerproces óf ze worden opgepakt in een werkoverleg.
Een andere opmerking is dat bij de vier praktijkstudies sprake was van een politiek 
opgelegd beleid. In wezen is er op een hoger niveau al collectief beslist over allerlei zaken. 
Voor de professionals van Xieje, de Korf en Mikado was het thema zorgvernieuwing 
of ondersteunend werken niet vrijblijvend. In alle opzichten was er sprake van zowel 
externe als interne sturing en een gestuurd ontwikkelingsproces. 
Bij het leerspel ‘Open de Cirkel’, toen het denken over zorgvernieuwing nog in de kin-
derschoenen stond, was de kennis over zorgvernieuwing daarentegen in eerste instantie 
geconcentreerd in de top van de organisatie en berustte de macht over het proces ook bij 
de top. Bij de latere praktijkstudies was zorgvernieuwing minder ‘nieuw’ en was er meer 
machtsverdeling tussen het management en het uitvoerende niveau. 
Naarmate mensen over meer voorkennis beschikken, worden dialogen opener en is er 
meer gelegenheid te experimenteren. Dan worden in het gesprek betekenisstructuren 
opgebouwd rond vernieuwende zaken, die voldoende houvast bieden om enig risico te 
lopen, uitdagingen aan te gaan en fouten te durven maken. Wanneer meer mensen het-
zelfde leren en dit als nuttig ervaren, ontstaat er meer organisatieleren (Huber, 1991).

Managen van meervoudige betekenissen
Het leersysteem BIAM is rijk aan connecties en de meervoudigheid aan betekenissen die 
de leersituaties oproepen is hoog. Meervoudige betekenissen kunnen niet zonder meer 
op elkaar gelegd worden, als zijnde van hetzelfde soort. Er valt bij een eerste afweging 
weinig te rangschikken of te prioriteren. Bestuurders en managers zullen moeten leren 
omgaan met deze meervoudigheid. De sturing en coaching zullen zich daarom doelbe-



254

wust en methodisch moeten richten op actieplanning. Dit wijkt af van het jaarlijks vast-
stellen van jaarplannen, die vooral voornemens en beleidskeuzes aangeven. Daarbinnen 
wordt voor een jaar een bepaald gedrag afgedwongen en er wordt aanpassingsvermogen 
gevraagd van managers, professionals, cliënten en cliëntenraden. In de actieplanning-
benadering dient het geven van verklaringen voor beleidskeuzes plaats te maken voor 
vragen die ontstaan uit een natuurlijke omgeving: de leefomgeving van de persoon met 
een verstandelijke beperking.
Weick (1995) beschrijft dit als volgt. Het liefst hebben organisaties ondubbelzinnig 
input: één woord staat voor één ding. Helaas komt deze situatie zelden voor en maken 
bewerkingen de zaak alleen nog maar gecompliceerder. De patronen in de werkelijkheid 
worden ons zelden aangeboden in de vorm van ondubbelzinnige werkwoorden, maar 
meestal in de vorm van ambigue woorden, synoniemen en adjectieven. 
Het plaatsen van zaken in een context draagt bij aan vermindering van dubbelzin-
nigheid. Net zoals ambigue woorden duidelijker worden wanneer ze in een hele zin 
geplaatst zijn, neemt de dubbelzinnigheid af wanneer input in een totaalbeeld is opgeno-
men. De leermethode BIAM doet een beroep op het management om juist even afstand 
te nemen van orde, die vaak geroemd wordt om haar aanpassingssucces. Door vast te 
houden aan ordelijke acties verliest men voeling met noodzakelijke veranderingen en 
ontstaan er gedateerde problemen. 
Organisatieleren bevat binnen de leermethode BIAM combinaties van doelen, domeinen 
en actoren die voorheen als gescheiden of tegengesteld werden beschouwd. Deze nieuwe 
vormen van organisatieleren richten zich binnen zorg en welzijn op:
- Een integrale, multifunctionele aanpak van maatschappelijke vraagstukken rondom 
 georganiseerde leerondersteuning, waarbij zowel financieel-economische doeleinden 
 (indicatiestellingen en persoonsgebonden budget) als kwalitatieve, sociale en politieke 
 doelen worden nagestreefd. 
- De ontwikkeling van burgerschapscompetenties, die er op gericht zijn om in de 
 maatschappij te participeren als actief burger en hierbij zelfstandig en verantwoord te 
 handelen.
- Een relatief losse, horizontale samenwerking die haaks staat op de hiërarchie en 
 specialisatie (therapeuten, behandelaars) binnen de klassieke zorgorganisatie. Daarbij 
 zijn nu vele wisselende, oude en nieuwe partners uit het publieke en private domein 
 betrokken (bijvoorbeeld mantelzorgers).
- Regionale of lokale aanpak van problemen van (groepen)burgers, waarmee 
 geprobeerd wordt recht te doen aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van die 
 burgers in de betreffende regio of plaats.

Interorganisationeel leren
De leermethode BIAM hecht veel waarde aan de brede context waarin organisatieleren 
kan plaatsvinden. Organisatieleren richt zich niet op partijen maar op partners. Door 
middel van het werken met partnership en netwerken wordt organisatieleren verlegd 
naar interorganisationeel leren, waarbij doelen en domeinen collectief worden bepaald 
met bestuurders en managers uit diverse sectoren en branches. Hoewel met vele initi-
atieven omgeven, is er nog sprake van een relatief marginale ontwikkeling op de be-
leidsterreinen van ondersteunend wonen en werken van mensen met een verstandelijke 
beperking. Het ondersteuningsmodel kan inhoud krijgen als bestuurders en managers 
ruimte bieden aan de verscheidenheid aan belangen en mogelijkheden van professionals 
die samen met de persoon met een verstandelijke beperking in de samenleving het werk 
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moeten doen. Dat blijkt vaak nog te weinig het geval (Nelissen, Goverde, Van Gestel, 
2000).
Wanneer bestuurders en managers de onderbouw en bovenbouw van de leermethode 
BIAM gebruiken, komen tal van nuances aan het licht, wat een dynamiek en waarden-
ontwikkeling op gang brengt in en tussen organisaties. 

10.7.11  Individueel en teamleren
Impliciete kennis wordt expliciet, wanneer een individu zijn kennis deelt met een ander 
individu. De leermethode BIAM expliciteert impliciete kennis in de dialoogsessies door 
systematisch een reflectief continuüm te onderhouden (zie paragraaf 6.4). Impliciete 
kennis kan worden geconverteerd naar expliciete kennis als die wordt uitgedragen.
Nonaka en Takeuchi (1995) beschouwen de ervaringen die opgedaan worden binnen het 
reflectief continuüm, waarin op basis van dialoog nieuwe betekenisstructuren tot stand 
komen, als een proces van kennisconversie. In deze benadering wordt expliciete ken-
nis door individuen geïnternaliseerd. Deze kennis wordt vervolgens persoonlijk en als 
vanzelfsprekend beschouwd.
Voor de cliënt is het van belang dat de professional in staat is om de persoonlijke kennis 
en de kennis die al aanwezig is over de cliënt te integreren in de wijze van ondersteunen. 
De leermethode BIAM gebruikt het teamleren met name om sociale interactie in een 
leerproces te ondersteunen. Op het niveau van proceseffect is teamleren bedoeld om te 
leren reflecteren, leren te leren en tot actieplanning te komen. Op inhoudsniveau nemen 
we het ondersteuningsgericht werken als uitgangspunt, dat professionals met cliënten 
grotendeels zelf kunnen ‘uitvinden’. Hierbij is sprake van een specifiek leerniveau dat 
gericht is op het herkaderen en kaderen van de ondersteuningsvisie, wat teamgrenzen ter 
discussie stelt en om afbakening vraagt. Dit gebeurt in leergroepen, waarin professionals 
met een leercoach werken aan een opdracht: dit noemen we bij BIAM ‘formele actie’. 

Leerdomeinen met een hoog variëteitgehalte
In paragraaf 10.7.8, figuur 10.15, onderscheiden we zeven verschillende leersituaties in 
een leertraject BIAM. Deze hebben alle de bedoeling de transfer naar de cliënt te maken 
en tot actie te komen. De verschillende leersituaties zijn bedoeld om de diversiteit aan 
vraagstellingen te bespreken. Immers, ook de leerdomeinen waarop professionals zich 
moeten richten, hebben een hoog variëteitgehalte, waarbij tegelijkertijd de eigen leerstijl 
en leerstrategie een plaats moeten kunnen krijgen. 
We hebben in deel 2 laten zien dat invoering van het ondersteuningsmodel een complex 
gegeven is. De leermethode BIAM sluit aan bij de constructionistische visie en gebruikt 
deze complexiteit door dynamiek en diversiteit toe te laten. Deze kunnen vorm krijgen 
in de verschillende leersituaties en in individueel en teamleren. Zo ontstaat een wissel-
werking tussen ‘ik’ en ‘wij’, waarbij de nieuwe verbindingen en acties liggen op het niveau 
van ‘wij’.

Dynamiek, diversiteit en complexiteit
Conant en Ashby (1970) merken op dat de dynamiek, diversiteit en complexiteit van een 
systeem op zijn minst even groot moeten zijn als de dynamiek, diversiteit en complexiteit 
van de problemen die dat systeem moet oplossen. Vertaald naar groepen betekent dit, dat 
de leer- en informatieverwerkingscapaciteit van een groep overeen moet stemmen met 
de leer- en informatieverwerkingsnoodzaak die de actie met zich meebrengt (Gladstein, 
1984). Teams die werken met complexe vraagstukken zullen complexe denkstructuren 
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moeten ontwikkelen om die vraagstukken tot een goed einde te brengen (Walsh, Hen-
derson en Deighton, 1988). 
De leermethode BIAM stelt professionals en cliënten in de gelegenheid de verwerkings-
capaciteit te verhogen door verschillende leersituaties te gebruiken om leerervaringen op 
te doen die de ontwikkeling van competentie stimuleren. De leervormen nodigen steeds 
uit tot wederkerig leren. De leergroepen en het duo-leren zijn hiervan voorbeelden. 
Belangrijke kenmerken van het leren in leergroepen zijn:
- De leergroepen richten zich vanuit de collectieve leerbijeenkomst op een bepaald 
 domein of thema.
- Het leerproces van de leergroepen speelt zich bij ondersteunend werken af binnen en 
 buiten de organisatiecontext, wat tegelijkertijd de sociale context is van de persoon 
 met een verstandelijke beperking. 
- Leergroepen creëren kennis, die gebruikt wordt in acties met de persoon met een 
 verstandelijke beperking.
- De professional ontwikkelt competentie aan de hand van de vraag van de persoon met 
 een verstandelijke beperking.
- De leercoach onderhoudt sociale interactie met professionals en het management en is 
 daarmee ‘doorgever’ van het leerthema.
- De leercoaches reflecteren gezamenlijk op de kwaliteit van de actieplanning en leggen 
 verbindingen met beleidsuitgangspunten.
- Professionals leren organisatievragen om te zetten naar leervragen.
- Professionals formeren het leernetwerk en leren gezamenlijk vorm te geven aan acties.
- Professionals leren het leernetwerk te consolideren door zelforganisatie.

Het teamleren stelt professionals in staat om gezamenlijk patronen en denkwijzen ‘op te 
slaan’. Dit noemen we het collectieve geheugen. De onderzoeksresultaten van het leerspel 
hebben laten zien dat er een kloof is tussen denken en doen. De theorie geeft handvatten 
hoe deze kloof te dichten. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebrek aan overeenstem-
ming te creëren, het beste te selecteren en dit vervolgens in actie uit te drukken. 
Daadwerkelijk actie ondernemen hebben we centraal gesteld, omdat gedragsverandering 
nodig is. Dit kan alleen als er gelegenheid is dit gedrag te vertonen. We mogen veronder-
stellen dat professionals gemotiveerd worden als zij zelf de dingen mogen uitzoeken die 
voor hen belangrijk en interessant zijn. Deze aanpak sluit aan bij de conclusie van deel 
2: de feitelijke situatie van de professional is het vertrekpunt van diens handelen en dit 
is niet de feitelijke situatie van de persoon met een verstandelijke beperking. De profes-
sional moet in zijn gedrag en handelen een transfermoment leren herkennen om een 
transfer te maken naar het referentiekader van de cliënt. Professionals zijn in de dage-
lijkse werksituatie volop in de gelegenheid om met cliënten in dialoog te gaan en hen te 
stimuleren tot actie te komen. Reflecteren op de acties kan de kwaliteit van het collec-
tieve geheugen bevorderen. 

Teamwerk kritisch beschouwd
Homan (2001, pp. 21) stelt: ‘Energie en creativiteit ontstaan juist op die momenten 
waarop mensen dingen mogen uitzoeken die voor hen zelf belangrijk en interessant zijn. 
Dit kan zaken betreffen die relevant zijn voor de organisatie, maar dat hoeft niet per se. 
Je zou dus kunnen zeggen: teamleren vereist een zekere mate van inefficiëntie. 
Andersom: ruimte geven aan teamleden om te experimenteren met zaken die op het 
eerste gezicht niet direct toepasbaar zijn voor de organisatie, versterkt eerder de binding 
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met de organisatie dan dat het die verzwakt’. 
Sennett (1998, pp. 106) schrijft: ‘Teamwerk is vernederende oppervlakkigheid in groeps-
verband’. Hij stelt dat teamleden ontvankelijkheid verheerlijken voor anderen. Teamwerk 
verlangt ‘zachte capaciteiten’ als goed kunnen luisteren en met anderen kunnen samen-
werken. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het vermogen van het team zich aan de 
omstandigheden aan te passen’. 
Het is onze ervaring dat teams wel binding hebben met de organisatie en de identiteit 
van de organisatie, maar dat hun collectieve geheugen niet overeenkomt met de daad-
werkelijke bedoeling van ondersteunend werken of vraaggestuurde dienstverlening. Het 
‘nieuwe’ denken van teams is wèl gericht op ondersteunend werken, maar dit ligt dan 
ook uitsluitend op het niveau van denken. Teams creëren hiermee een pseudo-identiteit, 
die de feitelijkheid van het eigen handelen onderhoudt. Organisaties zullen veel meer 
aandacht moeten hebben voor het ontwikkelen van een nieuwe identiteit die aansluit bij 
burgerschapsmodellen in plaats van dat zij nieuwe zorgvisies ontwikkelen.
De bovenstaande beschouwingen van Homan en Sennett hebben een verschillende 
insteek en in termen van Weick geven beide visies blijk van dubbelzinnigheid. Homan 
bevordert improvisatietalent, wat ontplooiingskansen biedt. Daarbij mag de richting die 
het opgaat enigszins afwijken. Sennett laat zien dat teams functioneren in een vorm van 
calculerend werknemerschap dat zich manifesteert in onvolledige kennis. 
In termen van Weick werkt BIAM bij teamleren met beide visies. Het team bewerkt het 
dubbelzinnige gesprek, geeft er zin aan en slaat de betekenis op als kennis. Het doel van 
iedere dialoog is de dubbelzinnigheid te verminderen om een idee te krijgen van wat er 
werkelijk gebeurt. Zo kan de oppervlakkigheid waarover Sennett spreekt plaats maken 
voor gevoelens, acties en wensen, met daarbij de intentie deze gezamenlijk te begrijpen. 
Bij adequate coaching ontstaat er circulariteit, waarbij steeds nieuwe betekenisgeving 
optreedt.

Uitsluiting door aanpassing
De leermethode BIAM verstoort de aanpassing aan de omgeving door te stellen dat 
juist aanpassingsvermogen uitsluiting veroorzaakt. Teams die zich volledig aan hun 
omgeving aanpassen, kunnen zich moeilijker aanpassen wanneer deze omgeving moet 
veranderen. Binnen het kader van een centraal thema maakt de leermethode gebruik 
van een hoge mate van leer- en experimenteerruimte, maar verbindt hieraan kringlopen 
die cliëntgebonden zijn. Met de instrumentenset die de teamleden gebruiken, worden 
sociale contacten aangegaan, die op hun beurt leiden tot onderling gekoppelde gedrags-
kringlopen. De leergroepen verwerken informatiestromen, zij maken afspraken en regels, 
ondernemen actie en geven acceptabele en onacceptabele interpretaties. Zo ontstaat een 
veelvoud aan twijfels en meningen die ingrijpen in de dagelijkse gebeurtenissen. Het 
weer tenietdoen van dubbelzinnigheid binnen de leergroepen ziet Weick als een sociaal 
en solitair proces. Ondersteunend werken is primair een solitaire bezigheid, omdat het 
van de professional vraagt om eerst de eigen zelfbepaling ‘in te zetten’. Dit vraagt om 
het herkaderen van de eigen structuren bij het handelen. Na deze reconstructies is er 
pas ruimte voor het ondersteunen van de zelfbepaling van de persoon. De leermethode 
BIAM anticipeert hiermee op de situatie dat de feitelijkheid van de professional het 
uitgangspunt van handelen is. 
We kunnen ons voorstellen dat bij complexe vraagstukken als invoering van ondersteu-
nend werken het teamleren het eigen handelen voortdurend ter discussie kan stellen, 
waarbij professionals een oneindig aantal individuele reconstructies kunnen maken. 
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Bij deze werkwijze kunnen we de oppervlakkigheid van teamwerk en het aanpassings-
vermogen waarover Sennett spreekt verlaten, want er is dan sprake van een reflectief 
continuüm, waarin nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan. Er blijft altijd dubbel-
zinnigheid bestaan die vervolgens tussen de professionals weer kan worden besproken.

10.7.12 Duo-leren
De leermethode BIAM bevordert kennisuitwisseling door professionals die elkaar 
minder goed kennen in duo’s te laten leren en samenwerken aan cliëntgebonden prak-
tijkopdrachten. De gedachte hierachter is de verschillende ervaringen en kennis van 
professionals te expliciteren en elkaar inzicht te geven in mogelijkheden van aanpak bij 
complexe vraagstukken rondom de persoonlijke ontwikkeling van de persoon met een 
verstandelijke beperking. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat professionals persoonlijke 
ontwikkeling van cliënten als een belangrijk issue beschouwden. Dit lijkt ook voor de 
hand liggend, omdat acties met de cliënt niet anders tot stand kunnen komen dan door 
een beroep te doen op diens aanwezige competentie. De werkwijze van duo’s dient erop 
gericht te zijn om zaken minder te benaderen vanuit zorg en begeleiding, maar specifiek 
te kijken naar waar en hoe ondersteuning gestalte kan krijgen.
In nieuwe vormen van dienstverlening, waarbij professionals ambulante werkers zijn 
geworden en ondersteuning en zorg in het huis van de persoon met een verstandelijke 
beperking plaatsvinden, hebben professionals steeds minder mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten. Duo-leren kan dan een belangrijke leer- en werkvorm zijn om te blijven 
reflecteren op het werk. 
Er wordt in het leertraject veel waarde gehecht aan uitwisseling van dezelfde informatie 
met verschillende mensen. Deze uitwisseling vindt plaats in de collectieve bijeenkomsten, 
in leergroepbijeenkomsten en als duo’s werken aan opdrachten. Huizing (1999) stelt dat 
informatie pas geïnternaliseerd wordt, wanneer deze vele malen door het leerproces gaat 
en een positief resultaat oplevert. 

10.8 BIAM-bovenbouw gebruikersmateriaal 
De BIAM-bovenbouw bestaat uit twee instrumentensets:
- instrumenten voor de persoon met een verstandelijke beperking;
- instrumenten voor de professional.

Sommige instrumenten zijn relatief gemakkelijk te gebruiken, andere stellen hoge eisen 
aan reflectie en interactie. Hoe groter de afhankelijkheidsrelatie, des te ingrijpender de 
instrumenten qua inspanning, samenwerking, samen leren en consequenties. De instru-
menten worden gekarakteriseerd als inzetbaar bij een oplopende mate van afhankelijk-
heid tussen de persoon met een verstandelijke beperking en professional, oplopend 
van 1 (•00), 2 (0•0) naar 3 (00•). 

•00 Er is geen afhankelijkheidsrelatie tussen persoon met een verstandelijke
        beperking en professional.
0•0��   Er is een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen persoon met een 
        verstandelijke beperking en professional.  
00•�   Er is in hoge mate een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen 
        professionals onderling en tussen de persoon met een verstandelijke 
        beperking en de professional of tussen de professional en de organisatie.
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Deze kenmerken bij 1 (•00), 2 (0•0) en 3 (00•) hebben in de praktijk geen lagere of 
hogere waardering in de zin van beter of minder goed. Zij onderscheiden zich slechts 
van elkaar door een verschillende mate van afhankelijkheid in de relaties van en tussen 
betrokkenen. Een hoge mate van afhankelijkheid betekent dat er in hoge(re) mate moge-
lijkheden zijn tot wederkerig leren. De sociale context is bij 3 (00•) groter dan bij 1 (•00). 
Afhankelijkheid heeft in dit verband een positieve bedoeling en betekenis en is gericht op 
sociale actie. De kwaliteit van zelfstandigheid bij 1 (•00) hangt af van het vermogen dat 
met 3 (00•) tot stand is gekomen (of al aanwezig was). Dit kan als volgt worden onder-
bouwd.

1 (•00): Deze instrumenten zijn vooral geschikt voor de individuele leerroute, waarvan 
de persoon met een verstandelijke beperking of professional eigenaar is. Dat wil niet 
zeggen dat in de leersituatie geen bemoeienis is van anderen. De ondersteuning is vooral 
coachend. Daarbij is wèl sprake van beïnvloeding door anderen in de vorm van onder-
steuning bij het leerproces. 

2 (0•0): Deze instrumenten zijn ontwikkeld met het oog op wederkerig leren of duo-le-
ren, waarbij in hoge mate sprake is van een sociale context en interactie. De onderlinge 
afhankelijkheid is afgeleid van ‘leren van de vraag van de persoon’, aan de hand waarvan 
de professional zijn competentie ontwikkelt. Er vindt inhoudelijke beïnvloeding plaats 
van:
- de persoon met een verstandelijke beperking via de dialoog, interpretatie, normen en 
 waarden, de leefomgeving;
- de professional via uitwisseling van normen en waarden, reflectie, de leer-/werkom-
 geving. 

3 (00•): Het instrument BIAM laat zich effectief toepassen in teams met een hoge mate 
van wederzijdse afhankelijkheid. De sociale (leer)context doet een beroep op dialoog, 
visies uitwisselen, reflecteren op actieplanning en betekenis geven aan handelingsvarië-
teiten. Doelgerichte beïnvloeding vindt plaats door:
- professionals, op de resultaten van de acties met de persoon met een verstandelijke 
 beperking;
- leidinggevenden, door stimuleren van ondersteunend werken;
- de organisatie, gericht op realiseren van missie, doelen en strategie.

Figuur 10.16 brengt in een model de instrumenten bij elkaar van de professional en de 
persoon met een verstandelijke beperking. De instrumentenset BIAM wordt schematisch 
weergegeven met vermelding van:
- de naam van het instrument;
- de gebruiker: persoon met een verstandelijke beperking, professional of beiden;
- de afhankelijkheidsrelatie volgens de hiervoor toegelichte karakterisering;
- (leer)theoretische en methodische constructies;
- de gebruiksdoelen.
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Onderbouw

BIAM-leerervaringen met als focus het proces van kennisconstructie: 
00•

a) preconcepten - misconcepten - voorkennis - nieuwe kennis
b) gebaseerd op zelforganisatie 

c) en sociale interactie 

dialoog
interpretatie en betekenisgeving

actie
verwerven nieuwe handelingsmogelijkheden

Reflecteren en evalueren leer-/werkervaringen individueel, team en collectief
kennis en ervaring zijn het resultaat van 

a) interactie tussen professionals onderling
b) interactie tussen persoon met een verstandelijke beperking en professional

het resultaat betreft leercompetentie-ontwikkeling van 
a) personen met een verstandelijke beperking en professionals 

b) teams/groepen 
c) de organisatie in zijn geheel

BIAM Reflector Organisatieleren
00•

management en professionals reflecteren op
a) werkstructuur

b) persoonlijke leerervaring
c) leermethode BIAM

d) actie
e) leercoach

f) kennisontwikkeling

BIAM Reflector Kerndimensies Levenskwaliteit
00•

management en professionals reflecteren op
a) de kwaliteit van ondersteunend werken

b) acht dimensies van levenskwaliteit
c) actieplanning
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Bovenbouw

Professional

Reflector Competentie Profilering 
•00

      de professional is verantwoordelijk voor
a) het eigen leerproces en zijn prestaties

b) het toe-eigenen van nieuwe kennis
c) het creëren van nieuwe leercontexten

Reflector Competentie Ontwikkeling 
0•0

de professional wordt zich bewust van de constructieve frictie tussen 
a) de eigen voorkennis en percepties

b) en die van anderen

Competentie Model 
00•

de professional gaat in dialoog met de persoon met een verstandelijke beperking en wordt zich 
bewust van datgene

a) wat de persoon met een verstandelijke beperking zelf(standig) kan exploreren
b) wat hij als professional zelf uit handen neemt

c) wat ontoegankelijk blijft

Actie Plan 
0•0

de professional zet een actief leerproces ingang, waarbij 
a) oude aannames worden getransformeerd 

b) nieuwe visies en nieuw gedrag worden ervaren 
c) met anderen vragen van de persoon met een verstandelijke beperking 

en de professional worden ontsloten
d) zelfreflectie plaatsvindt in relatie tot coördinatie van acties 

Reflector Cliënttevredenheid 
00•

de professional gaat in dialoog over de kwaliteit van leven van de persoon en
a) toetst de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening

b) toetst de mate van sociale actie 
c) genereert nieuwe acties 

Portfolio 
•00

bewijsmateriaal: verworven competenties voldoen aan criteria van
a) begrijpen
b) integreren 

c) toepassen: tonen en inzetten van bepaald gedrag en bepaalde kennis
d) overzicht van verrichte activiteiten
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Persoon met een verstandelijke beperking

Leerarbeidsonderzoek (LA)
0•0

de leer- en of arbeidsvraag wordt in dialoog bepaald
a) en gesitueerd in een realistische en relevante context

b) gebaseerd op persoonlijke keuzes 

Competentie Model (CM)
0•0

de persoon met een verstandelijke beperking gaat in dialoog met de professional 
en wordt zich bewust van datgene

a) wat hij zelf(standig) kan exploreren
b) wat de professional voor hem doet en wat hem uit handen wordt genomen

c) wat ontoegankelijk blijft

Leerplan (LP)
0•0

de persoon met een verstandelijke beperking 
onderhoudt het leerproces en wordt ondersteund 

door de professional bij
a) leertaken uitvoeren
b) leren en presteren

c) reflecteren door sociale interactie

Competentie Profiel (CP)
•00

vakontwikkeling in relevante competenties
a) kennis

b) vaardigheden
c) gedrag/houding

Certificaat en Portfolio
��•00�

verworven competenties voldoen aan criteria van:
a) begrijpen
b) integreren 

c) toepassen: tonen en inzetten van bepaald gedrag en bepaalde kennis
d) overzicht van verrichte activiteiten

Reflector Cliënttevredenheid
00•���

de persoon met een verstandelijke beperking gaat in dialoog 
met de professional over zijn kwaliteit van leven

a) emotioneel welbevinden
b) sociale relaties

c) materieel welbevinden
d) persoonlijke ontwikkeling
e) lichamelijk welbevinden

f) keuzes en beslissingen 
g) sociale inbedding

h) rechten

Figuur 10.16: BIAM-instrumenten, onderbouw en bovenbouw 

10.9 Reflectie 
De leermethode BIAM richt zich primair op mogelijkheden om te ‘leren leren’, uit-
gaande van synchroon verlopende activiteiten. Daarbij richt de leermethode zich op 
mogelijkheden die het meest eenvoudig en snelst te implementeren zijn met de meest 
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duidelijke positieve effecten. Voor het leer-/werksysteem houdt deze opvatting in, dat dit 
zo is ingericht dat professionals een hoge mate van zelfsturing en zelforganisatie moeten 
(gaan) ontwikkelen. Dit stelt eisen aan werkrelaties en aan professioneel management. 
Bij toepassing van de leermethode BIAM is een vereiste dat het management het lerend 
organiseren als een integrale strategieontwikkeling onderschrijft. 
De invloedssfeer waarop de leermethode BIAM is gericht betreft het leren inbrengen van 
visies en leren uitwisselen van kennis en ervaring. In figuur 10.17 zijn de belangrijkste 
aspecten daarvan weergegeven.

BIAM nodigt uit tot:

dialoog en reflectie

waarnemen en herinterpreteren

coördineren van actie

het zoeken naar maatschappelijke relevantie van thematieken rondom mensen 
met een verstandelijke beperking

BIAM bevordert:

zelfsturing bij leren

denkvermogen

beïnvloeding van de context 

kennisontwikkeling

leercompetentie-ontwikkeling

Figuur 10.17: de invloedsferen van BIAM

10.10 Probleemstelling 
De problematiek rond zorgvernieuwing die in deel 1, paragraaf 1.1 is beschreven, geldt 
ook voor de drie organisaties waar de praktijkstudies zijn uitgevoerd. We geven de pro-
bleemstellingen als volgt verkort weer:
- Waarmee en hoe moet de persoon met een verstandelijke beperking worden toegerust, 
 opdat hij zich zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de samenleving? 

- Waarmee en hoe moet de professional zijn toegerust om de persoon met een 
 verstandelijke beperking te kunnen ondersteunen bij volwaardig burgerschap?

- Hoe moet het dienstverleningsproces worden ingericht, opdat professionals cliënt-
 gestuurd kunnen werken?

In de loop van het onderzoek zijn de problemen urgenter geworden. De probleemstel-
lingen in de praktijkstudie van het leerspel ‘Open de Cirkel’ waren nog vooral hypothe-
tisch van aard. We waren minder genoodzaakt om daadwerkelijk invulling te geven aan 
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de naar voren gebrachte vragen, omdat mensen met een verstandelijke beperking op dat 
moment alleen het voornemen hadden om vanuit de instelling naar de stad of het dorp 
te verhuizen. In de periode na ‘Open de Cirkel’ komt de geleidelijke uitstroom van cliën-
ten naar normaal wonen in de samenleving pas goed op gang. We moesten onze visies en 
attituden nu echt in praktijk gaan brengen. 
Ook de hierna volgende vragen die al in de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’ zijn gesteld, 
bleven relevant voor de daarop volgende praktijkstudies:
- Kunnen uitgangspunten van de lerende organisatie bijdragen aan het optimaliseren 
 van het systeem van dienstverlening? 
- Welke oplossingsstrategie kan tegelijkertijd bijdragen aan het bevorderen van lerend 
 vermogen van het individu, van teams en van de organisatie in haar geheel?
- Hoe ontstaat er in de organisatie commitment over nieuwe uitgangspunten van leren 
 en organiseren? 
- Zijn mensen in de organisatie gemotiveerd om te werken volgens nieuwe uitgangs-
 punten en zijn zij daadwerkelijk in de gelegenheid uitvoering te geven aan eigen visies?

10.11 Vooruitblik op de aanvullende praktijkstudies 

Theorie en methode
De praktijkstudies die in de hierna volgende hoofdstukken 11, 12 en13 zijn uitgewerkt, 
ontlenen hun inhoud enerzijds aan de methoden en technieken die zijn ontwikkeld aan 
de hand van het leerspel ‘Open de Cirkel’ en anderzijds aan de betreffende organisatie 
die een nieuwe richting zoekt in het ondersteuningsgericht en vraaggestuurd werken. De 
organisaties nemen ieder op eigen wijze het initiatief om de emancipatie van mensen 
met een beperking te ondersteunen door zorg, ondersteuning en onderwijs opnieuw te 
definiëren. De theorieën die de rode draad vormen in de delen 1 en 2 van dit proefschrift 
worden opnieuw gebruikt: de theorie van de eerste, tweede en derde orde; de theorie 
over het meerslagleren en die over wederkerig leren; de espoused theorie en de benade-
ring van theory-in-use en ook toetsen we de mate van alignement. 

Dataverwerking
De onderzoeksresultaten van deze drie praktijkstudies worden weergegeven als kwantita-
tieve en kwalitatieve data. De analyses geschieden op basis van de theoretische construc-
ties en toetsingskaders die zijn opgesteld in deel 2 van dit proefschrift. Deze betreffen 
authentieke weergaven van inzichten van professionals en hoe zij betekenis verlenen aan 
hun sociale omgeving. De beschrijvingen van de praktijkstudies worden geïllustreerd 
met praktische voorbeelden uit de leerbijeenkomsten. 
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Hoofdstuk 10

Lijst van figuren
Figuur 10.0:  de praktijk en theorie van de leermethode BIAM
Figuur 10.1:  nieuwe empirische fase: ontdekken, uitvinden en ontwerpen (Van Santen, 2003)
Figuur 10.2:  overeenkomsten en verschillen tussen BIAM en ‘Open de Cirkel’
Figuur 10.3:  gebruiksdoelen en -waarde van de instrumenten
Figuur 10.4:  betekeniskader BIAM
Figuur 10.5:  kenmerken van BIAM en probleemgericht werken, ontleend aan ervaringsgegevens 
  leerspel en BIAM
Figuur 10.6:  aspecten van descriptieve theorie en normatieve theorie
Figuur 10.7:  waardering bij actief leren
Figuur 10.8:  contextgebonden leren en actief leren
Figuur 10.9:  soorten nieuwe leerprocessen verrijkt met wederkerig leren 
Figuur 10.10:  gebruiksmateriaal BIAM, dialoog- en actiekaart 
Figuur 10.11:  ‘actoren-in-actie’ in leer- en arbeidsnetwerken (naar Van der Krogt, 1995)
Figuur 10.12:  leernetwerk, persoon met een verstandelijke beperking en professional
Figuur 10.13:  expliciteren van leren op de werkplek (naar Simons, 2000) met gebruikmaking van 
  instrumenten(leermethode BIAM) 
Figuur 10.14:  leerstructuur BIAM
Figuur 10.15:  georganiseerde leerondersteuning BIAM
Figuur 10.16:  BIAM-instrumenten, onderbouw en bovenbouw 
Figuur 10.17:  de invloedsferen van BIAM
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Hoofdstuk 11 

Praktijkstudie BIAM: ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’

11.0 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de praktijkstudie ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ beschreven. 
De studie is uitgevoerd in orthopedagogisch centrum voor kinderen met een ontwik-
kelingsachterstand, De Korf in Megen. Het leertraject ´Leren VAN vragen VAN kinderen’ 
heeft tot doel dat de professional leert van de vraag van het kind. 
Het leertraject is ontworpen op basis van wederkerig leren; de wederkerigheid betreft de 
professional, het kind en zijn ouders. Ook gebruikt de professional de werkcontext, 
collega’s, vrijwilligers, om te ‘leren leren’ in een wederkerig leerproces. In het traject 
wordt een leerwerkpraktijk ontwikkeld, waarin de professional in georganiseerde en 
spontane leersituaties geconfronteerd wordt met de vraag of zijn competenties ‘geschikt’ 
zijn om de vraag van het kind te beantwoorden. Hierdoor wordt hij zich bewust van zijn 
voorkennis en verworven competenties en zijn nog te verwerven competenties.
Praktisch betekent het dat de professional de vraag van het kind interpreteert en bij 
zichzelf onderzoekt of hij beschikt over de juiste kennis en techniek om het kind te 
ondersteunen in een sociale actie. Dialoog, leren reflecteren en leren betekenis geven en 
uitvoering geven aan nieuwe thema’s staan hierbij centraal.
De Korf gaat ervan uit dat levensloopplanning van een kind met een beperking altijd om 
specifieke expertise vraagt van professionals. Het centrum stelt zich tot taak om aanbod-
gerichte zorg om te zetten naar kindgestuurde, ontwikkelingsgerichte ondersteuning. De 
opdracht om vraaggestuurde dienstverlening te ontwikkelen, betekent tegelijkertijd dat 
alignement moet worden gecreëerd tussen de strategie van de organisatie, de leer- en de 
werkprocessen en de leercompetentie-ontwikkeling van de kinderen en de professionals 
(figuur 7.4). Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde (fig 11.0).

Empirische 
analyse en 
onderzoeks-
resultaten 
‘Leren VAN 
vragen VAN 
kinderen’

11.0  Inleiding

11.1  Context van de praktijkstudie

11.2  Leertraject BIAM: ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ 

11.3  Leeropdrachten De Korf

11.4  Georganiseerde leerondersteuning De Korf

11.5  BIAM instrumentenset

11.6  Dataverzameling

11.7  Resultaten collectieve bijeenkomsten

11.8  Resultaten leergroepen

11.9  Resultaten actieplanning leercoaches

11.10  Conclusies

11.11  Discussie

11.12  Aanbevelingen

Figuur 11.0: empirische analyse en onderzoeksresultaten praktijkstudie ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ 
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Deze praktijkstudie startte direct na de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’. In dit hoofdstuk 
wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord: hoe en waarmee kan de Betekenisgestuurde Inter 
Actie Methode (BIAM) invloed hebben op wederkerig leren? Ook worden de subvragen 
3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 beantwoord (par. 1.4.1). 

11.1 De context van de praktijkstudie 
De Korf is een orthopedagogische instelling voor kinderen met een ontwikkelingsachter-
stand. De organisatie ondersteunt kinderen om kennis, vaardigheden en mogelijkheden 
te ontwikkelen, opdat zij zoveel mogelijk participeren in normale maatschappelijke 
verbanden. De ontwikkelingsmogelijkheden van het kind zijn het belangrijkste uitgangs-
punt in de begeleiding. In een observatiefase wordt samen met de ouders geprobeerd 
hier goed zicht op te krijgen. De begeleiding wordt zoveel mogelijk aangepast aan de 
levensfase en identiteit van het kind. 
De Korf biedt de volgende zorgproducten: informatie en advies; observatie en diagnos-
tiek; dagopvang en behandeling; naschoolse opvang; weekendopvang en ambulante 
dienstverlening. Wanneer kinderen vier à vijf jaar oud zijn, moeten zij in principe door-
stromen naar het (speciaal) onderwijs of naar een vervolgopvang. Bij specifieke zorg- of 
ondersteuningsvragen kan het kind in sommige situaties langer op De Korf blijven. Er is 
een cliëntenraad die bestaat uit acht ouders. De Korf hecht er grote waarde aan ouders te 
betrekken bij het beleid.

Bij het centrum werken circa zeventig medewerkers. Groepsbegeleiders geven door het 
aanbieden van activiteiten - individueel of in groepsverband - uitvoering aan het han-
delingsplan van het kind. Ieder kind heeft een vaste groepsbegeleider die de zorg van het 
kind coördineert. De orthopedagoog diagnosticeert en coördineert het zorgproces. Ook 
begeleidt deze medewerkers en ouders in de pedagogische aanpak van kinderen en bij 
opvoedingsvragen. De kinderarts heeft een adviserende taak naar ouders en medewer-
kers en onderhoudt contacten met alle behandelende artsen. 
Er zijn allerlei vormen van therapie. Muziektherapie levert een bijdrage aan het bevorde-
ren van sociale contacten, communicatie, concentratie en zelfvertrouwen. 
Speltherapie biedt therapie en begeleiding bij spel, dat wordt gebruikt als middel om de 
ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. Spelenderwijs leert het kind indruk-
ken, spanningen en emoties ervaren en deze te verwerken. Logopedie richt zich op com-
municatie met als doel ‘jezelf kenbaar kunnen maken door gesproken of niet-gesproken 
taal’. Fysiotherapie heeft tot doel om stoornissen in de motoriek te voorkomen, ophef-
fen of verminderden. Psychomotorische therapie vindt plaats met kleine groepjes of 
individueel met kinderen die sociale of emotionele problemen hebben. Dit gebeurt door 
interventies gericht op lichaamservaring of behandeling in bewegingssituaties. 
Daarnaast is er administratief personeel, personeel in de huishoudelijke dienst, zijn er 
technische medewerkers en begeleiders vervoer. De onderzoeker heeft in het leertraject 
de rol van adviseur/coach en trainer en heeft een actieve rol en taak in het leerproces.

11.1.1  Strategische positie van De Korf 
Het werkgebied van De Korf ligt in het Noordoosten van Noord-Brabant. Zorgverzeke-
raars verwachten van de zorgaanbieders dat zij de zorg en zorgproducten herordenen. Er 
dient zorgvernieuwend te worden gewerkt: gewoon waar het kan en bijzonder waar het 
moet. Er worden deeltijdverstrekkingen en zorgproducten geboden aan kinderen met 
een verstandelijke beperking, zodat het kind zolang als mogelijk in de thuisomgeving 
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kan opgroeien. Steeds meer zorgaanbieders in de regio gaan over tot niet vrijblijvende 
samenwerking. Door de wet op de Regionale Expertise Centra (REC) bouwen de ZML-
scholen hun expertise mede op uit de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Dit 
pleit voor nauwe samenwerking tussen De Korf en het onderwijs. 
De stichtingen De Korf en Vizier (zorgorganisatie) zijn sinds 1997 met elkaar op weg om 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorg- en dienstverlening aan kinde-
ren met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand de 
zorg en dienstverlening te vernieuwen en te ordenen.
De veranderingen in de gehandicaptenzorg, het onderwijs en de jeugdzorg hebben ertoe 
aangezet een flexibele en zelfstandige organisatie in te richten, die slagvaardig kan wer-
ken, genaamd Trimaran. 

11.2 Leertraject BIAM ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’
Hierna volgt een beschrijving van het werkkader waarbinnen De Korf het leer- en veran-
deringsproces aanpakt. Tevens worden de belangrijkste aspecten van het binnen De Korf 
uitgevoerde leertraject ’Leren VAN vragen VAN kinderen’ toegelicht.

11.2.1  Visie en uitgangspunten
De Korf heeft in het ‘strategisch plan De Korf 1999-2004’ het strategisch kader aange-
geven, waarbij het strategisch perspectief uitgaat van ‘het streven dat kinderen met een 
verstandelijke beperking er op vooruit moeten gaan’. 
De directie van De Korf heeft het beleidsthema ‘het ontwikkelen van vraaggestuurde 
dienstverlening’ tot centraal thema gemaakt in het leertraject. De doelen die De Korf 
stelt, worden vertaald in acties die ten goede moeten komen aan de ontwikkeling van de 
kinderen. Daarvoor zijn de volgende uitgangspunten in het leertraject geïntegreerd:
- Er wordt uitgegaan van volwaardig burgerschap: het kind met een verstandelijke 
 beperking leert en ontwikkelt zich in een normale leefomgeving, waarbij zowel de 
 thuissituatie als De Korf een belangrijke bijdrage leveren.
- De ontwikkeling van het kind bepaalt de vraag: de persoonlijke wensen van het kind 
 en de ouders zijn uitgangspunt van handelen van de professional.
- Ieder mens is ontwikkelbaar: elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden. 
- Professionalisering wordt ontwikkeld vanuit de vraag van het kind: het kind krijgt 
 professionele ondersteuning. 
- Het leerproces van het kind is gerelateerd aan zijn levensproces: er wordt steeds 
 uitgegaan van de specifieke levensfase en de identiteit van het kind. 
- Leerruimte en een positieve leeromgeving zijn een voorwaarde voor leren en zich 
 ontwikkelen: de omgeving waarin het kind zich bevindt, heeft invloed op hoe en wat 
 het kind leert.
 
11.2.2  Integraal leertraject
Het leerproces maakt integraal onderdeel uit van het strategisch beleid van De Korf. Dit 
wil zeggen dat organisatievraagstukken in het leertraject worden opgepakt als leervraag-
stukken. De professionele deelnemers aan het leertraject zijn persoonlijk begeleiders en 
vakgerichte medewerkers (therapeuten en agogen). Zij stellen de eigen (professionele) 
normen en waarden ter discussie en geven in gezamenlijkheid betekenis aan zorgver-
nieuwing. Ze toetsen in dit leertraject het eigen handelen. 
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11.2.3  Systematisch leren en ontwikkelen van professionals 
Het ontwikkelen van vraaggestuurde dienstverlening vraagt om een besturingsconcept 
waarin Human Resource Development (HRD) een plaats heeft. Om HRD te ontwikkelen 
gaat De Korf uit van twee uitgangspunten:
- Om voortdurend te kunnen inspelen op nieuwe leer- en ontwikkelvragen van het kind 
 wordt systematisch leren en ontwikkelen van professionals geïmplementeerd: leren in 
 een leersysteem met duo-leren, teamleren en collectief leren (figuur 10.13).
- Systematisch leren en ontwikkelen is een continu leerproces voor alle betrokkenen in 
 de organisatie: het kind en zijn ouders, de professionals, het management.

In het leertraject wordt uitgegaan van de mogelijkheid het geleerde over te brengen 
(transfer) naar nieuwe professionals die in De Korf komen werken. Professionals en 
betrokkenen maken allen deel uit van een leernetwerk (figuur 10.11). 

Het cliëntsysteem of het handelingsplan is onderdeel van het leertraject. Dit  hande-
lingsplan moet zo worden ingericht dat vraaggestuurd werken tot uitdrukking komt. 
Werkdoelen worden omgezet naar leer- en ontwikkeldoelen met kindgebonden acties. 
Het cliëntsysteem dat in gebruik wordt genomen, moet voor de kinderen garanties 
bieden dat hun ontwikkelingsproces actief wordt onderhouden. En professionals moeten 
daaraan nieuw gedrag kunnen ontlenen. In het leertraject wordt samen met  professio-
nals onderzocht in hoeverre het bestaande handelingsplan aan vernieuwing toe is. Alle 
voorkomende zaken rond het proces van emancipatie van kinderen met een ontwikke-
lingsachterstand kunnen onderdeel zijn van het leertraject.

Leercompetentie-ontwikkeling 
In het leertraject en de werksituatie werken professionals aan persoonlijke leerdoelen die 
aansluiten bij het persoonlijk leerproces en zij werken aan vernieuwing van de dienst-
verlening. De professional is verantwoordelijk voor het eigen leerproces (ownership). De 
leermethode BIAM biedt methoden en technieken die het leerproces ondersteunen. Het 
ligt in de bedoeling dat het management een systeem van Human Resource Management 
gaat toepassen dat dit leren en ontwikkelen van professionals ondersteunt en faciliteert.
De Korf heeft een platte organisatiestructuur, met kleine klassenteams. Deze situatie 
kan optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van zelfsturend gedrag van professionals en 
zelforganisatie van het werk. Met de professionals wordt onderzocht welke regelcapaci-
teit vraaggestuurde zorg vereist (weten waar je wel of niet over beslist) en welke sturings-
capaciteit nodig is om het proces van vraagsturing te sturen (de mate van zelfstandig 
werken die is toegekend). De hierna volgende resultaatverwachtingen zijn competentie-
gericht geformuleerd.

Resultaatverwachting professionals
- Professional (p) kan de uitgangspunten van vraaggestuurde dienstverlening vertalen 
 naar de werkpraktijk: het kind met zijn (levens)vragen.
- P. hanteert de uitgangspunten van vraaggestuurde dienstverlening in rapportages en 
 verslaglegging.
- P. is in staat om de uitgangspunten en werkwijze van vraaggestuurde dienstverlening 
 over te brengen naar ouders en collega’s.
- P. heeft een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en heeft zicht op de verworven compe-  
 tenties en te verwerven nieuwe competenties in het kader van vraaggestuurd werken.
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Resultaatverwachting management
- Het management heeft inzicht in de consequenties van vraaggestuurde dienst-
 verlening.
- Het management maakt met het POP een aanzet tot Human Resource-beleid. 

11.3 Leeropdrachten De Korf
De hoofdthema’s die met de leermethode BIAM zijn uitgewerkt in de collectieve leerbij-
eenkomsten zijn:
- een concept van vraaggestuurd werken ontwikkelen;
- bevordering van ouderparticipatie;
- vernieuwing cliëntsysteem: invoering persoonlijk ontwikkelplan voor kinderen en een 
 cliëntregistratiesysteem;
- leercompetentie-ontwikkeling van professionals vergroten.

De professionals formuleerden de volgende dialoogvragen met elkaar. Deze zijn gedu-
rende het traject in kleine leergroepen besproken en leidden tot actieplanning:

Visie
- Wat is de visie op ondersteunend werken?
- Hoe gaat ‘De Korf`autonomie en zelfregie van kinderen een actieve plaats geven in het 
 emancipatieproces?
- Wat is het nadeel voor het kind als de professional niet werkt aan zijn eigen zelfregie?
- Wat heb je als professional nodig om zelf autonomie en zelfregie te ontwikkelen?
- Wat is het voordeel bij vraaggestuurd werken als de professional in hoge mate 
 autonoom is in zijn werk?

Attitude
- Welke gedragskenmerken horen bij aanbodgerichte zorg?
- Welke gedragskenmerken passen bij vraaggestuurde dienstverlening?
- Welke competenties heeft De Korf in huis?
- Welke competenties passen bij vraaggestuurd werken? 
- Hoe kan het professionele klimaat van De Korf bijdragen aan vraaggestuurd werken? 
- Hoe organiseert de professional het eigen leerproces?

Cliëntsysteem
- Wat kunnen we in het handelingsplan lezen over de effecten van de dienstverlening?
- Wie is de eigenaar van het handelingsplan?
- Hoe moet de communicatie in en buiten De Korf georganiseerd worden bij 
 vraaggestuurde dienstverlening?
- Hoe gaan we het nieuwe cliëntsysteem invoeren?

11.4 Georganiseerde leerondersteuning De Korf 
Het leertraject is uitgevoerd in de periode 1999-2002 en heeft een doorlooptijd gehad 
van ruim tweeëneenhalf jaar. Het is in twee fasen uitgevoerd. 
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Tijdspad Type leeractiviteiten Doel van de leeractiviteiten

Fase 1
dec.1999- 
nov 2000

3 collectieve leerbijeenkomsten met onderzoeker
 
4 leergroepbijeenkomsten met leercoaches en professionals

4 reflectiebijeenkomsten met leercoaches en onderzoeker

Collectieve inzichten gene-
reren rondom thema’s. In 
dialoogsessies visie ontwik-
kelen op vraaggestuurd en 
ondersteunend werken.
Reflecteren met leercoaches 
op ervaringen opgedaan in de 
leergroepen  en reflecteren op 
de voortgang van ondersteu-
nend werken.

Fase 2
mrt 2001- 
juli 2002

4 collectieve leerbijeenkomsten met onderzoeker 

5 leergroepbijeenkomsten met leercoaches en professionals

5 reflectiebijeenkomsten met leercoaches en onderzoeker

Idem als boven 

Figuur 11.1: systeem van georganiseerde leerondersteuning

In fase 2 wordt het leertraject opgesplitst in verschillende leeractiviteiten. De implemen-
tatie van een nieuw cliëntsysteem vraagt om het opleiden van ‘key-users’, die binnen de 
organisatie aanspreekpunt zijn om professionals te ondersteunen bij vragen rond het 
gebruik van het cliëntsysteem. Medewerkers van de administratieve dienst worden spe-
cifiek geschoold in het invoeren van een nieuw registratiesysteem. Uiteindelijk bestond 
fase 2 uit zes leertrajecten die aan elkaar gelieerd waren om vraaggestuurde dienstver-
lening in te voeren. In dit onderzoek is de invoering van het registratiesysteem van de 
administratieve dienst niet meegenomen. 
In de leercyclus komen professionals bij elkaar in collectieve leerbijeenkomsten, leergroe-
pen en reflectiebijeenkomsten. Tussentijds komen professionals in duo’s of met het eigen 
klasse-team bij elkaar om te werken aan de opdrachten. 

11.4.1  Collectieve leerbijeenkomsten
Er zijn acht collectieve leerbijeenkomsten gehouden met een centraal thema waaraan 
gemiddeld 25 personen deelnamen. De professionals werken in deze bijeenkomsten aan 
vraagstukken die in de organisatie moeten worden opgepakt. Deelnemers aan collectieve 
leerbijeenkomsten werken samen in duo’s en in leergroepen. Na iedere bijeenkomst 
vindt een korte evaluatie plaats met het management.

11.4.2  Leergroepen en reflectiebijeenkomsten
In het jaar 2000 startten vijf leergroepen met leercoaches, die systematisch en planmatig 
dialoogsessies hielden. Er zijn in het totale leertraject negen van deze leergroepbijeen-
komsten geweest waarbij leercoaches de dialoogsessies coachten. Er waren negen reflec-
tiebijeenkomsten met de onderzoeker. De opdracht van de leercoaches is onder andere 
het introduceren van een coachende werkstijl. De leercoaches zijn in-getraind door de 
onderzoeker om de uitgangspunten van het coachen te ervaren, te begrijpen en toe te 
passen. Zij leren methodisch te werken met de leermethode BIAM, waarin het leren wer-
ken met de leerformule visie-actie-gedrag het leerpunt is. Hierna worden voorbeelden 
gegeven van de actieresultaten die in drie leergroepen zijn uitgewerkt. 
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Voorbeeld van het resultaat van leergroep 1:
Er wordt door de leergroep een onderzoek gedaan naar drie cliëntsystemen:

1. leerlingvolgsysteem en het handelingsplan De Korf;

2. leerlingvolgsysteem en het handelingsplan van een collega-instelling;

3. SIKOOB: Systematische Integratie van Kwaliteitstoetsing in en ter Optimalisering van de 

    Orthopedagogische Behandeling: een digitaal cliëntsysteem (Van Geffen, 2000).

De professionals stelden criteria op waarvan vraaggestuurd- en ondersteuningsgericht werken deel uitmaken. 

Deze criteria beschrijven we hier omdat deze als een belangrijk resultaat zijn te beschouwen van het leertraject. 

Professionals hebben eerst met elkaar de begrippen zorgvernieuwing, vraaggestuurd werken en ondersteu-

ningsgericht werken begrijpelijk gemaakt en onderzoeken in de context van het werk in hoeverre dit in de 

handelingspraktijk daadwerkelijk wordt ervaren en vormgegeven. Nummer 1 is het huidige handelingsplan 

van De Korf, nummer 2 en 3 zijn alternatieve cliëntsystemen.

Resultaat leergroep: vergelijking drie cliëntsystemen Type cliëntsysteem

1 2 3

Ouders zijn betrokken bij het tot stand komen van het handelingsplan - + +

De zorg-/leer-/ontwikkelvraag van het kind wordt met ouders geconcretiseerd - + +

Ouders weten wat ze voor hun kind willen - ++ ++

Bevorderen van autonomie en zelfregie van het kind zijn opgenomen in de 
leer-/ontwikkeldoelen

- - ++

Professionals stellen haalbare doelen/kleine stapjes - - -

Handelingsplannen worden waar nodig omgezet van ‘passsief-accepterend’ 
(volgend) naar ‘actief-ontwikkelend’ (modificerend)

- + ++

Resultaten (effecten) van het kind zijn in het handelingsplan beschreven - + ++

Met ouders wordt planmatig en systematisch geëvalueerd - + +

Kind/ouder is eigenaar van het leer-/ontwikkelplan - - -

Uitkomst leergroep 1:
Uit de gegevens blijkt dat het handelingsplan van De Korf onvoldoende kan anticiperen op  ondersteunings-

gericht werken. De visie en het gedrag van professionals loopt niet parallel met emancipatorische ontwikke-

lingen. Professionals zijn door het werken in leergroepen erachter gekomen dat het cliëntsysteem om vernieu-

wing vraagt. Het management besloot om het digitale cliëntsysteem Hypothese Toetsend Model (HTM) in 

te voeren. In collectieve leerbijeenkomsten heeft de invoering plaatsgevonden. Key-users zijn opgeleid om als 

helpdesk te fungeren. 

De Korf besloot de naam ‘Handelingsplan’ te veranderen in ‘Persoonlijk Ontwikkelplan’ (POP). Op het eerste 

gezicht lijken dit type veranderingen niet ingrijpend, maar in de uitvoering van het werk heeft het persoon-

lijk ontwikkelplan een positieve impact. Op de voorgrond komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind te 

staan, in plaats van het handelingsrepertoire van de professional dat is neergeschreven in werk- en zorgdoelen 

voor kinderen. 
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Uitkomst leergroep 2:
Professionals hebben een enquête afgenomen bij ouders over hoe ouders ondersteund willen worden door De 

Korf en welke vragen zij hierbij hebben. Aan ouders is bijvoorbeeld gevraagd of zij op de hoogte zijn van de 

verschillende soorten diensten/producten die De Korf biedt en van samenwerkingspartners met wie De Korf 

de dienstverlening organiseert.

De vragen zijn zo opgesteld dat de ouders direct informatie ontlenen aan de vraag. Bijvoorbeeld: Bent u op de 

hoogte van de samenwerking tussen De Korf en de revalidatiearts, jeugdtandverzorging, audiologisch centrum, 

enzovoort. Het bleek dat ouders zeer verschillend geïnformeerd waren over de mogelijkheden van De Korf. Dit 

heeft geleid tot verbetering van informatieverstrekking en met name bij ‘nieuwe’ ouders.

Uitkomst leergroep 3:
De communicatiestructuur is door professionals in relatie gebracht met het professionele klimaat dat past 

bij vraaggestuurd werken. Op inhoud-, planning- en procedureniveau is een nieuwe structuur ontworpen en 

ingevoerd. In vergelijking met de oude structuur werden een aantal overleggen overbodig. De nieuwe commu-

nicatiestructuur maakt gebruik van een multidisciplinaire aanpak. Niet alleen orthopedagogen, therapeuten 

en persoonlijk begeleiders hebben inbreng, maar ook andere professionals. Ook ouders hebben een specifieke 

plaats gekregen in de nieuwe structuur.

Het vraagt van de leercoaches veel coachvaardigheden om vraagsturing, een dialoogpro-
ces en ‘leren leren’ te ontwikkelen en daarnaast zelfstandigheid van de professionals te 
coachen. 
Zelfsturend leren gericht op vernieuwing en verbetering van persoonlijke effectiviteit 
staat of valt met een coachende aanpak. Het succes daarvan hangt enerzijds af van de 
mate van zelfstandig leren en werken die al aanwezig is en anderzijds van het belang dat 
de leidinggevende hecht aan de aspecten houding, kwaliteit en vaardigheid. Met ‘hou-
ding’ bedoelen we het werken aan de eigen vakontwikkeling. Kwaliteit wordt bepaald 
door de mate van diepgang die de persoon met een verstandelijke beperking aan de dag 
kan leggen. Vaardigheid betreft vooral het actief luisteren, samenvatten, concretiseren en 
samenwerken, waarbij deze vaardigheden al doende worden omgezet naar zelfstandig 
leervermogen. 

11.5 BIAM-instrumentenset
De Korf heeft gebruik gemaakt van de volgende BIAM-instrumenten:
- leermethode BIAM: de dialoog- en actiekaarten;
- het Actie Plan, waarin acties zijn uitgewerkt;
- het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) voor de professional, met persoonlijke 
 leerdoelen, bijvoorbeeld op het vlak van leercompetentie-ontwikkeling en het 
 onderhouden van het eigen leerproces. 

In de leergroepen wordt aandacht besteed aan het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) 
van de professional. Daarin wordt het werkgedrag van de professional gerelateerd aan 
acties, waarbij de vereiste competenties in het POP worden vastgelegd. Een volgende keer 
reflecteert men op eventueel nieuw verworven kennis, gedrag en vaardigheden. Daarbij 
vormen de ervaringen met de acties, of met de vraag van het kind de verbinding naar de 
eigen leercompetentie-ontwikkeling.
Voor de leercoaches was het een moeilijke opdracht professionals te coachen in het leren 
nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Het instrument POP dat in 



274

dit leertraject twee jaar is gebruikt binnen De Korf is niet door iedereen positief ont-
vangen. Professionals vonden het moeilijk om sturing te geven aan het eigen leerproces. 
Het POP kwam het meest tot zijn recht in collectieve leerbijeenkomsten waarin duo’s 
reflecteerden  op leerervaringen en leercompetentie-ontwikkeling. 

Leergroep 19 april 2001

Leercoach: ‘Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) komt nauwelijks aan bod binnen de leergroep. 
We spreken opnieuw af dat we de acties terugkoppelen naar het eigen POP en de competenties 
gaan beschrijven waar we aan gaan werken’

Tijdens het onderzoeksproces is een nieuw concept ontwikkeld voor een persoonlijk ont-
wikkelplan voor professionals met de naam ‘Competentie Profilering’. Het instrument 
is toegankelijker en vraagt om dialoog en reflectie van deelnemende partijen. Het wordt 
gebruikt in een actieve sociale context en nodigt uit tot interactie. 

11.6 Dataverzameling
Alle deelnemers aan het leertraject hebben een functionele, directe zorgrelatie met het 
kind. Het reflectieformulier dat op het eind van de collectieve en leergroepbijeenkomst 
is ingevuld is het onderzoeksformulier. De wijze van gegevensverzameling en de feite-
lijke analyses zijn gestandaardiseerd. De zeven collectieve leerbijeenkomsten en negen 
leergroepbijeenkomsten zijn geanalyseerd. De geschreven individuele reflecties van de 
negen reflectiebijeenkomsten met leercoaches zijn geïnterpreteerd aan de hand van een 
toetsingskader. Figuur 11.2 geeft de onderzoeksinstrumenten, criteria, onderzoeksme-
thoden en populatie respondenten schematisch weer.

onderzoeks-
instrument

criteria methode respondenten

reflectie-
formulier 
BIAM

de leerresultaten van de 
deelnemers van collectieve 
bijeenkomsten 

vragenlijst
(bijlage DK 1)

164 professionals: begeleiders en 
vakgerichte medewerkers (therapeuten 
en agogen)  

reflectie- 
formulier 
BIAM

de leerresultaten van de 
deelnemers van leer-
groepen

vragenlijst
(bijlage  DK 1)

47 professionals: begeleiders en vak-
gerichte medewerkers (therapeuten en 
agogen)  

Reflectie-
formulier 
leercoaches 

de leer-/werkresultaten 
van de leercoaches 

reflectieformulier
(bijlage DK 2) 

5 leercoaches (131 reflectieformulie-
ren) begeleiders en vakgerichte mede-
werkers (therapeuten en agogen)  

Figuur 11.2: onderzoeksinstrumenten en respondenten De Korf 
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11.7 Resultaat collectieve leerbijeenkomsten 

Theoretische en methodische constructies 
De reflectievragen zijn volgens de theorie van de tweede orde (par. 6.1) vertaald naar 
begrippen die theoretische constructies zijn (par. 8.11). Voor het dichten van de kloof 
tussen empirie en theorie heeft - zoals bij het leerspel ‘Open de Cirkel’ - reductie plaats-
gevonden naar effectieve indicatoren. Er is gebruik gemaakt van dezelfde methodiek en 
dataverwerking. In de loop van het vernieuwingsproces lieten we de termen zorgvernieu-
wing en visieontwikkeling achter ons. In plaats daarvan zijn de kernbegrippen vraag-
gestuurd werken en leercompetentie-ontwikkeling gebruikt. De Korf heeft het leertraject 
gebruikt om competentie van professionals te ontwikkelen die nodig is om vraagge-
stuurd te kunnen werken. In figuur 11.3 wordt de vragenlijst toegelicht die is gebruikt bij 
de evaluatie van de collectieve leerbijeenkomsten.

Toelichting op de betekenis van de evaluatievragen:

1. Was de uitleg over het 
doel van de bijeenkomst 
duidelijk?

Verbale informatie verstrekken: 
het wat en hoe van het leertraject overbrengen (declaratieve kennis); de 
achterliggende bedoeling van invoering van vraaggestuurd werken over-
brengen (strategische kennis). 
Indicator 1: overbrengen informatie 

2. Heb je in de leergroe-
pen (subgroepen) geleerd?

Betekenisvol leren: 
BIAM koppelt nieuwe informatie aan voorkennis. 
Indicator 2: leren van formule visie-actie-gedrag

3. Stimuleert BIAM om in 
de praktijk tot doelge-
richte acties te komen?

Toepassen BIAM: 
met behulp van wederkerig leren komen tot praktisch handelen. 
Indicator 3: actieplanning

4. Had de begeleiding 
door de coach een meer-
waarde?

Construeren coachproces: 
de mate waarin de leercoach kennis construeert. 
Indicator 4: coachen dialoogproces

5. Werd voor deze sessie 
het doel bereikt?

Meten effectiviteit: 
het formuleren van acties. Indicator 5: doelrealisatie. 
Indicator 5: doelrealisatie

Figuur 11.3: reflectievragen BIAM bij collectief leren met effectieve indicatoren

In zeven collectieve leerbijeenkomsten hebben in totaal 164 (=N) deelnemers een reflec-
tieformulier ingevuld. Gemiddeld namen er 25 deelnemers per leerbijeenkomst deel. De 
evaluatieresultaten aan de hand van het reflectieformulier zijn in tabel 11.1 weergegeven. 

Tabel 11.1: gemiddelde scores en standaarddeviatie, 7 collectieve leerbijeenkomsten, 164 (=N) deelnemers 

Kernbegrippen: vraaggestuurd werken en leercompetentie-ontwikkeling

Indicatoren van effectiviteit:
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Gemiddelden Standaard-deviatie

1  Overbrengen informatie 4,01 0,87

2  Leren van formule: visie, actie, gedrag 3,92 0,82

3  Actieplanning 3,68 0,82

4  Coachen dialoogproces 3,92 0,78

5  Doelrealisatie 3,88 0,94

De evaluatieformulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van 
score 1 (Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen 
tussen beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag; 3 = neutraal; 
3,5 = voldoende; 4 = behoorlijk; >4  = in hoge mate. Alle vragen zijn boven het statis-
tisch gemiddelde (3) beantwoord. De scores liggen tussen de 3,68 en 4,01. 

Resultaat indicator 1: Overbrengen informatie
De score van 4.01 op de vraag ‘Was de uitleg over het doel van de bijeenkomst duidelijk?’ 
is een indicatie dat er ruim voldoende overdracht van informatie heeft plaatsgevonden. 
De informatieoverdracht was in hoge mate duidelijk.

Interpretatie
Bij deze reflectievraag reflecteren deelnemers op de introductie van de tien thema’s die in 
de collectieve bijeenkomsten zijn ingebracht.
1. Ontwikkeling van volwaardig burgerschap, ook voor kinderen met een verstandelijke  
 beperking/ontwikkelingsachterstand. Ieder kind is ontwikkelbaar. 
2. Van zorgen voor ouders naar ondersteunen van ouders. Specifiek wordt bedoeld het 
 ondersteunen van ouders bij het leren stellen van de juiste vragen. 
3. Vraagverduidelijking bij kindbesprekingen: vragen van kinderen omzetten naar   
 acties.
4. Van handelingsplan naar persoonlijk ontwikkelplan. Het handelingsplan aanpassen 
 aan nieuwe ontwikkelingen. Integreren van gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
 (LVS). Systematisch leren werken met het cliëntsysteem. Invoeren cliëntsysteem. 
5. Naar een professioneel leerklimaat om tot vraaggestuurde dienstverlening te komen. 
6. Persoonlijke effectiviteit: vaststellen nieuwe werkdefinities vraaggestuurd werken.
7. De professionals ondersteunen het leerproces van het kind. De professional is 
 verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
8. De mensen die een belangrijke rol spelen in het leerproces van het kind.
9. Onderzoek in een handelingsplan of de leer-/ontwikkeldoelen van het kind in relatie 
 gebracht zijn met autonomie en zelfregie.
10.  Welke competenties zijn nodig bij vraaggestuuurd werken? Welke competenties heeft 
 De Korf al in huis? 

In de collectieve bijeenkomsten hebben de dialoogvragen van de leermethode BIAM, die 
professionals hebben ingebracht, geleid tot nieuwe kennis en acties. De acties zijn in drie 
leergroepen uitgewerkt in drie actieplannen. In de collectieve leerbijeenkomsten heeft 
een reflectieve integratie plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat de professionals van tevoren 
de drie actieplannen hebben gelezen en in de collectieve bijeenkomst met behulp van de 
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leermethode BIAM op hun bevindingen hebben gereflecteerd. De opdracht was tevens 
kritisch te kijken of de resultaten van de acties werkbaar zijn en of er sprake is van ver-
nieuwing. Het moment van reflectieve integratie, waarmee iedere collectieve bijeenkomst 
begint is een feedbacklus die het effect en resultaat van het gestuurd leerproces steeds 
opnieuw ter sprake brengt.

Resultaat indicator 2: Leren van formule visie–actie–gedrag
De score van 3,92 op de vraag ‘Heb je in de leergroepen (subgroepen) geleerd?’ laat zien 
dat er ruim voldoende is geleerd. In de collectieve leerbijeenkomsten is gewerkt met 
duo’s en kleine groepen.
Interpretatie
Deze indicator geeft aan dat er bruikbare en toepasbare kennis is opgedaan (par. 6.5). 
Het gaat hierbij vooral om gebruikswaarde en nuttigheid. De professionals hebben de 
communicatie in relatie tot vraaggestuurde dienstverlening constructief opgepakt. Ze 
gaan de dialoog met ouders aan. Hierna wordt een korte schets gegeven van een 
collectieve bijeenkomst, waarin kennis wordt omgezet naar handelen.

Collectieve leerbijeenkomst, december 1999: acties en resultaten

Minimaal eenmaal per zes weken nemen we contact op met de ouders. Als ouders met vragen zitten, 
kunnen wij ook naar hen toe gaan (thuis). De dialoog met ouders moeten wij verbeteren. Wij moeten 
leren hen serieus te nemen en naar hun ervaring en meningen luisteren. Uitnodigend zijn en ruimte 
geven zijn hierin van belang. Dit maken wij mogelijk door ouders te vragen te participeren in de han-
delingsplanbespreking. Soms kunnen wij onze stempel ook meer op zaken drukken, als wij die van 
belang vinden voor het kind. Anders organiseren van zaken is nodig om vraaggestuurd werken door 
te ontwikkelen. De overlegstructuur binnen De Korf is opnieuw ingericht.

Resultaat indicator 3: Actieplanning
De score van 3,68 op de vraag ‘Stimuleert BIAM om in de praktijk tot doelgerichte acties 
te komen?’ laat zien dat er voldoende sprake is van actieplanning.

Interpretatie
Professionals zien mogelijkheden om in het werk acties te ondernemen. De scores laten 
zien dat er sprake is van een stimulerend effect op de werkpraktijk. Hier volgt een voor-
beeld van doelgerichte actieplanning. 

Collectieve leerbijeenkomst, maart 2000: acties

De ouders moeten zicht krijgen op de on-/mogelijkheden van De Korf. We stellen een en-
quête op en nemen die af om er achter te komen wat ouders weten van De Korf. De ouders 
hebben twee weken de tijd om te reageren. Na 8 weken hebben we de enquêtes verwerkt en 
bieden we de directie een rapport aan met de bevindingen. 

Er is een speciale brochure gemaakt over vraaggestuurde dienstverlening, die door het 
management en de cliëntenraad is getoetst op bruikbaarheid. Het rapport heeft dusdanige 
informatie opgeleverd dat de achterstand aan kennis bij ouders is opgeheven.
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Resultaat indicator 4: Coachen dialoogproces 
De score van 3,92 op de vraag ‘Had de begeleiding door de coach een meerwaarde?’ laat 
zien dat de begeleiding door de coach ruim voldoende meerwaarde had. 

Interpretatie
De meerwaarde van de leercoach is tijdens de collectieve bijeenkomsten tweeledig. De 
score representeert een combinatie van de waarderingen voor professionals die zelf in 
de collectieve bijeenkomsten kleine groepjes coachten en voor de trainer/coach die de 
leerbijeenkomst leidt. 
Door consequent de leermethode BIAM toe te passen maakten professionals gebruik 
van de leerformule visie-actie-gedrag. Gaandeweg het leerproces had zo een groot aantal 
professionals dialoogsessies gecoacht en hierin ervaring opgedaan. 

Resultaat indicator 5: Doelrealisatie
De score van 3,88 op de vraag ‘Werd voor deze bijeenkomst het doel bereikt?’ laat zien 
dat men heeft ervaren dat tijdens de collectieve bijeenkomst voldoende doelgericht 
gewerkt is.

Interpretatie
De collectieve bijeenkomsten, waaraan gemiddeld 25 professionals aan deelnamen, had-
den een positieve sfeer. Professionals van De Korf maakten de indruk dat zij leerbereid 
zijn en stelden zich flexibel op in tal van situaties.
Vooralsnog ging het bij De Korf met name om acties die gerelateerd zijn aan de ontwik-
keling van vraaggestuurd werken, hetgeen men vooral heeft ingezet op systeem- en ont-
werpniveau. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe communicatiestructuur, waarin ouders 
een permanente plaats hebben gekregen. Dit betekent voor professionals dat zij op een 
andere wijze het gesprek moeten voorbereiden: de communicatie verloopt nu ouderge-
richt in plaats van professionalgericht. 

Collectieve leerbijeenkomst juni 2000: Actie Plan

Wij hebben op een rijtje gezet welke overlegsituaties wij moeten hebben bij vraaggestuurd 
werken. Van de huidige overlegsituaties over het individuele kind hebben wij de kwaliteit van 
het overleg onderzocht op de punten: wie zijn er aanwezig bij het overleg; wat is de doelstel-
ling van het overleg; de frequentie. Daarna hebben we gekeken welke veranderingen wenselijk 
zijn om efficiënte overlegvormen te creëren, met als uitgangspunt een multidisciplinaire 
benadering. Alle gewenste overlegsituaties zijn in een ontwerp geplaatst: startend bij de intake 
en eindigend bij gesprek over het kind dat De Korf verlaat. 

Discussie 
Bij professionals van De Korf is de kloof tussen hoe zij denken en wat zij daadwerke-
lijk doen op collectief niveau nauwelijks zichtbaar. In de collectieve bijeenkomsten was 
uitsluitend sprake van constructieve dialogen en positieve samenwerking. Het werken 
met het instrument Actie Plan heeft geleid tot een nieuw werkkader, waarin thema’s zijn 
uitgewerkt en hebben geleid tot een eindresultaat. 
De hoge scores zijn te danken aan de leerwerkvorm BIAM, die binnen een collectieve bij-
eenkomst uitgaat van de volgende cyclus: collectieve thema’s, duo-leren en leren in kleine 
groepen en bespreken van de effectiviteit van de acties. Deze leerwerkvormen hebben 
een sterke sociale component. Het wederkerig leren wordt gestimuleerd door profes-
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sionals te laten ‘meedoen’ met de cognitieve activiteiten van anderen. De persoonlijke 
ontwikkeling vindt dan plaats in aanwezigheid van anderen. Professionals van De Korf 
zijn in staat actief en zelfstandig te leren en tot resultaten te komen voor de organisatie.

11.8 Resultaten leergroepen

Theoretische en methodische constructies
Het betekeniskader in figuur 11.14 geeft de reductie weer met effectieve indicatoren 
betreffende de resultaten van de leergroepen. Er is gebruik gemaakt van dezelfde metho-
diek en dataverwerking als bij het reflectieformulier van de collectieve leerbijeenkom-
sten.

Toelichting op de betekenis van de evaluatievragen:

1. De uitleg over het doel van 
de bijeenkomst was duidelijk.

Verbale informatie verstrekken:
het wat en hoe van het leertraject overbrengen (declaratieve kennis); 
de achterliggende bedoeling van invoering van vraaggestuurd werken 
overbrengen (strategische kennis).
Indicator 1: overbrengen van informatie

2. Door de bijeenkomst heb ik 
geleerd.

Competentie ontwikkelen:
BIAM koppelt nieuwe informatie aan voorkennis.
Indicator 2: leren van de formule visie-actie-gedrag 

3.De leergroepen dragen 
bij aan vraaggestuurd leren 
werken.

Systematisch leren en ontwikkelen:
sociale actie van groepsleden bevordert de veranderbaarheid van aan-
bodgericht werken naar vraaggestuurd werken op de werkplek.
Indicator 3: vraaggestuurd werken

4.Voor visie-uitwisseling is 
voldoende tijd genomen.

Betekenissen sturen:
in het dialoogproces is gestuurd op betekenisgeving.
Indicator 4: visieontwikkeling

5. Visie-uitwisseling heeft 
geleid tot doelgerichte acties.

Competentieontwikkeling:
taakgerelateerde acties komen op de werkplek tot stand.
Indicator 5: leren op de werkplek

6 Acties zijn onderling afgewo-
gen en afgestemd ten opzichte 
van lopende acties. 

Afstemming acties:.
sociale actie van professionals bevordert het rationeel planningsproces 
op de werkplek. 
Indicator 6: teamleren 

7. Mijn inbreng heeft geleid tot 
nieuwe visies.

Expliciteren van kennis:
professionals socialiseren kennis. 
Indicator 7: individueel leren

8 Werken met leergroepen leidt 
tot vraaggestuurd werken.

Werken in leergroepen:
collectieve betekenisgeving bevordert vraaggestuurd werken.
Indicator 8: collectief leren 

9. De ondersteuning van de 
leercoach had een meerwaarde.

Construeren coachproces:
de mate waarin de leercoach kennis construeert
Indicator 9: coachen dialoogproces



280

10. Voor déze sessie is het doel 
bereikt. 

Meten effectiviteit:
het formuleren van acties 
Indicator 10: actieplanning

Figuur 11.4: leren in leergroepen, reflectievragen BIAM 

In tabel 11.2 is het toetsingskader met de evaluatieresultaten aan de hand van het reflec-
tieformulier van de leergroepbijeenkomsten weergegeven. 

Tabel 11.2: gemiddelde scores en standaarddeviatie, 9 leergroepbijeenkomsten, 47 (=N) deelnemers

Kernbegrippen: vraaggestuurd werken en leercompetentie-ontwikkeling

Indicatoren van effectiviteit:

Gemiddelden Standaard-deviatie

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10

Overbrengen van informatie
Leren van de formule: visie-actie-gedrag
Vraaggestuurd werken
Visieontwikkeling
Leren op de werkplek
Teamleren
Individueel leren
Collectief leren
Coachen dialoogproces
Actieplanning

4,23
4,02
3,87
4,21
4,17
3,93
3,62
3,70
4,10
3,87

0,86
0,84
0,62
0,68
0,79
0,74
0,76
0,64
0,52
0,83

De formulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van score 1 
(Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen tussen 
beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag; 3 = neutraal; 3,5 = 
voldoende; 4 = behoorlijk; >4 = in hoge mate.
Alle items zijn ruim boven het statistisch gemiddelde beantwoord. De scores liggen tus-
sen de 3,62 en 4,23. 

Resultaat indicator 1: Overbrengen van informatie 
De score van 4,23 op het item ‘De uitleg over het doel van de bijeenkomst was duidelijk’ 
laat zien dat er ruim voldoende overdracht van informatie heeft plaatsgevonden.

Interpretatie
De leercoaches zijn zeer goed in staat geweest in de leergroepen het thema vraaggestuurd 
werken en de aanpak van het thema uit te leggen. In de collectieve bijeenkomsten was 
met de professionals het werkkader rondom vraaggestuurd werken en competentieont-
wikkeling al opgesteld. We mogen hierbij aannemen dat een goede transfer heeft plaats-
gevonden van de leeropdrachten. We ervaren dit als een belangrijk effect van het leersy-
steem. In paragraaf 8.1. is het belang van declaratieve en strategische kennis toegelicht.

Resultaat indicator 2: Leren van de formule visie-actie-gedrag
De score van 4,02 op het item ‘Door de bijeenkomst heb ik geleerd’ laat zien dat  deelne-
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mers vinden dat ze ruim voldoende hebben geleerd. 

Interpretatie
In paragraaf 8.1.1 is deze indicator uitvoerig toegelicht. Professionals leren door interac-
tie met anderen. De kern is dat beleving, ervaringen delen en uitwisselen als basis dienen 
om te leren. We zien ook dat leercompetentie-ontwikkeling meer betekenis krijgt door 
actief leren. Actief leren vereist een bepaalde mate van zelfstandig leren om de actie te 
kunnen uitvoeren. Leren doen we niet alleen door kennisoverdracht, maar vooral door 
ervaring. De sociale actie van leergroepen leidt tot actief leren.

Resultaat indicator 3: Vraaggestuurd werken.
De score van 3,87 op het item ‘De leergroepen dragen bij aan vraaggestuurd leren wer-
ken’ laat zien dat deelnemers denken voldoende geleerd te hebben om vraaggestuurd te 
leren werken.

Interpretatie
Door beelden van en ervaringen met vraaggestuurd werken systematisch uit te wis-
selen worden nieuwe betekenissen geconstrueerd. Er wordt in leergroepen individueel 
betekenis gegeven aan kennis en ervaringen (individueel constructionisme). Het delen 
ervan kan uitgroeien tot gemeenschappelijke betekenissen (sociaal-constructionisme). 
Daar waar individuele constructies over vraaggestuurd werken elkaar gaan overlappen 
ontstaat een nieuwe werkcultuur, waarin competenties van professionals eveneens om 
nieuwe betekenissen vragen. 
In de situatie van De Korf ontstaan in de leergroepen nieuwe competenties die vanuit de 
praktijk leiden tot organisatiecompetenties. De focus op vraagsturing was door de poli-
tiek al opgelegd; deze is gaandeweg naar binnen getransporteerd. Er heeft  overdracht 
plaatsgevonden van informatie, feiten en ideeën over vraagsturing. Leren in deze zin 
is het transformeren van de sociale orde en het gemeenschappelijk maken van nieuwe 
realiteiten (De Moor, 1998).

Resultaat indicator 4: Visieontwikkeling
De score van 4,21 op het item ‘Voor visie-uitwisseling is voldoende tijd genomen’ laat 
zien dat er in hoge mate visieontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Interpretatie
De resultaten van het leerspel ‘Open de Cirkel’ rond visieontwikkeling laten zien dat er 
weinig aandacht was voor het thema zorgvernieuwing. Professionals praatten vooral over 
de eigen werkcontext. In collectieve bijeenkomsten van De Korf is bewust gewerkt aan 
creëren van dubbelzinnigheid door het ter discussie stellen van de werkkaders en het 
bedenken van werkkaders, waarop later overeenstemming is bereikt. Bij de leermethode 
BIAM - waar het hoofdthema geëxpliciteerd wordt in dialoogsessies - maken de profes-
sionals de dialoogvragen zelf en leiden deze af van ideeën en denkbeelden over vraagge-
stuurd werken. De blanco BIAM-kaarten zijn steeds gebruikt om nieuwe dialoogvragen 
in te brengen.

Resultaat indicator 5: Leren op de werkplek
De score van 4,17 op het item ‘Visie-uitwisseling heeft geleid tot doelgerichte acties’ laat 
zien dat er in hoge mate uitwisseling heeft plaatsgevonden die leidde tot acties.
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Interpretatie
Deze indicator gaat ervan uit dat actie nodig is om tot ervaring te komen en dat door er-
varing geleerd wordt. Leren op de werkplek bestaat dan uit taakgerelateerde leersituaties: 
de acties staan ten dienste van de kinderen.
In algemeen opzicht kunnen werksituaties leerzaam zijn en de mogelijkheid bieden om 
persoonlijke competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Leerzame situaties kunnen 
de ontwikkeling van professionals stimuleren. Daardoor kunnen professionals betere 
prestaties genereren, wat veronderstelt dat ze tal van cliëntvragen adequaat kunnen 
beantwoorden. Leren op de werkplek, waar visie-uitwisseling primair onderdeel van 
uitmaakt, kan een zichzelf versterkend leerproces worden. De score 4,17 beschouwen 
we als een belangrijk resultaat, omdat door visies uit te wisselen acties zijn ontstaan die 
op de werkplek met cliënten en ouders worden uitgevoerd. Acties ondernemen betekent 
een sociale context creëren, waar de professional leervermogen inzet en ontwikkelt. We 
spreken in dit verband van ontwikkeling van competentie. 

Resultaat indicator 6: Teamleren
De score van 3,93 op het item ‘Acties zijn onderling afgewogen en afgestemd ten opzichte 
van lopende acties’ geeft aan dat de acties onderling ruim voldoende zijn afgewogen.

Interpretatie
Het onderling afwegen van acties (par. 10.3.1) is een essentieel onderdeel van de leer-
methode BIAM, omdat iedere actie die wordt toegevoegd voor korte of langere tijd de 
sociale context van de persoon met een verstandelijke beperking wijzigt. Elke actie wordt 
in de context van al aanwezige levensactiviteiten uitgevoerd. In samenspraak met de per-
soon met een verstandelijke beperking (of verwanten) moet onderzocht worden of het 
gewenst is of de actie plaatsvindt en hoe deze zich verhoudt tot al lopende acties en wat 
de meerwaarde is van een nieuwe actie. Het leven van de persoon met een verstandelijke 
beperking vraagt om een evenwichtige samenstelling van spanning en ontspanning, met 
een passende taakspanning. Voor de leergroep betekent dit dat een sociale kaart gemaakt 
wordt van de persoon. Professionals moeten opnieuw het proces van betekenisgeving 
doorlopen, waardoor er een nieuw referentiekader ontstaat. Er worden sociale verge-
lijkingen gemaakt en percepties veranderen. Door actieve, teamsgewijze reflectie is het 
mogelijk dat uiteindelijk andere acties of juist geen acties tot stand komen. De scores van 
de professionals van De Korf geven blijk van een kwalitatief goed planningsproces van 
kindactiviteiten. De eigen werkdruk is hiermee geobjectiveerd.

Resultaat indicator 7: Individueel leren
De score van 3,62 op het item ‘Mijn inbreng heeft geleid tot nieuwe visies’ laat zien dat 
voldoende eigen inbreng aanwezig was en voldoende nieuwe visies zijn ingebracht.

Interpretatie
Met ‘eigen inbreng’ wordt tegelijkertijd een beroep gedaan op de kwaliteit van het 
reflectieve vermogen van de professional. Voorkennis en stilzwijgende kennis worden 
gesocialiseerd. De professional reflecteert op zijn handelen en ervaart zijn aanwezige 
betekenisstructuren en ontwikkelt van daaruit weer nieuwe betekenissen. In de leergroep 
wordt door individuen een constructieproces in gang gezet waardoor het mogelijk wordt 
nieuwe visies te construeren. Het construeren van de opgebrachte betekenissen naar een 
construct is vervolgens weer een belangrijk aspect voor teamleren.
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Resultaat indicator 8: Collectief leren
De score van 3,70 op het item ‘Werken met leergroepen leidt tot cliëntgebonden werken’
laat zien dat professionals voldoende cliëntgebonden werken.

Interpretatie
Er is sprake van collectief leren als professionals in leergroepen betekenisstructuren 
construeren over vraaggestuurd werken die tot stand zijn gekomen vanuit interacties als 
gevolg van gebrek aan overeenstemming. Collectief leren kan gaan over uiteenlopende 
thema’s zoals cognities en emoties, missie en doelen. Collectief leren vraagt bij De Korf 
bovendien om ontwikkeling van een collectieve ambitie, omdat er een breed draagvlak 
nodig is bij professionals en verwanten om vraaggestuurd werken te kunnen realiseren.

Resultaat indicator 9: Coachen dialoogproces
De score van 4,10 op het item ‘De ondersteuning van de leercoach had een meerwaarde’
laat zien dat van de coaching ruim voldoende meerwaarde is ervaren.

Interpretatie
BIAM vraagt aan professionals een bijdrage te leveren aan het collectieve leerproces. Een 
positieve en motiverende kracht wordt zichtbaar als eigen collega’s zich inspannen voor 
het geheel waarvan ook de anderen deel uitmaken. 
De leercoach neemt de coachrol op zich, waarmee deze professional zijn intrinsieke 
motivatie toont. Er ontstaat belangstelling voor elkaar en professionals waarderen de rol 
en taak van de leercoach. Het management heeft motivatie getoond door professionals te 
laten werken als leercoach en professionals te laten leren in de leergroepen.

Resultaat indicator 10: Actieplanning
De score van 3,87 op het item ‘Voor déze sessie is het doel bereikt’ laat zien dat er tijdens 
de bijeenkomst voldoende doelgericht gewerkt wordt.

Interpretatie
Als we de score van deze vraag vergelijken met de score van evaluatie-item 6, ‘de onder-
linge afweging van acties’, zien we dat dit item eveneens impliceert dat er sprake is van 
actieplanning.
In de collectieve leerbijeenkomsten is betekenis gegeven aan het thema vraaggestuurd 
werken, waaraan steeds ook het persoonlijk functioneren is gekoppeld (dat zijn neerslag 
krijgt in het Persoonlijk Ontwikkelplan). In de leergroepen kwam eerst intersubjectieve, 
gedeelde kennis tot stand, die vervolgens leidde tot collectieve kennis en handelingsken-
nis. De leermethode BIAM vraagt steeds nieuwe dialoogvragen te formuleren. Aan de 
hand daarvan worden de relevante aspecten van dialogen geselecteerd, waarmee doelge-
richte kennis wordt verworven. Elke vraag is in feite een leerdoel, elke actie een leeracti-
viteit. De vragen stimuleren professionals actief na te denken, verbanden te ontdekken 
en kritisch te zijn.
Professionals worden kritischer door onafhankelijk van anderen informatie te analyse-
ren. Door kritisch denken zijn professionals van De Korf beter gaan ‘leren leren’. De sco-
res geven het beeld dat de resultaten van de leergroepen als ruim voldoende zijn ervaren. 
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11.9 Resultaten actieplanning leercoaches 

Methodische en theoretische constructies 
Na iedere reflectiebijeenkomst heeft de leercoach een reflectieverslag geschreven. Deze 
verslagen zijn in de reflectiebijeenkomsten met de onderzoeker besproken. Reductie van 
de teksten vindt plaats door de antwoorden te interpreteren naar dimensies, die volgens 
de theorie van Clandinin & Conelly beïnvloedingsfactoren zijn voor leercompetentie-
ontwikkeling: situatie, continuïteit en interactie. Uit deze factoren kunnen we herleiden 
of er sprake is van een sociale context die volgens deze theorie een aanleiding kan zijn 
om tot leercompetentie-ontwikkeling te komen. In paragraaf 8.4.1. is de theorie van 
Clandinin & Conelly uitvoerig toegelicht. In het toetsingskader zijn de ondersteunings-
principes van Schalock geïntegreerd. Daarbij zijn wederkerig leren en leercompetentie-
ontwikkeling de kernbegrippen. 
De schriftelijke reflecties van leercoaches zijn geïnterpreteerd op indicatoren. Alles wat 
wel was opgeschreven, maar niet via de indicatoren ‘gewogen’ kon worden is als data bui-
ten beschouwing gelaten. De theoretische constructie heeft geleid tot een toetsingskader 
en meetinstrument, dat in figuur 11.5 wordt weergegeven.

Kernbegrippen: wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling professionals

Dimensies Indicatoren van effectiviteit

Professional

Situatie Centraal stellen vraag van het kind 
Ondersteunen van de ouders
Samenwerken met ouders 

Continuïteit Ontwikkelen perspectief van het kind
Leren van functionele vaardigheden
Kindgebonden acties ondersteunen
Ondersteunen integraal ondersteuningsproces
Gebruiken van de beste technologieën

Interactie Interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Promoten van een positieve dagsituatie
Bevorderen van een normale en geïntegreerde omgeving
Zorg voor integreren en participeren in de samenleving

Leerwerkdoelen Thema’s bespreken en ervaringen uitwisselen
Dialoog voeren
Feedback geven op het handelen
Reflecteren op werkdruk
Coachen leerproces
Acties koppelen aan POP
Actieplanning

Figuur 11.5: toetsingskader wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling professionals 

De dimensies ‘situatie’, ‘continuïteit’ en ‘interactie’ vormen het toetsingskader voor het 
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kind; de dimensie ‘leerwerkdoelen’ is het toetsingskader voor de professionals en de leer-
coaches. We beschouwen de theoretische constructie van het toetsingskader als een vorm 
van reductie, waarmee we inzicht krijgen of er daadwerkelijk een veranderingsproces 
gaande is in ondersteunend en vraaggestuurd werken en of professionals daadwerkelijk 
leren van vragen van kinderen. Omdat de leermethode BIAM object van onderzoek is en 
wederkerig leren daarin een centrale plaats inneemt, blijven we focussen op de thema’s 
‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ en leercompetentie-ontwikkeling. De vooronderstel-
ling daarbij is dat als professionals in staat zijn betekenis te geven aan vraaggestuurd wer-
ken en acties ondernemen waarin dit concreet inhoud en vorm krijgt, zij dan ervaring 
opdoen in vraaggestuurd werken en competentie ontwikkelen.

Leergroep 22 februari 2001:

‘We bekijken nog even het nieuwe boekje ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’, dat we voor ouders 
hebben gemaakt. We vragen ons af hoe leesbaar het boekje is voor ouders. Wanneer we vraaggestuurd 
willen werken moet de drempel om vragen te stellen laag zijn. De drempel is nu voor ouders veel te 
hoog. Ook is het belangrijk dat ouders en medewerkers samen aan de vragen van het kind werken. 
Gezamenlijkheid moet het uitgangspunt zijn. We stellen aan het management voor het boekje ter 
goedkeuring voor te leggen aan een paar ouders en aan de cliëntenraad’.

De vijf leercoaches hebben samen 31 (=N) reflectieformulieren ingevuld. Per dimensie 
volgt hierna een analyse. Per indicator wordt de score procentueel weergegeven.

Resultaat dimensie ‘Situatie’ 
De meetresultaten liggen tussen 0% en 100%. Om de resultaten genuanceerd te kunnen 
interpreteren is de volgende classificatie gebruikt. 
  0 - 20%   = zeer laag
20 - 40%  = relatief laag
40 - 60%  = voldoende
60 - 80%  = behoorlijk
80 - 100% = in hoge mate

Met 31 (=N) reflectieformulieren kan op de drie vragen 93 keer gescoord worden op  
dimensie ‘situatie’. Er is in totaal 56 keer gescoord. Bij deze effectmeting(en) interprete-
ren we de werkelijk geschreven reflecties, die leercoaches aan de hand van de leergroep-
bijeenkomst vastlegden. Leergroepen hebben hun eigen dynamiek en inhouden en dit 
zien we terug in de non-response. De reflecties zijn de resultanten van de dialogen. Het 
resultaat is voldoende en ligt tussen de 54,84 % en 64,52 %.

Tabel 11.3: effectmeting reflecties leercoaches: dimensie situatie 

Situatie Indicator 1: centraal stellen vraag van het kind 
Indicator 2: ondersteunen van de ouders
Indicator 3: samenwerken met ouders 

61,29 %
54,84 %
64,52 %

Interpretatie
Er is voldoende gescoord op de dimensie ‘situatie’. Situatie schept volgens de theorie de 
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ruimte voor tijdelijkheid, het persoonlijke, het sociale en de plaats. Met deze indicatoren 
kunnen zaken beïnvloed worden. De drie indicatoren hebben alle een sociale betekenis 
en vereisen adequate communicatie. De inhoud van deze communicatie en hoe er ver-
volgens gehandeld wordt zijn van groot belang voor de persoon met een verstandelijke 
beperking. De wijze van handelen van de professional bepaalt mede of de persoon met 
een verstandelijke beperking tot leercompetentie-ontwikkeling komt.
De opdrachten die de professionals zich hadden gesteld, lagen vooral op het terrein van 
samenwerking.
De leermethode BIAM heeft in dialoogsessies zichtbaar gemaakt, dat er wel een visie is 
op hoe ouders te ondersteunen. We hebben eerder echter geconcludeerd dat als er weinig 
actie is ondernomen, er nauwelijks sprake kan zijn van ervaring of gedragsverandering 
van professionals. We mogen aannemen dat samenwerken met ouders een voor de hand 
liggende actie kan zijn die uitnodigt tot leren ondersteunen van ouders. Dit vraagt een 
professionele aanpak en is gericht op casuïstiek. 

In loop van leertraject hebben professionals van De Korf contact en samenspraak met 
ouders gehad. Op eigen wijze maakten zij een aanzet tot vraaggestuurd werken door 
ouders direct te betrekken bij hun plannen voor vraaggestuurd werken. Ouders partici-
peren via deelname aan de enquête, de cliëntenraad en deelname aan sommige kindbe-
sprekingen. Voor de drie indicatoren geldt dat deze systematisch onderdeel uit dienen te 
maken van de werkwijze van professionals. 

Resultaat dimensie ‘Continuïteit’ 
Met 31 (=N) reflectieformulieren kan op de vijf vragen die betrekking hebben op 
‘continuïteit’ 155 keer gescoord worden. Er is in totaal 67 keer gescoord. De scores liggen 
tussen de 16,13% en dit is relatief laag en 58,06%, dit is voldoende.

Tabel 11.4: effectmeting reflecties leercoaches: dimensie continuïteit 

Continuïteit Indicator 1: ontwikkelen perspectief van het kind
Indicator 2: leren van functionele vaardigheden
Indicator 3: kindgebonden acties ondersteunen
Indicator 4: ondersteunen integraal ondersteuningsproces
Indicator 5: gebruiken van de beste technologieën

 54,84%
 32,26 %
 54,84 %
 58,06 %
 16,13 %

Interpretatie
Niet op alle indicatoren voor de dimensie continuïteit is voldoende gescoord. Volgens 
de theorie zegt ‘continuïteit’ iets over het verleden, heden en toekomst, mensen en actie, 
over zekerheid. Met handelingen en gedrag waarnaar deze indicatoren verwijzen, kunnen 
de ontwikkeling van het kind, het leefsysteem en de hulpmiddelen beïnvloed worden. 
De indicatoren ‘ontwikkelen perspectief van het kind’, ’kindgebonden acties ondersteu-
nen’ en ‘ondersteunen integraal ondersteuningsproces’ scoren voldoende. De scores laten 
zien dat er in zekere mate perspectief ontwikkeld wordt voor een kind met een verstan-
delijke beperking; kindgebonden acties scoren in dezelfde orde.
‘Leren van functionele vaardigheden’ scoort relatief laag. Het is mogelijk dat professio-
nals ‘functionele vaardigheden’ relateren aan doorstromen naar bijvoorbeeld een ZML-
school. We merken op dat een groot aantal kinderen met een verstandelijke beperking 
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die naar De Korf gaan een intensieve zorgvraag heeft. 
De indicator ‘leren van functionele vaardigheden’ blijven we echter benaderen vanuit de 
grondgedachte dat leren leidt tot zelfontplooiing. Dit hebben we in dit proefschrift als 
kernthema aangemerkt (par. 1.2), omdat we met name de leercompetentie van het kind 
met een verstandelijke beperking willen leren ontdekken.
Er is in de leergroepen regelmatig gereflecteerd op ‘ondersteunen van het integraal on-
dersteuningsproces’, wat we als een belangrijke ontwikkeling beschouwen. Gezien de aard 
van de opdracht die De Korf zich had gesteld, namelijk een meer naar buiten gerichte 
organisatie te worden, kunnen we de acties die zijn ondernomen als positief duiden. Het 
ondersteuningsnetwerk is in beeld gebracht en betrokkenen uit het netwerk participeren 
in de formele communicatiestructuur.
Een enkele keer is aangegeven dat technologieën het ontwikkelingsproces kunnen onder-
steunen, waarbij het hier gaat om het gebruik van bepaalde technische hulpmiddelen.

Het ondersteunen van het integraal ondersteuningsproces, dat wil zeggen dat er vanuit 
verschillende interne en externe disciplines en door externe actoren (familie en vrijwil-
ligers) wordt ondersteund, ontwikkelt zich gunstig. Met de leermethode BIAM kon in de 
dialoogsessies vanuit meerdere vakdisciplines betekenis gegeven worden aan de indica-
toren. De scores laten zien dat professionals van De Korf de dimensie continuïteit nog 
verder kunnen uitwerken.

Resultaat dimensie ‘Interactie’
Met 31 reflectieformulieren (=N) kan op de vier vragen die betrekking hebben op de 
dimensie ‘interactie’ 124 keer gescoord worden. Er is in totaal 53 keer gescoord. De scores 
liggen tussen 22,58%, dit is relatief laag; en 74,19% dit scoort behoorlijk.

Tabel 11.5: effectmeting reflecties leercoaches: dimensie interactie

Interactie Indicator 1: interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Indicator 2: promoten van een positieve dagsituatie
Indicator 3: bevorderen van een normale en geïntegreerde omgeving
Indicator 4: zorg voor integreren en participeren in de samenleving

74,19 %
38,71 %
35,48 %
22,58 %

Interpretatie
De dimensie ‘interactie’ leidt tot sociale actie en het persoonlijke. Indicator 1 toont een 
zeer positieve score. In het veranderingsproces is het interacteren met bestaande netwer-
ken van belang om uiteindelijk indicator 3 en 4 meer inhoud te kunnen geven. De lage 
score op indicator 2, ‘promoten van een positieve dagsituatie’, kan als volgt verklaard 
worden. Dit promoten is minder noodzakelijk, omdat de kinderen per jaar van groep 
kunnen wisselen. Slechts in een enkele kindgebonden actie kwam de dagsituatie aan de 
orde.

Professionals hebben ruim voldoende interactie met het ondersteuningsnetwerk. Het 
gaat hierbij doorgaans om de ouders en de disciplines die in het licht van de zorg en on-
dersteuning van het kind een actieve bijdrage leveren aan zijn bestaan. We mogen er nog 
niet vanuit gaan dat de inhoud van de sociale actie in het ondersteuningsnetwerk ook 
ondersteuningsgericht is. We leiden uit de reflectieformulieren wel af, dat professionals 
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zich daadwerkelijk inspannen om het sociale actieniveau te bevorderen en dat zij kritisch 
naar het eigen handelen kijken. We beschouwen deze wijze van reflecteren op het eigen 
handelen als een bijdrage aan leercompetentie-ontwikkeling en bevorderend voor het 
teamleren. Het blijft opvallend dat ‘participatie in de samenleving’ laag scoort. Omdat 
de kinderen maar voor een periode van vier tot vijf jaar en slechts een gedeelte van de 
dag bij De Korf verblijven, zouden we verwachten dat er een meer ‘naar buiten’ gerichte 
werkwijze zou zijn. 

Resultaat dimensie ‘Leerwerkdoelen’
Met 31 (=N) reflectieformulieren kan op de zeven vragen die betrekking hebben op 
‘leerwerkdoelen’ 217 keer worden gescoord. Er is in totaal 111 keer gescoord. De scores 
liggen tussen 16,13%, dit is relatief laag; en 74,19% scoort behoorlijk.

Tabel 11.6: effectmeting reflecties leercoaches: dimensie leerwerkdoelen 

Leerwerkdoelen Indicator 1: thema’s bespreken en ervaring uitwisselen
Indicator 2: dialoog voeren
Indicator 3: feedback geven op het handelen
Indicator 4: reflecteren op werkdruk
Indicator 5: coachen leerproces
Indicator 6: acties koppelen aan POP
Indicator 7: actieplanning

38,71 %
54,84 %
61,29 %
16,13 %
74,19 %
64,52 %
48,39 %

Interpretatie
De dimensie ‘leerwerkdoelen’ verwijst vooral naar de leer- en werkdoelen die de profes-
sional zichzelf stelt in het leerproces. In de leergroepen is op verschillende manieren 
aandacht geweest voor het persoonlijk ontwikkelplan (POP). Leercoaches stimuleerden 
professionals regelmatig om de verbinding te maken tussen de actie met het kind en de 
eigen leercompetentie-ontwikkeling. Het al of niet terugkoppelen van acties naar het 
POP was in de reflectiebijeenkomsten met de leercoaches en de onderzoeker regelmatig 
onderwerp van gesprek, omdat professionals het moeilijk vonden om het eigen werk-
gedrag te evalueren en te reflecteren op verworven competenties en nog te ontwikkelen 
competenties. Het bespreekbaar maken van de eigen competenties is geen vanzelfspre-
kendheid en de leermethode BIAM vraagt zowel in het Actieplan als in het POP naar 
individuele competentieontwikkeling. Deze instrumenten vragen welke kennis, vaardig-
heden en houding de professional nodig heeft bij een bepaald type ontwikkelingsvraag 
van het kind en het proces van verwerving en ontwikkeling van competenties. ‘Leren van 
vragen van kinderen’ komt hier als concept nadrukkelijk naar voren.
Werkdruk was in het leerproces aan de orde bij wisseling van de leidinggevende. In de 
reflecties hebben niet alle leercoaches deze indicator genoemd. Uit de reflecties blijkt 
wel dat er een andere stijl van leidinggeven kwam, welke zich meer richtte op probleem-
gestuurd werken in plaats van betekenisgestuurd werken (figuur 10.5). De leercoaches 
hebben gaandeweg het leerproces het betekenisgestuurd werken weer opgepakt. 
Het coachen van het leerproces is door leercoaches veelvuldig genoemd. Dit heeft twee 
invalshoeken. Leercoaches maken zelfreflecties op het eigen handelen en zij vertellen 
over hun aanpak in de leergroepen, de communicatie in de leergroep, de missers en de 
positieve ervaringen. 
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De dimensie ‘leerwerkdoelen’ laat zien dat professionals de leerformule visie-actie-ge-
drag in de leergroepen hebben toegepast, waarbij de aspecten visieontwikkeling, gedrags-
verandering, actieplanning herkenbaar terugkomen (par. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4). 
We beschouwen de reflecties op ‘acties terugkoppelen’ als een ontwikkelingsproces, waar-
in aandacht en betrokkenheid op het persoonlijk functioneren zich gunstig ontwikkelt.
Het ‘feedback geven op het handelen’ scoort eveneens gunstig. Dit veronderstelt dat er 
voldoende interactie is tussen de professionals, waarbij er een zekere mate van kritische 
reflectie plaatsvindt in de leergroepen.
Het leerproces waartoe de leermethode BIAM aanleiding geeft, nodigt professionals uit 
tot dialoog en actie, reflectie en feedback geven. De leermethode nodigt professionals uit 
om na te denken over het eigen werkgedrag en leert hen competentiegericht te denken 
en te werken. De actieplanning scoort net voldoende; de professionals van De Korf zijn 
gericht op visieontwikkeling binnen het proces van vraaggestuurd werken.

11.10 Conclusies
De onderzoeksvragen worden hieronder beantwoord en gerelateerd aan de onderzoeks-
resultaten en conclusies van De Korf.

Hoofdvraag 3:  Hoe en waarmee kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode 
   (BIAM) invloed hebben op wederkerig leren?

De leermethode BIAM kan invloed hebben op wederkerig leren als systematische toepas-
sing van dialoog en actie tussen kind/ouder en professional en tussen professionals on-
derling plaatsvindt. Dit genereert collectieve opvattingen. We stellen vast dat de leerme-
thode BIAM een dialoog tot stand brengt. Professionals creëren binnen de leergroep een 
situatie waarin zij wederkerige vragen stellen. Door te reageren op een vraag of uitspraak 
van de ander vindt een proces van betekenisgeving plaats. 
In eerste instantie vraagt de leermethode BIAM om kindgebonden dialoogvragen te 
maken, waarbij zorgvuldig geluisterd moet worden naar ‘vragen van bestaan’ (existen-
tiële vragen), in plaats van dat de planning en beheersing van het werk voorop staat. De 
kindgebonden vragen vinden hun antwoord in een beeld van opvattingen over wat goed 
is voor het kind. We stellen vast dat de leermethode BIAM door de leerformule visie-ac-
tie-gedrag integratie van ervaringen bevordert door te beginnen met te luisteren naar de 
ander in zijn authenticiteit.
Het antwoord op de inhoudelijke vraag laat zich alleen opsporen aan de hand van het 
verhaal van het kind en zijn ouders. Professionals dragen bij aan het verhaal van de 
levensloop van het kind door het wederkerig proces van communicatie bewust te initi-
eren. Dit vereist een proces van luisteren en interpreteren dat de praktische categorieën 
van het persoonlijk plan van het kind overstijgt. BIAM bevordert het narratief werken, 
waarbij relaties gestalte krijgen in een verhalende vorm. De leermethode bevordert de 
continuïteit in wederkerigheid door doorlopend in dialoog te zijn.

We sluiten deze bevindingen af met de vaststelling dat de professionals van De Korf we-
derkerig leren tot stand hebben gebracht op tal van aspecten binnen de dienstverlening. 
Over kinderen met een ontwikkelingsachterstand die niet voor zichzelf kunnen beslissen, 
is de autonome actor de ouder, die in het wederkerig proces een meer prominente rol en 
taak heeft gekregen.
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Subvraag 3.1: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen aan 
   individueel leren?

De leeropdrachten van De Korf waren gericht op verschillende aggregatieniveaus: de 
professional, de kinderen met een verstandelijke beperking en de verwanten, de orga-
nisatie en de omgeving. De leermethode BIAM heeft het leren van professionals en het 
organisatieleren nauw met elkaar verbonden. De uitgangspunten van vraaggestuurd wer-
ken kunnen omgezet worden naar individueel handelen. Dit handelen werkt vervolgens 
door op de organisatie en de omgeving. De leermethode biedt de mogelijkheid dat dit 
handelen geen statisch karakter krijgt door de leercyclus  meermalen te doorlopen. Op 
deze manier kan de leermethode BIAM bijdragen aan individueel leren en zo nodig aan 
het ontstaan van nieuwe routines en conventies.

Subvraag 3.2: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen aan 
   teamleren?

De leermethode BIAM heeft invloed op het lerend vermogen van teams door een beroep 
te doen op het vermogen zich te leren ontworstelen aan de autoriteit van de ander. Voor 
professionals van de De Korf zijn dit niet alleen de collega’s, maar vooral ook de ouders. 
In de leergroep wordt door betekenisgeving verband gelegd tussen praktische kennis en 
ervaring en professionals construeren mogelijkheden om vraaggestuurd werken in prak-
tijk te brengen. Daarbij is een relatie gelegd tussen aspecten als centraal stellen van de 
vraag van het kind en het interacteren met ondersteuningsnetwerken. De leermethode 
BIAM draagt bij aan teamleren doordat die een beroep doet op het leggen van sociale 
relaties en personalisatie van de vraag van het kind. Door te werken met de leermethode 
BIAM kan teamleren de uitkomst zijn van het proces van betekenisgeving.

Subvraag 3.3: Hoe draagt de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) bij aan 
   collectief leren?

De opdrachten van De Korf betroffen de organisatie. Professionals hebben organisatie-
vraagstukken omgezet naar leervraagstukken. Zo heeft de participatie van ouders een 
plaats gekregen in de communicatiestructuur, evenals vraaggestuurd werken. In de col-
lectieve bijeenkomsten zijn de thema’s ingebracht en in de leergroepen uitgewerkt. 
Volgens Simons (2001) wordt bij teamleren of collectief leren een gezamenlijk belang 
centraal gesteld in plaats van het individueel belang, zoals het oplossen van een praktijk-
probleem of het teweegbrengen van een verandering. Daarvoor is ten eerste een intentie 
nodig om tot een gezamenlijke uitkomst te komen. Dat is de gemakkelijkste stap. De 
tweede stap is het creëren van een nieuwe collectieve betekenis: hoe zien wij het gestelde 
probleem of de gewenste verandering? En ten slotte moet deze nieuwe betekenis ver-
bonden worden met collectieve actie: de derde opgave. Lukt dit alles, dan wordt tegelijk 
gewerkt aan de vierde verbeteringsrichting van individueel naar gezamenlijk leren. 
Het leerconcept BIAM, met een onderbouw en bovenbouw, doorloopt deze vier stap-
pen en werkt afwisselend in collectief verband en in leergroepen. Binnen het collectief 
leerproces voegt de leermethode het wederkerig leren specifiek toe. Omdat ‘leren leren’ 
niet zonder meer tot ieders competentie behoort, gebruikt BIAM leersituaties en werk-
vormen waarbij professionals elkaar helpen te leren: duo-leren, teamleren, narratieve 
werkwijzen en zelfevaluatieve instrumenten. 
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Ook de enquête die is gehouden onder ouders heeft bijgedragen aan collectieve beteke-
nisgeving in het ondersteuningsnetwerk. Er zijn regulatieve vaardigheden gevraagd van 
professionals om samen de enquête op te stellen, deze uit te werken en tot acties te ko-
men. De leermethode BIAM werkte daarbij als motivator. De betrokkenheid bij het col-
lectieve leerproces was steeds in voldoende mate aanwezig. Professionals hadden geloof 
in eigen mogelijkheden, waarbij de belangrijkste intrinsieke factoren waren verbonden 
aan de dienstverlening aan de kinderen.

Subvraag 3.4: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) leiden tot 
   werkplekleren?

Professionals van De Korf waren zich bewust van de noodzaak om het thema vraagge-
stuurd werken verder te ontwikkelen. Alle acties waren daarvan afgeleid. Het onderne-
men van collectieve acties en het nastreven van gezamenlijke en kindgebonden doelen 
maakte het mogelijk op de werkplek te leren. Er werd in de leergroepen veel aandacht 
besteed aan het delen van ervaringen, het articuleren daarvan (hoe doe ik het; hoe weet 
ik dat het een redelijk goede aanpak is met de ouders?) en het daarop reflecteren (kan ik 
het anders doen?).
Er zijn transitievaardigheden nodig om kennis en vaardigheden die in de collectieve 
leerbijeenkomsten en leergroepen aan de orde komen, te integreren, uit te tillen boven de 
specifieke leersituaties en toe te passen op de werkplek in casu de (groep met) kinderen 
en het contact met de ouders.

De doelgerichte acties zelf hebben de communicatiestructuur veranderd. Het verande-
ringsproces kwam niet tot stand door vastgestelde doelstellingen van bovenaf, waarbij 
professionals een passieve rol innemen, maar bij De Korf leerden professionals wat or-
ganisatorische keuzes inhouden. Organisatievernieuwing wordt realiteit als professionals 
vormgevingscompetenties verwerven die zij weer kunnen toepassen in hun werkcontext. 

Om gedragsveranderingen en houdingen permanent te maken, moeten de ouders en de 
werkomgeving ‘meeveranderen’. Actieve participatie van ouders draagt bij aan het leer-
proces van professionals. Wederkerig leren kan nog meer vorm krijgen als professionals 
leren ouders te ondersteunen bij het stellen van de goede vragen. Uit de scores blijkt dat 
hier nog nadruk op gelegd kan worden. Samenwerking met ouders en een actieve opstel-
ling in het ondersteuningsnetwerk dragen bij aan de ontwikkeling van competentie. We 
stellen dit vast, omdat de sociale actie, het interacteren in het sociale netwerk, vraagt om 
toepassing van nieuwe kennis en nieuw gedrag. Op het leren en zich ontwikkelen van 
kinderen mag nog meer nadruk gelegd worden. Het toewerken naar een ontwikkelings-
cultuur in plaats van een zorgcultuur kan hieraan bijdragen. De Korf heeft in de leerpe-
riode een belangrijke aanzet gemaakt in vraaggestuurd werken door op het niveau van 
ontwerp en systeem en in visie en houding een veranderingsproces in gang te zetten. We 
kunnen spreken van een zichtbaar resultaat.

11.11 Discussie
De Korf heeft tweeëneenhalf jaar gewerkt met het leersysteem BIAM via individueel, 
team- en collectief leren. Deze betekenisgestuurde interactiemethode is gebouwd op 
principes van het sociaal-constructionisme, waarbij de rol van sociale interactie, bij-
voorbeeld tussen professional-kind en professional-ouder, is benadrukt. De professional 
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heeft grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Elke ervaring van het kind wordt 
opgeslagen in de omgeving waarin de ervaring plaatsvindt. De leermethode BIAM doet 
een beroep op de lerende professional om met een sociale actie het kind zo authentiek 
mogelijke ervaringen te laten meemaken. Bij voldoende competentieperspectief van het 
kind kan de ervaring met een geringe transfer ook buiten De Korf worden gebruikt. Het 
contextgebonden leren van kinderen zou voor De Korf een volgende interventiestrategie 
kunnen zijn om de kwaliteit en diepgang van het ontwikkelingsgericht werken te bevor-
deren.
De sociale leeromgeving van het kind is ook de sociale leeromgeving van de professional. 
‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ kan met de leermethode BIAM nog verder worden 
uitgewerkt door gebruik te maken van de resterende instrumentenset, waarbij we met 
name denken aan het leerplan, competentiemodel, het actie plan en het portfolio, waar-
bij het kind eigenaar wordt van zijn leerproces. 

BIAM biedt de mogelijkheid om de problematiek op te lossen die is omschreven in de 
probleemstelling. Een hoofdvraag luidde: waarmee en hoe moet de professional zijn 
toegerust om de persoon met een verstandelijke beperking te kunnen ondersteunen bij 
volwaardig burgerschap? We stellen dat de belangrijkste kwaliteit van de professional 
is om de dialoog toe te passen in de sociale context, te reflecteren op waarnemingen en 
situaties, kennis te ontwikkelen die is opgedaan door ervaringen met het kind, ouders 
en andere vakdisciplines. Het actief organiseren van georganiseerde leerondersteuning 
binnen en buiten De Korf voor kinderen met een verstandelijke beperking kan bijdragen 
aan volwaardig burgerschap van het kind.
De vraag hoe het dienstverleningsproces moet worden ingericht, zodat professionals 
cliëntgestuurd kunnen werken is grotendeels opgelost. Professionals hebben het dienst-
verleningsproces heringericht door de communicatiestructuur te verbreden met partici-
patie van ouders en een nieuw cliëntsysteem in te voeren op instrumenteel en praktisch 
niveau via een persoonlijk ontwikkelingsplan en een digitaal cliëntsysteem.

We mogen concluderen dat de uitgangspunten van de lerende organisatie bij hebben 
gedragen aan het optimaliseren van het systeem van dienstverlening. Er is commitment 
ontstaan in de organisatie over nieuwe uitgangspunten van leren door het belang van be-
tekenisgeving te onderkennen en vraaggestuurd te werken in plaats van probleemgericht.

De theoriegestuurde methodieken zijn met de theorie van de eerste en tweede orde 
gereduceerd naar effectieve indicatoren. De theorie van de tweede orde is toegepast om 
tot kernbegrippen te komen die de onderzoeksmogelijkheden vergroten. In theoretische 
constructies is de samenhang tussen verschillende dimensies van verschijnselen naar 
voren gebracht. 
We stellen vast dat het vormgeven aan de reflectiestijl reflection-about-action, waarbij de 
actie zich voltrekt in een brede sociale context , een gunstig perspectief is. De reflectiestijl 
reflection-for-action impliceert ondersteuningsprogramma’s voor de toekomst, die door 
De Korf in samenwerking met andere instanties in het kader van vraagsturing kunnen 
worden opgesteld. 
De Korf ligt goed op koers voor wat betreft het toewerken naar alignement. De strategie, 
de leer-werkprocessen, de professionals, de kinderen en ouders zijn allen betrokken in 
het proces. Het zoeken naar een nieuwe stabiliteit rondom vraagsturing zal de komende 
jaren nog aan de orde zijn. 
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Op het vlak van meerslagleren kunnen we stellen dat De Korf de uitgangspunten en de 
principes heeft veranderd, zodat we kunnen spreken van drieslagleren: er is sprake van 
vernieuwing als resultaat (par. 6.5.1).

In februari 2004 heeft De Korf de BIAM Reflector Organisatieleren (bijlage, BIAM 8) 
ingevuld. De resultaten worden in hoofdstuk 14 besproken in samenhang met de resul-
taten van twee andere praktijkstudies waarvan de opdrachtgevers eveneens deze reflector 
hebben ingevuld.

11.12 Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen in deze praktijkstudie ‘Leren VAN vragen VAN kinderen’ 
doen we de volgende aanbevelingen aan De Korf. 
1. De Korf kan naast de noodzakelijke zorgcultuur - nodig vanwege de intensieve zorg
 vragen van veel kinderen - ook een ontwikkelingscultuur met gemedieerde 
 leerintenties aanbieden. Het is hierbij raadzaam dat professionals expertise 
 ontwikkelen om gemedieerd leren toe te passen, waarmee actie en wederkerigheid tot 
 stand komen. 
2. Er dient nieuwe kennis, vaardigheid en attitude ontwikkeld te worden om onder-  
 steuningstechnieken toe te kunnen passen, waarmee kinderen met een verstandelijke 
 beperking tot leercompetentie-ontwikkeling komen.
3. Het is nodig dat professionals in het leerproces nog meer aandacht schenken aan  
 ondersteuning van de ouders door het leren stellen van de juiste vraag. Hiervoor is het 
 nodig met ouders de dialoog aan te gaan over verwachtingen, bedoelingen en 
 ervaringen.
4. Professionals van De Korf dienen nog meer visie te ontwikkelen op integratie en 
 participatie van kinderen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Deze 
 visies kunnen van nut zijn bij de keuzes van doorstroom en uitstroom van kinderen 
 met een verstandelijke beperking naar vervolgsituaties.
5. Er kan nog meer nadruk gelegd worden op het wederkerig leren tussen het kind met 
 een verstandelijke beperking en de professional en tussen ouder en professional. Via 
 positieve invitatie leert het kind met een verstandelijke beperking de professional of de 
 ouder uit te nodigen tot reactie. 
6. Leren werken vanuit contextgebonden leren van kinderen met een verstandelijke 
 beperking kan voor De Korf een nieuwe interventie zijn om de kwaliteit van het 
 ontwikkelingsgericht werken te bevorderen.
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Hoofdstuk 11

Lijst van figuren
Figuur 11.0:  empirische analyse en onderzoeksresultaten praktijkstudie ‘Leren VAN vragen VAN   
  kinderen
Figuur 11.1:  systeem van georganiseerde leerondersteuning
Figuur 11.2:  onderzoeksinstrumenten en respondenten De Korf
Figuur 11.3:  reflectievragen BIAM bij collectief leren en effectieve indicatoren 
Figuur 11.4:  leren in leergroepen, reflectievragen BIAM
Figuur 11.5:  toetsingskader wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling professionals 

Tabellen 
Tabel 11.1:  gemiddelde scores en standaarddeviatie, 7 collectieve leerbijeenkomsten, 164 (=N) 
  deelnemers
Tabel 11.2:  gemiddelde scores en standaarddeviatie, 9 leergroepbijeenkomsten, 47 (=N) 
  deelnemers
Tabel 11.3:  effectmeting reflecties leercoaches: dimensie situatie
Tabel 11.4:  effectmeting reflecties leercoaches: dimensie continuïteit
Tabel 11.5:  effectmeting reflecties leercoaches: dimensie interactie
Tabel 11.6:  effectmeting reflecties leercoaches: dimensie leer-werkdoelen
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Hoofdstuk 12

Praktijkstudie BIAM: nieuw leren

12.0  Inleiding
‘Nieuw leren’ is het centrale thema in het leertraject van BIAM. Dit thema is bestudeerd 
in Mikado, een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) in Gennep. ‘Nieuw leren’ is 
mogelijk een concept voor onderwijsvernieuwing, om zelfstandig leren van leerlingen 
met een verstandelijke beperking te bevorderen. Met de leermethode BIAM wordt het 
concept verrijkt met wederkerig leren, waarbij de leerkracht leert van de vraag van de 
leerling. De wederkerigheid betreft de leerkracht en de leerling, de leerkrachten onder-
ling en in de meest gunstige situaties de leerlingen onderling. Mikado heeft een leernet-
werk BIAM opgezet met leergroepen, waarin leerkrachten systematisch en planmatig 
dialoogsessies houden. Via systematisch geplande acties worden zij verantwoordelijk 
voor het (her)inrichten van de eigen leeromgeving en de leeromgeving van de leerling.
De leermethode BIAM geeft vorm aan het pedagogisch leerklimaat waarin het nieuwe 
leren betekenis krijgt. De school hanteert als uitgangspunten dat kinderen zichzelf 
ontwikkelen, dat die ontwikkeling door ervarend leren wordt gestuurd en plaatsvindt 
in interactie met de omgeving. De leerkracht observeert in welke mate hij sturing geeft 
aan het leren van de leerling. Om het nieuwe onderwijsleerproces op gang te brengen, 
startte de school in december 1999 met een collectieve leerbijeenkomst. Vervolgens zijn 
drie leergroepen met leerkrachten geïnstalleerd. De leergroepen werden gecoacht door 
leercoaches. De leerkrachten en de leercoaches werkten gezamenlijk aan draagvlakver-
breding voor onderwijsvernieuwing. Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd alle 
leerkrachten van het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
deelnemen aan leergroepen BIAM. In de school is met BIAM een leerwerkpraktijk 
ontwikkeld, die de leerkracht in georganiseerde leersituaties confronteert met de vraag of 
zijn competenties geschikt zijn om de leervraag van de leerling te beantwoorden. Hier-
door wordt hij zich bewust van zijn voorkennis en verworven competenties en van zijn 
nog te verwerven competenties. 

Empirische 
analyse en 
onderzoeks-
resultaten 
‘Nieuw Leren’

12.0  Inleiding

12.1  Context van de praktijkstudie

12.2  Leerconcept ‘Nieuw Leren’

12.3  Integraal leertraject

12.4  BIAM-instrumentenset

12.5  Dataverzameling 

12.6  Resultaten collectieve bijeenkomst

12.7  Resultaten leergroepen

12.8  Resultaten acties leerkrachten-leerlingen

12.9  Conclusies 

12.10  Discussie

12.11  Aanbevelingen

Figuur 12.0: empirische analyse en onderzoeksresultaten praktijkstudie ‘nieuw leren’
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Onder leerkrachten verstaan we in deze praktijkstudie ook andere functionarissen die 
bijdragen aan het leerproces van de leerling. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvra-
gen 3, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 beantwoord. Deze praktijkstudie is direct na de praktijkstudie 
De Korf gestart en tegelijkertijd uitgevoerd met de praktijkstudie ‘lerend werken’, die 
hierna wordt beschreven. 

12.1 Context van de praktijkstudie 
In 2000 had de school 110 leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar en 40 mede-
werkers. Op dat moment was de zorgvernieuwing voor mensen met een verstandelijke 
beperking al een paar jaar aan de gang, maar begon de onderwijsvernieuwing in het 
speciaal onderwijs net vorm te krijgen. Het vraaggestuurde werken werd het nieuwe 
adagium binnen het speciaal onderwijs. Men poogde serieus, op alle fronten van het 
onderwijs voor ZML, voor elke leerling een individueel leerplan te ontwerpen met regel-
matige toetsing op leerresultaten. 
Op deze ZML-school ervoer men gaandeweg dat de leerkracht onvoldoende kennis had 
van onderwijsvernieuwing. De bestaande methodieken en instrumenten waren minder 
geschikt om leerlinggestuurd onderwijs te bieden. Het management had op dat moment 
nog onvoldoende zicht op de wijze waarop vraaggestuurd werken binnen de onderwijs-
instelling gerealiseerd kon worden. In het schoolplan 2000-2003 was nadrukkelijk de 
noodzaak opgenomen aanwezige kennis en attitudes van leerkrachten te veranderen. Die 
verandering betrof met name ook competentievergroting van het schoolmanagement. 
Men had behoefte aan vraaggestuurde instrumenten en methodieken.

12.1.1  Strategische positie van Mikado
Het toewerken naar schaalvergroting en regionale samenwerking tussen scholen en 
voorzieningen was op dat moment een landelijke ontwikkeling. Mikado zou als partner 
functioneren in het Regionaal Expertise Centrum (REC), een wettelijk kader. Binnen het 
REC participeren scholen voor zeer moeilijk lerenden en scholen voor leerlingen met 
een lichamelijke beperking. Het REC ziet ondersteuning in de gezinssituatie en bij alle 
aspecten van het verdere leven van de persoon met een verstandelijke beperking als een 
van zijn belangrijkste functies. Het REC Rivierenland heeft dit in de missie en collectieve 
ambitie als volgt geformuleerd: ‘Het REC Rivierenland geeft ondersteuning aan leerlin-
gen van drie tot twintig jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handi-
cap. Doel van de ondersteuning is de leerlingen voor te bereiden op en te begeleiden naar 
een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving, op het gebied van wonen, leren, 
arbeid, dag- en vrijetijdsbesteding. Het REC Rivierenland biedt daartoe een 
hoogwaardig aanbod van zeer gespecialiseerd onderwijs, wonen en ondersteunende 
diensten voor leerlingen en reguliere scholen. Een dekkend netwerk van onderwijsvoor-
zieningen moet ervoor zorgen dat elk kind met een verstandelijke beperking het onder-
wijsaanbod krijgt waar hij om vraagt. De toekomstverwachting van leerling en ouders 
staat centraal.’ 
Werkwijzen en instrumenten om dit gestalte te geven, werden daarbij niet aangereikt. 
Het schoolmanagement onderkende de noodzaak tot verdere ontwikkeling van adequate 
steunstructuren voor leerling en leerkracht. Ook moesten er adequate leerlingvolgsy-
stemen worden ontwikkeld om de ontwikkeling van de leerling te sturen. Op landelijk 
niveau werden nieuwe waarden rondom onderwijsvernieuwing geformuleerd. Het sa-
men werken en bevorderen van inclusief onderwijs werd een belangrijk emancipatorisch 
uitgangspunt voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking:
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- Leerkrachten werken collectief vanuit een nieuw waardensysteem voor kinderen met 
 een verstandelijke beperking (sharing basic concepts).
- Leerkrachten garanderen de aanpak van integratie door uit te gaan van inclusief leren 
 en ontwikkelen: erbij horen en samen leren (inclusion).
- Leerkrachten boeken succes door samen projecten op te zetten vanuit het nieuwe leren 
 (doing things together).

12.1.2  Beleidsvoornemens Mikado
Mikado heeft voor het sturen van het onderwijsleerproces beleidsvoornemens gemaakt. 
De taakstelling van management, leerkrachten en ondersteunend personeel is:
- ontwikkelen van vraaggestuurd (geïndividualiseerd) onderwijs; 
- ontwikkelen van voortgezet speciaal onderwijs (VSO); doorstroming van onderwijs 
 naar arbeid of begeleid werken;
- invoeren van ervarend leren en komen tot praktische toepassing;
- verbeteren van handelingsgerichte diagnostiek en handelingsplannen;
- professionaliseren in nieuwe methodieken en technieken;
- ontwikkelen en implementeren van een leerlingvolgsysteem.

12.2 Leerconcept nieuw leren
Het ‘nieuwe leren’ dateert uit de tweede helft van de jaren ’90. De belangrijkste pijler is 
adequaat handelen in plaats van weten en kennen. Het nieuwe leren omvat concepten 
die overeenkomen met de hedendaagse onderwijsvisie: zelfstandig leren neemt de plaats 
in van klassikale en cognitieve kennisoverdracht. Niet een goed cijfer staat centraal, maar 
zich competenties eigen maken die nodig zijn om te kunnen functioneren: thuis, op het 
werk, op school of de dagbesteding, bij de vrijetijdsactiviteiten en in het sociale netwerk. 
Het nieuwe leren sluit dan ook nauw aan bij de constructivistische leertheorie, waar 
zelf construeren van kennis en zo zelfstandig mogelijk verwerven van vaardigheden veel 
aandacht krijgen. 
Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kan het nieuwe leren een 
positieve bijdrage leveren aan het individuele leerproces. Van leerkrachten vraagt deze 
benadering een bredere taakopvatting, waarbij de wisselwerking tussen school en de 
leefcontext van de persoon met een verstandelijke beperking onderdeel uitmaakt van 
het leerproces. Persoonlijke ervaring en intuïtie van leerlingen met een verstandelijke 
beperking zijn net zo belangrijk als algemene kennis en kunde, kennis wordt gekoppeld 
aan hart en handen. 
Ervaringskennis van leerlingen, ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beper-
king, wordt gedeeld in groepen en leernetwerken. Zich leren verhouden tot de ander is, 
ook voor de persoon met een verstandelijke beperking, een belangrijk leerproces en van 
belang om zich te kunnen handhaven in sociale netwerken (inclusion). 

12.2.1  Vormgeven aan activerende didactiek 
BIAM gaat, zoals eerder beschreven, uit van betekenisgestuurd leren en stuurt op actie en 
sociaal leren. Het gaat vooral om de vragen als: Wat leert de leerkracht de leerling? Hoe 
leert de leerling samen met anderen? Hoe krijgen leerlingen een goed zelfinzicht in de 
dingen die ze aan het doen zijn en in wat ze leren? Hoe kan de leerkracht met dezelfde 
lesstof de leerlingen actievere rollen geven? Wat als de leerkracht het nieuwe leren niet 
kan koppelen aan wie hij zelf is en hoe hij in het onderwijs staat? Hoe moet hij de active-
rende didactiek vorm geven? 
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Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen hun voordeel doen 
met nieuwe visies op leren. De persoonlijke leermogelijkheden van de persoon met een 
verstandelijke beperking zijn het vertrekpunt bij het onderwijzen en leren, in plaats 
van het strak gedefinieerde en geordende leerstof, vooraf geprogrammeerde activiteiten 
en nauwkeurige controle van het geleerde. BIAM stimuleert zelfactiviteit, leren leren, 
reflectie op het leerproces van leerlingen en leercompetentie-ontwikkeling van leerling 
en leerkrachten.

12.2.2  Pedagogisch leerklimaat 
Het pedagogisch leerklimaat van de school zal steeds meer gericht zijn op geïntegreerde 
leerlingondersteuning; ondersteuning, taken en handelingsplannen zijn onderling afge-
stemd en daadwerkelijk gericht op onderwijs in plaats van zorg. 
Onderwijs voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking vraagt om een 
systematische ondersteuning van het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en gedrag, 
gericht op het leven van alledag, op (toekomstig) werk en vrijetijdsbesteding en op 
mogelijkheden voor vervolgeducatie. Binnen een leerprogramma met nieuwe leerlijnen 
met actief leren en ‘leren leren’, krijgen leerlingen de kans om sociale vaardigheden en 
zelfsturing te oefenen en te leren zelfstandig kennis te verwerven, voorkennis te expli-
citeren en eigen aanpakstrategieën te ontwikkelen. In een dergelijk leertraject worden 
leerlingen uitgedaagd nieuwe ongekende wegen te verkennen en komt er ruimte vrij 
voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en basisattitudes. In dit leerproces biedt de 
leerkracht structuur en ondersteuning aan. Het leerproces leren ondersteunen in plaats 
van begeleiden, wordt in het leertraject ‘nieuw leren’ als een belangrijke opdracht gezien 
voor leerkrachten. 

BIAM-dialoogsessie, april 2003

B. is een jongen, die zeer druk en agressief kan zijn. Toch zal hij in de samenleving zich niet altijd 
zo kunnen gedragen. Mijn vraag is in hoeverre moeten wij hem voorbereiden op wat wel en niet 
kan. Moeten we nu proberen alles voor te zijn door hem nu zoveel mogelijk veranderingen aan te 
bieden en hem leren wat acceptabel is en wat niet of geven we hem juist rust?

De vraag voor het schoolmanagement en de leerkrachten van Mikado was hoe het tra-
ditionele model van onderwijs, waarin ook nog veel tradities uit de zorgcultuur voorko-
men, te verlaten en leeromgevingen te creëren met betekenisvol leren.

BIAM-dialoogsessie, maart 2004

In het medisch dossier van A. staat dat A. geen melk lust. Omdat iedereen tussen de 
middag melk drinkt, moet A. ook melk drinken. Zijn wij degenen die A. melk moeten 
leren drinken of is dit een taak van de ouders? Waar ligt de grens? Wanneer is iets een 
taak van school en wanneer van de opvoeders? 

De leermethode BIAM ziet betekenisvol leren als het bevorderen van een leerproces 
waarbij kennis, ervaring en emoties steeds in nieuwe situaties kunnen worden toegepast. 
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12.3 Integraal leertraject
In deze paragraaf wordt het werkkader beschreven waarbinnen Mikado het leerproces en 
het veranderingsproces aanpakte. De deelnemers aan het leertraject waren leerkrachten, 
ondersteunend personeel en interne begeleiders. Zij stelden in de leergroepen de eigen 
(professionele) normen en waarden ter discussie en gaven in gezamenlijkheid beteke-
nis aan onderwijsvernieuwing. Leerkrachten en ondersteunend personeel maakten door 
toepassing van de leermethode BIAM onderdeel uit van een leernetwerk (fig. 10.11). Alle 
voorkomende zaken rondom het proces van emancipatie van kinderen en jongeren met 
een verstandelijke beperking konden ingebracht worden in het leertraject.
Mikado heeft een platte organisatiestructuur, met kleine klassenteams. Dat kan optimaal 
bijdragen aan de ontwikkeling van zelfsturend gedrag van leerkrachten en andere profes-
sionals. In het leertraject zijn de resultaatverwachtingen competentiegericht geformu-
leerd.

Resultaatverwachting onderwijsleerproces:
- BIAM biedt inzicht in de mate van zelflerend vermogen van leerkrachten. 
- BIAM leidt tot nieuw gedrag, attituden en kennis bij leerkrachten.
- BIAM heeft geleid tot draagvlakverbreding door te werken met leercoaches en leer
 groepen.
- BIAM draagt bij aan leerlinggebonden acties bij VSO- en SO-leerlingen.

Resultaatverwachting management:
- Het management heeft inzicht gekregen in de consequenties van vraaggestuurd 
 onderwijs.
- Het management maakt gebruik van de SON-kwaliteitscyclus (SON, 1999); het aspect 
 pedagogisch klimaat maakt specifiek onderdeel uit van het onderwijsleerproces.

Het onderwijsleerproces vindt plaats op meerdere niveaus: het individuele leerproces 
van de leerling, het individuele leerproces van de leerkracht, het teamleerproces binnen 
de BIAM-dialoogsessies en het organisatieleerproces van de school. Mikado heeft BIAM 
direct toegepast in zijn oorspronkelijke bedoeling: de leerkracht bracht een specifieke 
vraag in rondom een leerlingsituatie, in de vorm van een zeer korte casus met een 
contextanalyse. Binnen de BIAM-theorie is dit een vorm van actieplanning. Van daaruit 
wordt de leerformule visie-actie-gedrag toegepast. Met de leermethode BIAM reflecteren 
de leerkrachten op een specifieke vraag uit de casus. Door voortdurend in te spelen op 
nieuwe leer- en ontwikkelvragen van de leerling wordt systematisch gewerkt aan compe-
tentievergroting van leerkrachten.

12.3.1  Georganiseerde leerondersteuning Mikado 
Het leertraject is uitgevoerd in de periode 2000-2004 en heeft een doorlooptijd gehad 
van ruim drieëneenhalf jaar. Het leertraject is in drie fasen uitgevoerd. 
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Tijdspad Type leeractiviteiten Doel van de leeractiviteiten

Fase 1
dec. 2000 
- sept. 2001

1 Collectieve leerbijeenkomst met onderzoeker
 
4 Leergroepbijeenkomsten met leercoaches en 
leerkrachten

4 Reflectiebijeenkomsten met leercoaches en 
onderzoeker

Genereren collectieve inzichten 
rondom het thema ‘nieuw leren’.

Visie ontwikkelen op vraagge-
stuurd onderwijs en actieplan-
ning (dialoogsessies).

Reflecteren met leercoaches 
op ervaringen opgedaan in de 
leergroepen en reflecteren op de 
voortgang van het onderwijs-
leerproces.

Fase 2
sept. 2001 
- nov. 2002

8 Leergroepbijeenkomsten met leercoaches en 
leerkrachten

5 Reflectiebijeenkomsten met leercoaches en intern 
begeleiders (waarbij 1x de onderzoeker aanwezig 
was) 

Dialoogsessies: visie ontwikke-
len op vraaggestuurd onderwijs 
en actieplanning.

Reflecteren met leercoaches 
op ervaringen opgedaan in de 
leergroepen en op de voortgang 
van het onderwijsleerproces.

Fase 3
nov. 2002 
- april 2004

Twee intern begeleiders hebben de rol van de 
onderzoeker overgenomen en ondersteunen het 
BIAM leerproces.

14 Leergroepbijeenkomsten met leercoaches en 
leerkrachten

7 Reflectiebijeenkomsten met leercoaches en intern 
begeleiders, waarbij  de onderzoeker éénmaal 
aanwezig was

Visie ontwikkelen op vraagge-
stuurd onderwijs en actieplan-
ning (dialoogsessies).

Reflecteren met leercoaches 
op ervaringen opgedaan in de 
leergroepen en op de voortgang 
van het onderwijsleerproces.

Totaal aantal 
bijeenkomsten
dec. 2000
- april 2004

1 Collectieve leerbijeenkomst
26 Leergroep bijeenkomsten
16 Reflectie bijeenkomsten

Figuur 12.1: systeem van georganiseerde leerondersteuning Mikado

In fase 1 was de onderzoeker de projectleider van het leertraject ‘nieuw leren’; er werd 
gestart met drie leergroepen en drie leercoaches, zij hielden de dialoogsessies. De directie 
luidde de start van fase 2 in door de leermethode binnen de totale school te implemen-
teren, om zo het onderwijsleerproces te optimaliseren. Alle leerkrachten SO en VSO 
namen deel aan BIAM-sessies. Hieronder de inleiding van de directeur bij de introductie 
van het vervolgtraject BIAM (Peters, 2001). 
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“Op 6 december 2000 heeft een studiedag plaatsgevonden in het kader van ´Leren van mensen met 
een handicap’ De informatie die deze studiedag heeft opgeleverd heeft de onderzoeker uitgewerkt vol-
gens de SON-kwaliteitscyclus, waarbij het onderwijsleerproces en het pedagogisch klimaat specifiek 
aandacht hebben gekregen.
De essentie is, dat in alle situaties onder de juiste condities mensen van elkaar kunnen leren en er 
leercompetentie-ontwikkeling kan plaatsvinden.
In het kader van het actieonderzoek BIAM gaan we het leertraject vervolgen. We zijn gestart met drie 
leergroepen en drie leercoaches. Het doel is dat leerling en leerkracht wederkerige partners in leren 
worden: het standpunt van MIKADO is dat de leerlingen van ons kunnen leren en dat wij evengoed 
kunnen leren van de leerling. De Betekenisgestuurde Inter Actie Methode draagt bij aan leercompe-
tentie-ontwikkeling van de leerling en de leerkracht. BIAM moet daarnaast bijdragen aan de ontwik-
keling van vraaggestuurd onderwijs.
In de praktijk worden leren en werken van de leerkracht met elkaar verbonden en het onderzoekspro-
ject heeft als doel het systematisch leren onderdeel te maken van die dagelijkse werkpraktijk.
Bij BIAM staan het integreren van nieuwe visies op leren en het leren reflecteren op het eigen hande-
len centraal. De reflectiebijeenkomsten met leercoaches staan enerzijds in het teken van reflectie en 
voortgang op het onderwijsleerproces van MIKADO en anderzijds gaat het om de acties met leerlin-
gen, het effect van het handelen van de leerkrachten en de resultaten van de leerlingen.
De drie collega´s hebben onder leiding van de onderzoeker een jaar lang het leertraject doorlopen, 
wat naar ieders tevredenheid is gegaan en waarbij de leermethode BIAM is toegepast in drie leergroe-
pen. Het ging hierbij niet om een individueel gebeuren, maar het ging om teamleren: het ontwikkelen 
van een gezamenlijk leerproces met professionals die een bijdrage leveren aan het leerproces van 
leerlingen, welke leerlingen eveneens meedoen aan het onderzoek. Verdere implementatie van BIAM 
vraagt om algehele draagkracht en deelname van alle leerkrachten is hierbij gewenst. 
Wat we willen is dat een klassenteam op vernieuwende wijze kijkt naar kinderen op basis van de 
nieuwe theorie BIAM, waarin actief leren de nieuwe invalshoek is. 
Betekenis leren geven aan elkaars vragen en gedachten, gezamenlijke oplossingsstrategieën leren 
bedenken, alternatieven en perspectieven ontwikkelen voor de leerling zien we als onze nieuwe 
opdracht. We zullen dan ook BIAM vervolgen met acht leergroepen met medewerkers uit het SO en 
VSO en het nieuwe leren doorontwikkelen.
Wij gaan uit van een leerzaam en constructief vervolgtraject BIAM”.

Halverwege fase 2 werd het projectleiderschap van de onderzoeker overgenomen door 
twee interne begeleiders. De onderzoeker coachte het leerproces op afstand. De leercoa-
ches en internbegeleiders organiseerden zelf een bijeenkomst en introduceerden BIAM 
bij alle leerkrachten. In fase 3 gaf het schoolmanagement zelfstandig uitvoering aan het 
leersysteem BIAM.

12.3.2  Collectieve leerbijeenkomst
Er heeft bij aanvang van het leertraject één collectieve leerbijeenkomst plaatsgevonden 
met een centraal thema waar 25 personen aan hebben deelgenomen. De professionals 
werkten in de collectieve leerbijeenkomst aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan 
nieuw leren. Het ontwikkelen van vraaggestuurd onderwijs vraagt om een besturings-
concept waarin systematisch leren en leercompetentie-ontwikkeling van leerkracht en 
leerling een plaats heeft.
Deelnemers bespraken in de collectieve leerbijeenkomst twee invalshoeken:
- Didactisch handelen I, van onderwijzen naar leren: leerkrachten onderzoeken hoe 
 frontaal lesgeven plaats kan maken voor actief leren en hoe zelfregulatie van leren 
 bevorderd kan worden.
- Didactisch handelen II, van begeleiden van leerlingen naar ondersteunen en 
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 begeleiden van leerprocessen: begeleiding en ondersteuning van het leerproces richt 
 zich op betekenisvol leren en procesgerichte instructie in zelfstandig leren (denken) 
 van leerlingen.

Met de leermethode BIAM is in de collectieve leerbijeenkomst gericht gewerkt aan het 
uitwisselen van visies op onderwijzen en leren, het pedagogisch klimaat en het on-
derwijsleerconcept. De BIAM-dialoogvragen zijn voor de collectieve leerbijeenkomst 
wederkerig gemaakt. 

Dialoogvragen voor de leerkrachten Dialoogvragen over de leerlingen

Dialoog visie Dialoog visie

Onderwijsvernieuwing betekent van onderwij-
zen naar leren. Welke consequentie heeft dit 
voor jou als leerkracht SO of VSO? 

Onderwijsvernieuwing betekent van onderwij-
zen naar leren. Welke consequentie heeft dit 
voor de leerling van het SO of VSO? 

Dialoog pedagogisch leerklimaat Dialoog pedagogisch leerklimaat

Wat heb jij nodig om de aanbodgerichte 
leeromgeving om te zetten naar een vraagge-
stuurde leeromgeving? 

Waar moet een krachtige leeromgeving aan 
voldoen om actief leren van de leerling te bevor-
deren?

Dialoog leerconcept Dialoog leerconcept

Onderwijsvernieuwing betekent van bege-
leiden van leerlingen naar ondersteunen van 
leerprocessen: welke competentie vraagt dit 
van jou als leerkracht?

Onderwijsvernieuwing loopt van begeleiden van 
leerlingen naar ondersteunen van leerprocessen: 
hoe draagt dit bij aan competentieontwikkeling 
van de leerling?

Instructie leidt niet zonder meer tot actief 
leren. Hoe bevorder je als leerkracht het zelf-
standig leren?

Instructie leidt niet zonder meer tot actief leren. 
Hoe of waarmee wordt de leerweg van de leer-
ling ingericht?

Figuur 12.2: wederkerige dialoogvragen 

12.3.3  Leergroepen
In fase 1 zijn drie leergroepen met leercoaches gestart en in fase 2 acht leergroepen. SO 
en VSO professionals namen geïntegreerd deel. De leergroepen bestonden uit vier of vijf 
deelnemers. In deze fase is de ervaring ingebracht dat het werken met kleine leergroepen 
een hoger leerrendement heeft (par. 10.5).

12.4 BIAM-instrumentenset
Mikado heeft gebruik gemaakt van een aantal BIAM-instrumenten:
- de onderbouw (dialoog- en actiekaarten);
- het reflectieformulier voor deelnemers aan de leergroepen, aangepast aan de 
 leersituatie van leerkrachten;
- het reflectieformulier voor de leercoaches, aangepast aan de leersituatie van 
 leercoaches.
De leercoaches lieten leerkrachten een casus inbrengen, die in de leergroep werd bespro-
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ken. Op dit punt is bij Mikado afgeweken van de leermethode BIAM. BIAM plaatst de 
situatie van de leerling direct in het actieplan, waar de leersituatie en de leeracties gecon-
textualiseerd worden. Mikado heeft niet het actieplan als leerinstrument gebruikt, maar 
het bestaande handelingsplan.
In het handelingsplan komt de ontwikkeling van leerlingen tot uitdrukking. Het biedt 
garanties dat het ontwikkelingsproces van de leerlingen actief wordt onderhouden. In 
fase I van het leertraject BIAM is, als onderdeel van het onderzoeksproces, samen met de 
leercoaches onderzocht hoe het bestaande handelingsplan doelmatiger, vraaggestuurd en 
ontwikkelingsgericht gebruikt kan worden. 

12.5 Dataverzameling
Alle deelnemers aan het leertraject hadden een functionele, directe relatie met de leer-
ling. Aan het eind van de bijeenkomst vulden leerkracht en de leercoach een reflectiefor-
mulier in, het onderzoeksformulier. De wijze van gegevensverzameling en de feitelijke 
analyses zijn gestandaardiseerd. 
Er zijn geanalyseerd: één collectieve leerbijeenkomst, 26 leergroepbijeenkomsten en 16 
reflectiebijeenkomsten. De geschreven reflecties op de casuïstiek of de acties zijn geïn-
terpreteerd aan de hand van een toetsingskader. De onderzoeksinstrumenten, criteria, 
onderzoeksmethoden en respondenten zijn in figuur 12.3 aangegeven.

Onderzoeks-
instrument

Criteria Methode Respondenten en respons

reflectie 
formulier 
BIAM

de leerresultaten van de 
deelnemers van collec-
tieve bijeenkomsten 

reflectieformulier
(bijlage Mi 1)

25 leerkrachten en ondersteunend 
personeel:
18 reflectieformulieren 

reflectie 
formulier 
BIAM

de leerresultaten van de 
deelnemers van leer-
groepen

reflectieformulier
(bijlage Mi 1)

39 professionals: 
96 reflectieformulieren en 96 acties

reflectie
formulier 
leercoaches 

de leer-/werkresultaten 
van de leercoaches 

reflectieformulier
(bijlage Mi 2) 

8 leercoaches: 
38 reflectieformulieren 

Figuur 12.3: onderzoeksinstrumenten en respondenten; respons Mikado 

12.6 Resultaat collectieve bijeenkomst 

Theoretische en methodische constructies 
De reflectievragen zijn volgens de theorie van de tweede orde (par. 6.1) vertaald naar 
theoretische constructies. Voor het dichten van de kloof tussen empirie en theorie heeft, 
net als bij het leerspel ‘Open de Cirkel’, reductie plaatsgevonden naar effectieve indicato-
ren. Er is gebruik gemaakt van dezelfde methodiek en dataverwerking.
In de loop van het vernieuwingsproces laten we de term ‘zorgvernieuwing’, achter ons en 
worden de kernbegrippen ‘onderwijsvernieuwing’, ‘vraaggestuurd werken’ en ‘leercompe-
tentie-ontwikkeling’ gebruikt. Mikado heeft het leertraject gebruikt om praktisch inhoud 
te geven aan de begrippen en wel zo dat leerlinggebonden acties het instrument voor 
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verandering werden. In figuur 12.4 wordt de vragenlijst toegelicht die bij de collectieve 
leerbijeenkomsten is gebruikt.

Toelichting op de betekenis van de reflectie-items

1. De uitleg over het doel van de bijeenkomst 
was duidelijk.

Verbale informatie verstrekken: 
het wat en hoe van het leertraject overbrengen (de-
claratieve kennis); de achterliggende bedoeling van 
invoering van ‘nieuw leren’ overbrengen (strategi-
sche kennis). 
Indicator 1: overbrengen informatie 

2. Door de sessie heb ik geleerd. Betekenisvol leren:
BIAM koppelt nieuwe informatie aan voorkennis.
Indicator 2: leren van formule visie-actie-gedrag

3. De sessie heeft bijgedragen aan mijn compe-
tentieontwikkeling.

Competentieontwikkeling:
bevordert competentieontwikkeling van leerlingen. 
Indicator 3: wederkerig leren 

4. Er is voldoende tijd genomen voor visie-uit-
wisseling.

Betekenissen sturen:
in het dialoogproces sturen op betekenisgeving.
Indicator 4: visieontwikkeling 

5. Visie-uitwisseling heeft geleid tot doelge-
richte acties.

Toepassen BIAM: 
met behulp van wederkerig leren komen tot prak-
tisch handelen.
Indicator 5: actieplanning

6. Acties zijn onderling afgewogen en afgestemd 
ten opzichte van lopende acties.

Afstemming acties:
sociale actie van professionals ter bevordering van 
het rationeel planningsproces. 
Indicator 6: teamleren

7. Mijn inbreng heeft geleid tot nieuwe visies. Visie-uitwisseling:
reflecteren op inbreng deelnemers.
Indicator 7: nieuwe inzichten

8. Leermethode BIAM leidt tot leerlinggebon-
den werken.

Toepassen instrumentenset BIAM:
met behulp van het materiaal komen tot praktisch 
handelen. 
Indicator 8: bruikbaarheid formule in de praktijk 

9. De ondersteuning door de leercoach had een 
meerwaarde.

Construeren coachproces: 
de mate waarin de leercoach kennis construeert. 
Indicator 9: coachen dialoogproces

10. Voor deze sessie werd het doel bereikt. Meten effectiviteit:
acties formuleren.
Indicator 10: doelrealisatie

Figuur 12.4: reflectievragen BIAM bij collectief leren met effectieve indicatoren
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Mikado heeft één collectieve bijeenkomst gehouden om het ‘nieuwe leren’ te introduce-
ren. Van de 25 deelnemers hebben 18 deelnemers (=N) het reflectieformulier ingeleverd. 
De resultaten van de vragen zijn in tabel 12.1 weergegeven. 

Tabel 12.1: gemiddelde scores en standaarddeviatie van één collectieve leerbijeenkomst, 18 (=N) deelnemers

Kernbegrippen: onderwijsvernieuwing en wederkerig leren

Indicatoren van effectiviteit        

Gemiddelden Standaard-
deviatie

1 Overbrengen informatie 
2 Leren van formule: visie, actie, gedrag
3 Wederkerig leren
4 Visieontwikkeling
5 Actieplanning 
6 Teamleren
7 Nieuwe inzichten
8 Bruikbaarheid formule in de praktijk
9 Coachen dialoogproces
10 Doelrealisatie 

3,50
3,56
3,50
3,33
2,67
2,72
2,83
3,39
3,39
3,00

0,76
0,90
0,90
1,11
1,05
1,15
0,69
1,06
0,95
0,67

De evaluatieformulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van 
score 1 (Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen 
tussen beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag, 3 = neutraal, 
3,5 = voldoende, 4 = behoorlijk, >4 = in hoge mate.

De vragen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 zijn boven het statistisch gemiddelde (3) beantwoord. De sco-
res liggen tussen de 3,33 en 3,56. De vragen 5, 6 en 7 scoren relatief laag. Vraag 10 scoort 
neutraal: 3.00.
Omdat Mikado maar één collectieve bijeenkomst heeft gehouden en vervolgens met 
leergroepen het leerproces heeft gecontinueerd, wordt geen uitvoerige analyse per indi-
cator gegeven, maar slechts op enkele indicatoren ingegaan. 

Resultaat van indicator 1: overbrengen informatie
De score van 3,50 op item 1 (De uitleg over het doel van de bijeenkomst was duidelijk)
laat zien dat er voldoende overdracht van informatie heeft plaatsgevonden. 

Interpretatie
Bij dit reflectie-item reflecteren deelnemers op de introductie van het thema ‘nieuw 
leren’. In de uitleg is gerefereerd aan aspecten van onderwijsvernieuwing en emancipatie 
van mensen met een verstandelijke beperking. Het uiteindelijke doel is dat mensen met 
een verstandelijke beperking beter in staat zijn zichzelf te handhaven in de samenleving, 
het middel daartoe is zelfstandig leren. 
Deze nieuwe zienswijze zou in het lesgeven en lesmateriaal tot uitdrukking moeten 
komen. Bij leerkrachten was op het moment van onderzoek nog weinig kennis aanwe-



306

zig over onderwijsvernieuwing, waarbij vooral het begeleiden en ondersteunen van het 
leerproces centraal staan. Er is stilgestaan bij ‘helpen is handelen’ en dat helpen nog geen 
leren betekent. Er is ingegaan op activerend lesgeven, waarbij de verantwoordelijkheid 
van het leren meer ligt bij de leerling. 
Deze manier van denken en werken past bij het bevorderen van zelfregie van de persoon 
met een verstandelijke beperking. Met de introductie van nieuw leren zijn zorg en on-
derwijs in een ander perspectief geplaatst. Met name de leervraag vooropstellen in plaats 
van de zorg- en handelingsdoelen is in de introductie specifiek belicht.

Resultaat van indicator 3: wederkerig leren
De score van 3,50 op reflectie-item 3 (De sessie heeft bijgedragen aan mijn competen-
tieontwikkeling) toont dat de deelnemers de eigen mate van bekwaamheid voldoende 
hebben kunnen toetsen aan de betekenissen van de andere leerkrachten.

Interpretatie
De wederkerige dialoogvragen (par. 12.3.2) doen een beroep op verworven competenties 
van leerkrachten en nog te verwerven competenties rondom nieuw leren. In onderstaand 
voorbeeld geven leerkrachten competenties aan die zij belangrijk vinden voor zichzelf 
en voor leerlingen. Het betreft de dialoogvraag: ‘Onderwijsvernieuwing betekent van 
begeleiden van leerlingen naar ondersteunen van leerprocessen’.

Actie collectieve leerbijeenkomst, december 2000

Voorbeeld 1
Leerkracht: diagnose leren maken inzake leervragen van de leerling en de leervragen 
vertalen naar mijn competentieontwikkeling. 
Leerling: leren stellen van vragen.

Voorbeeld 2
Leerkracht: leren observeren van de leerling.
Leerling: leren ontdekken en leren onderzoeken en assertiever worden en hiermee zijn 
zelfregie bevorderen.

Resultaat van indicator 8: bruikbaarheid formule in de praktijk
De score van 3,39 op het reflectie-item: ‘Leermethode BIAM leidt tot leerlinggebonden 
werken’ toont dat er onvoldoende inzicht is verworven in de toepassingsmogelijkheden 
van BIAM.

Interpretatie
Leerkrachten zien nog onvoldoende mogelijkheden om de leermethode BIAM in de 
werkpraktijk toe te passen. Hierna volgt een voorbeeld, waar men wel een toepassings-
mogelijkheid zag. 

Actie collectieve leerbijeenkomst, december 2000

Leerkracht: laten we in de leergroepen casuïstiek inbrengen met specifieke leersituaties 
waar het zelfstandig leren van leerlingen centraal staat. Met BIAM kunnen we onderzoeken 
hoe tot actief leren te komen met leerlingen.
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Bij professionals van Mikado is de kloof tussen hoe zij denken en wat zij daadwerkelijk 
doen op collectief niveau adequaat besproken, door de dialoogvragen steeds op leer-
kracht- en leerlingniveau te spiegelen. 
Men stelde op de collectieve bijeenkomst vast dat het klassenmanagement speerpunt zou 
worden binnen de school; het zelfstandig leren werken van de leerling kwam centraal te 
staan, dit werd gezien als een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Om deze profes-
sionele ontwikkeling te realiseren, werd het scholingsplan voor leerkrachten bijgesteld. 
Er werd een actief leerbeleid ingezet met als uitgangspunt dat leerkrachten en ondersteu-
nend personeel met een gerichte opdracht een leerwerkplaats creëren in de vorm van 
BIAM-leergroepen. Van de acties van de collectieve leerbijeenkomst is een samenvatting 
gemaakt volgens de kwaliteitscyclus onderwijsleerproces (Van Biene, 2000). De opge-
stelde kwaliteitscyclus stelt dat ervaringsgericht en betekenisgericht leren het onderwijs-
leerproces systematisch moeten ondersteunen. Bij adequate toepassing van ervaringsge-
richt en betekenisgericht leren, kan leercompetentie-ontwikkeling van leerkrachten en 
leerlingen een kans krijgen.

12.7 Resultaten leergroepen

Theoretische en methodische constructies
De leercoaches hebben gaandeweg het leerproces de reflectieformulieren en -vragen 
aangepast aan de eigen situatie, om meer inzicht te krijgen in het individuele en collec-
tieve leerproces. Er is met de aanpassingen geen afbreuk gedaan aan het constructionisti-
sche gedachtegoed, waarbij het gaat om de werkelijkheid zoals die zich voordoet.
De wederkerigheid tussen leerling en leerkracht bleef in het reflectieformulier centraal 
staan. Er kan worden gemeten op actieplanning. Het formulier heeft kenmerken van het 
reflecteren op reactie- en werkgedragniveau. 

Dataverzameling
De onderzoeksgegevens zijn op twee manieren in onderzoeksresultaten omgezet:
1 De leercoaches verplichtten de respondenten positie te kiezen tussen ja of nee, zodat 
 antwoordtendenties werden genuanceerd. 
2 De 96 leerlinggebonden acties werden getoetst conform de methodiek van de eerder 
 opgestelde toetsingskaders. De data zijn verzameld vanuit open en gesloten vragen. De 
 open vragen zijn omschrijvingen van situaties rondom de leerling en de leerkracht zelf. 

We vervolgen de eerder ingezette onderzoeksmethodiek om kleine nuances op te sporen 
die informatie geven over de toepassingsmogelijkheden van resultaten van de leerme-
thode BIAM én een antwoord geven op de vraag of de leermethode BIAM bijdraagt aan 
leercompetentie-ontwikkeling van de leerling en de leerkracht. Het reflectieformulier is 
opgesplitst in dataverzameling 1 en 2. Omdat de vier dichotome vragen (ja/nee) van de 
leercoaches en de leerkrachten identiek zijn, worden deze in één tabel weergegeven en 
tegelijk besproken.
Data 1: Dialoogvragen leerkrachten en leercoaches 
In figuur 12.5 is van dataverzameling 1 het opgestelde betekeniskader weergegeven met 
de reducties die leiden tot effectieve indicatoren. In tabel 12.2 wordt het toetsingskader 
met de onderzoeksresultaten weergegeven.
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Toelichting op de betekenis van de reflectie-items

1. Het doel van de bijeenkomst was duidelijk. Verbale informatie verstrekken.
Indicator 1: overbrengen van informatie

2. Ik had voldoende inbreng bij deze bijeenkomst. Expliciteren van kennis:
professionals socialiseren kennis. 
Indicator 2: visieontwikkeling

3. Het bespreekpunt is met de leermethode BIAM 
    besproken.
 

Competentie ontwikkelen:
BIAM koppelt nieuwe informatie aan voorkennis.
Indicator 3: leren van de formule visie-actie-gedrag 

4. Het doel van deze bijeenkomst is bereikt. Meten effectiviteit:
formuleren van acties.
Indicator 4: actieplanning

Figuur 12.5: betekeniskader leren in leergroepen van leercoaches en leerkrachten

Tabel 12.2: gemiddelde scores, 26 leergroep bijeenkomsten, LC= leercoach (N = 38) en LK = leerkracht (N = 96)

Visieontwikkeling en attitudeverandering Gemiddelden

LC LK

Indicator 1
Indicator 2
Indicator 3
Indicator 4

Overbrengen van informatie
Visie-ontwikkeling
Leren van de formule visie-actie-gedrag
Actieplanning 

100%
 97%
 89%
100%

100%
100%
100%
100%

Resultaat van indicatoren 1, 2, 3 en 4 bij leercoaches en leerkrachten 
De reflectie-items zijn dichotoom geformuleerd, de vragen hebben een ja/nee-antwoord-
mogelijkheid. De gemiddelde meetresultaten liggen tussen 0% en 100% en zijn als volgt 
geclassificeerd:
  0 - 20%  = zeer laag
20 - 40%  = relatief laag
40 - 60%  = voldoende
60 - 80%  = behoorlijk
80-100% = in hoge mate
De waardering van de leermethode BIAM ligt tussen de 89% en 100%. Op alle reflectie-
items is zeer positief gescoord.

Interpretatie
De leercoaches zijn goed in staat geweest in de leergroepen de juiste informatie te geven 
over het doel van de bijeenkomst. Leercoaches ervaren dit zelf ook als positief. 
Leerkrachten hebben het gevoel dat zij voldoende inbreng hebben gehad en door col-
lega’s worden gehoord. Zij socialiseren impliciete kennis. De effectiviteit van de leerfor-
mule visie-actie-gedrag laat zien dat leerkrachten in hoge mate ervaren dat zij in staat 
zijn tot dialoog en reflectie. Visieontwikkeling en attitudeontwikkeling hebben ruim 
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voldoende plaatsgevonden.
Leercoaches scoren iets lager op indicator 2 en 3 dan leerkrachten. Uit de analyses blijkt 
dat leercoaches vooral kritisch reflecteren op hoe zij de leermethode hebben toegepast. 
Op actieniveau wordt door leercoaches en leerkrachten hoog gescoord. Dit komt ook 
overeen met het hoge aantal cases dat is ingebracht in de leerperiode. Alle leerkrachten 
werkten op hun eigen wijze aan acties met leerlingen.
Het systematisch reflecteren op leerlingsituaties biedt leerkrachten inzicht in het eigen 
handelen. Een actuele vraag is of leerkrachten daadwerkelijk acties ondernemen met 
leerlingen vanuit uitgangspunten van nieuw leren. Uit de resultaten van dataverzame-
ling 2 (leerkrachten) moet blijken of de acties leiden tot actief leren van leerlingen en of 
leerlingen en leerkrachten wederkerig leren.

Dataverzameling 2: acties leerkrachten-leerlingen 
Reductie van de teksten van leerkrachten vond plaats door de antwoorden te interpre-
teren naar dimensies, die volgens de theorie van Clandinin & Conelly beïnvloedingsfac-
toren zijn voor leercompetentie-ontwikkeling: situatie, continuïteit en interactie (par. 
8.4.1). 
Uit deze factoren kunnen we herleiden of er sprake is van een sociale context voor leren. 

Kernbegrippen: acties en leercompetentie-ontwikkeling leerling-leerkracht 

Dimensies Indicatoren van effectiviteit

Leerling

Situatie Leervraag centraal stellen 
Sturen leerproces 

Continuïteit Competentieontwikkeling – gedrag 
Competentieontwikkeling – vaardigheden 
Competentieontwikkeling – kennis 
Leerlinggebonden acties ondersteunen
Gebruik van technieken en kennisstromen

Interactie Interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Zorg voor integreren en participeren in de samenleving

Leerkracht 

Wederkerig leren Leerkracht leert van de leerling

Figuur 12.6: toetsingskader acties en leercompetentie-ontwikkeling leerling-leerkracht 

In het concept ‘nieuw leren’ gaan we ervan uit dat leerlingen zichzelf ontwikkelen en dat 
die ontwikkeling van binnenuit gestuurd wordt. Met name bij kinderen met een ver-
standelijke beperking vindt ontwikkeling plaats in interactie met de omgeving. Om deze 
ontwikkeling optimaal te laten verlopen, is een voorbereide en ontspannen leeromgeving 
nodig. Leerkrachten kunnen door intensieve en gestructureerde waarneming meer te 
weten komen over de leerlingen en de bevindingen omzetten in acties.
Uit de reacties van de leerkrachten blijkt dat bij systematische toepassing van BIAM 
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professionele groei ontstaat en collegiale coaching, waardoor leerkrachten beter leren 
omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Hoe en waarmee professionals leren van 
leerlingen, komt in de ingekaderde acties tot uitdrukking.

- Mijn eigen houding ten opzichte van M. herzien en meer gebarentaal gebruiken. Ook andere leer
 krachten stimuleren gebarentaal te gebruiken.
- Pedagogische netwerken buiten school meer benutten om er achter te komen hoe met L. om te gaan 
  bij zijn driftbuiten.
- Meer alternatieven gebruiken bij K. Als het een niet werkt, dan het andere proberen.
- Door oogcontact kan W. weer bij zichzelf komen en zijn werkje weer afmaken.

12.8 Resultaten acties leerkrachten-leerlingen
De leerkrachten hebben 96 (=N) reflectieformulieren ingevuld met een actieplanning. 
Per dimensie volgt een analyse. De gemiddelde meetresultaten liggen tussen 0% en 100% 
en zijn als volgt geclassificeerd:
  0 - 20%  = zeer laag
20 - 40%  = relatief laag
40 - 60%  = voldoende
60 - 80%  = behoorlijk
80 - 100% = in hoge mate
Er volgt een procentuele weergave per indicator.

Resultaat dimensie situatie 

Tabel 12.3: effectmeting acties, dimensie situatie 

Situatie Indicator 1: leervraag staat centraal
Indicator 2: sturen leerproces 

43,75%
50,00%

Met 96 reflectieformulieren (=N) kan op de dimensie ‘situatie’ 192 keer worden ge-
scoord. Er is in totaal 90 keer op situatie gescoord. Procentueel hebben leerkrachten 
‘voldoende’ gescoord: 43,75% op indicator 1 en 50% op indicator 2.

Interpretatie
Op de indicator ‘sturen leerproces’ wordt door de leerkrachten ten opzichte van andere 
reflectie-items van het toetsingskader net voldoende gescoord, het centraal staan van de 
leervraag scoort lager. De leerkracht beschrijft vooral de voorwaarden die nodig zijn om 
zelf verder te kunnen met de leerling. Dit laatste verklaart de lage score, omdat we alleen 
de leervraag van de leerling meten. Leerkrachten geven geen voorwaarden aan voor het 
ondersteunen bij leren leren, maar vragen om randvoorwaarden voor de organisatie 
van het werk. Dit type antwoorden komt overeen met de reflecties in deel 2, waar we 
eveneens zagen dat de eigen werkcontext voorop staat, in plaats van de leefwereld van de 
persoon met een verstandelijke beperking.
In de reflecties kunnen we lezen dat er bij de indicator ‘sturen leerproces’ wel veelvuldig 
op dezelfde leerlinggebonden acties is gereflecteerd. Er wordt herhaaldelijk gereflecteerd 
op dezelfde leerling en op één bepaalde competentie. Er wordt besproken of er compe-



311BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

tentieontwikkeling is en hoe dat die verloopt. Hieruit maken we op dat er in zekere mate 
gestuurd wordt op het leerproces van een leerling. Het betekent tegelijkertijd dat bij een 
aantal leerkrachten het systematisch sturen van het leerproces nog geen uitgangspunt 
van werken is en zij feitelijk onvoldoende de inhoud van het leren in beeld hebben.

Vermunt (1992, pp. 7) zegt over leerprocessen: ‘Sturen van leerprocessen heeft betrek-
king op het uitoefenen van controle over de inhoud, het verloop en de resultaten van 
leerprocessen. Deze controle is gericht op het in gang zetten en houden van de verwer-
king van leerinhouden en maakt gebruik van kennis en opvattingen over leerprocessen. 
Sturing vervult dus een intermediërende functie tussen ideeën over hoe leerprocessen 
het best gestalte gegeven kunnen worden en de feitelijke realisering van die ideeën’. 

Resultaat dimensie continuïteit 

Tabel 12.4: effectmeting acties: dimensie continuïteit 

Continuïteit Indicator 3: competentieontwikkeling - gedrag
Indicator 4: competentieontwikkeling - vaardigheden
Indicator 5: competentieontwikkeling - kennis
Indicator 6: leerlinggebonden acties ondersteunen
Indicator 7: gebruik van techniek en kennisstromen

37,50%
25,00%
20,83%
27,08%
27,08%

Met 96 reflectieformulieren (=N) kan op de dimensie ‘continuïteit’ 480 keer worden ge-
scoord. Er is in totaal 132 keer gescoord. De scores zijn allen relatief laag en liggen tussen 
de 20,83% en 37,50%. 

Interpretatie
Op indicator 3, ‘competentieontwikkeling - gedrag’, wordt het hoogste gescoord. Op 
‘competentieontwikkeling - vaardigheden’ en ‘competentieontwikkeling - kennis’ wordt 
lager gescoord. Uit de relatief lage scores en de procentuele verhoudingen tussen ge-
drags-, vaardigheids- en kenniscompetenties blijkt niet dat het in het dagelijks functio-
neren om een mix van competenties gaat. In de data zien we dat één bepaalde competen-
tie wordt genoemd en er zijn geen combinaties van drie competenties gescoord.
Het ondersteunen van leerlinggebonden acties scoort relatief laag, terwijl er 96 acties zijn 
ingebracht door de leerkrachten. Als 43,75% van de leerkrachten aangeeft dat de leer-
vraag centraal staat en 50% van de leerkrachten stuurt op het leerproces en de onder-
steuning van leergebonden acties ligt op 27,08%, constateren we een kloof tussen denken 
en doen van leerkrachten, tussen actieplanning en het daadwerkelijk ondersteunen van 
het leerproces van de leerling. Indicator 7 toont het relatief lage gebruik van technieken 
en het verkrijgen van informatie over technische ontwikkelingen. 

Discussie
Vanuit de dimensie continuïteit zien we dat ‘competentieontwikkeling - gedrag’ hoger 
scoort dan de twee andere competentie-ontwikkelingsitems. Een gedragscompetentie 
is een verzameling van specifieke observeerbare gedragsvormen, die op een logische en 
betrouwbare manier aan de gedragscompetentie kunnen worden gekoppeld. Bijvoor-
beeld bij de gedragscompetentie sociabiliteit kunnen we waarnemen of de leerling zich 
zonder moeite onder andere leerlingen begeeft, gemakkelijk naar anderen toe stapt of 
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met andere kinderen speelt.
In de klas -een sociaal systeem en een sociaal gebeuren- ligt het wellicht voor de hand 
dat de continuïteit van het leren en ontwikkelen van leerlingen en de kwaliteit van het 
leerklimaat afhangt van gedrag van leerlingen. Het focussen op gedragsverandering van 
leerlingen is in die zin noodzakelijk, leerlingen moeten zich leren handhaven temidden 
van anderen en prestaties leveren. De leerkrachten hebben veel casuïstiek ingebracht 
die gericht is op het leren omgaan met normen en waarden. We zien dat leerkrachten 
zoeken naar continuïteit van het eigen leerproces, specifiek het zelf leren omgaan met 
bepaald gedrag van de leerling. Zij merken op dat zij het vooral zelf zijn die niet kun-
nen omgaan met bepaald gedrag. Bij het item ‘competentieontwikkeling - gedrag’ wordt 
gefocust op het gedrag van de leerling, zonder de competenties vaardigheid en kennis 
hierin te betrekken; de invloed die kennis en vaardigheden op gedrag heeft wordt min 
of meer uitgesloten. Leerkrachten geven meermalen aan dat tijdens het observeren van 
de leerling wordt gereflecteerd op bepaald gedrag (reflection-in-action) in plaats van de 
observaties achteraf te rapporteren.
Bovendien worden signalen uit de omgeving van de leerling betrokken in de dialoog-
sessies en worden contextgebonden leersituaties besproken. Observeren wordt op deze 
manier een directe operationele aangelegenheid. Operationalisaties worden reflectiemo-
menten waarin voor de leerling en de leerkracht het gedrag zichtbaar en bespreekbaar is 
(reflectief-continuüm). Er kan een nieuwe situatie gecreëerd worden.
Het item ‘leerlinggebonden acties ondersteunen’ veronderstelt dat leerkrachten de acties 
zodanig ondersteunen dat er sprake is van actief leren. De casuïstiek die is ingebracht 
geeft wel de indruk dat zorgvuldig en genuanceerd wordt nagedacht over de situatie 
van de leerling, maar we kunnen niet herleiden dat het om het actief leren gaat. Uit de 
gegevens blijkt dat we bij een enkele leerling kunnen spreken van een doelgerichte ont-
wikkelingslijn. Er worden bij deze leerlingen specifieke gedragsontwikkelingsgebieden 
gekozen en uitgezet in leerlijnen. Een leerlijn kan bestaan uit expliciete leermomenten en 
de leerling kan rekenen op ondersteuning bij het bereiken van het leerdoel. Bij leerlijnen 
gaat het erom dat voor iedere leerkracht die werkt met een bepaalde leerling inzichte-
lijk is wat de samenhang is tussen de leerinhoud, de leertaken en de leerprestaties. Deze 
werkwijze is niet gangbaar onder leerkrachten.
De verklaring voor de lage scores wordt gevonden in het feit dat er tussen leerkrachten 
nog onvoldoende uitwisseling heeft plaatsgevonden over de theorie en de mogelijkheden 
van het competentiegericht denken en werken. Tijdens de collectieve leerbijeenkomst 
bleek al dat leercompetentie-ontwikkeling een geheel nieuwe invalshoek van denken en 
werken zou gaan inhouden. De belangrijkste opgave voor leerkrachten is om situaties die 
zij eerder niet bewust als leersituaties zagen, leerzaam te maken.

Resultaat dimensie interactie

Tabel 12.5: effectmeting acties: dimensie interactie

Interactie Indicator 8: interacteren met bestaande ondersteuningsnetwerken
Indicator 9: zorg voor integreren en participeren in de samenleving

25,00%
20,83%

Met 96 reflectieformulieren (=N) kan op de dimensie ‘interactie’ 192 keer worden ge-
scoord. Er is in totaal 42 keer gescoord. De scores zijn beide relatief laag en scoren tussen 
de 20,83% en de 25,00%.
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Interpretatie
De percentages veronderstellen dat weinig gebruik is gemaakt van ondersteuningsnet-
werken en buitenschoolse leermomenten. Leerkrachten die hier wel op gescoord hebben, 
noemen: andere leerkrachten consulteren bij het oplossen van moeilijke leer- of gedrags-
vraagstukken; externe consultaties van onderwijsdeskundigen; netwerken die VSO-leer-
lingen aangaan bij uitstroom of rondom hun toekomstige arbeidsintegratie of stages; de 
ouders. 

Discussie
Het criterium interactie leidt tot sociale actie en het persoonlijke. Interactie zien we in 
dit verband vooral als emancipatorisch perspectief. Vraaggestuurd onderwijs vraagt om 
integratie van de sociale context binnen en buiten de school, want de leervraag van de 
leerling betreft lang niet altijd de aangeboden lesstof. De leefcontext is een voortdurend 
aanwezig veld van gebeurtenissen die invloed hebben op de leerling. De leerkracht kan 
deze negeren, maar de leerling blijft gesitueerd in deze buitenschoolse context. Van 
hieruit is zijn ervaringswereld opgebouwd. We zouden verwachten dat we meer acties 
zouden scoren op dit item bij VSO-leerlingen die stage lopen of binnen afzienbare tijd de 
school verlaten en uitstromen naar arbeid of dagbesteding.

Resultaat dimensie wederkerig leren

Tabel 12.6: effectmeting acties: dimensie wederkerig leren 

Wederkerig leren Indicator 10: leerkracht leert van leerling 54,17%

Met 96 reflectieformulieren (=N) kan op de dimensie ‘wederkerig leren’ 96 keer worden 
gescoord. Er is in totaal 52 keer gescoord op indicator 10. Er is net voldoende gescoord: 
54,17%.

Interpretatie
Leerkrachten scoren net voldoende op deze indicator, de leerkracht leert van de leer-
ling in relatie tot de actie. Uit de reflecties van de leerkrachten blijkt wel dat het eigen 
leren steeds in een perspectief is geplaatst in relatie tot de leerling. Bijvoorbeeld: ik kan 
weer verder, de relatie met M. maak ik positief door ook zijn negatieve gedrag te willen 
begrijpen. 
Leerkrachten hebben persoonlijke leerpunten aangegeven die zij in verband brengen met 
de actie van de leerling. Daar waar leerkrachten op het reflectieformulier invullen dat zij 
leren van de leerling, vullen zij ook in wat hun leerpunt is en hoe ze dit gaan oppakken. 

Discussie
Leren van de leerling vraagt een langdurige betrokkenheid van de leerkracht bij het 
leren, de leerkracht moet een adequate inschatting kunnen maken van de huidige moge-
lijkheden van de leerling. De schoolsituatie is met name geschikt om wederkerig leren te 
ontwikkelen, omdat leerkrachten gedurende een heel schooljaar met de leerling werken.

12.9 Conclusies
Met de resultaten van de effectmeting van de acties die leerkrachten met leerlingen heb-
ben ondernomen, geven we het antwoord op hoofdvraag 3:
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Hoe en waarmee kan de betekenisgestuurde interactiemethode (BIAM) invloed hebben 
op wederkerig leren?

Leerkrachten kunnen met de leermethode BIAM het eigen handelingsrepertoire onder-
zoeken aan de hand van de actie met de leerling. De sociale actie tussen leerkracht en 
leerling leidt tot het opdoen van ervaringen. De leermethode BIAM maakt de leerkracht 
ervan bewust dat hij voortdurend in staat moet zijn te matchen en situationeel te 
schakelen. Leerkrachten bespreken met name de eigen feitelijkheid en zoeken naar 
randvoorwaardelijke antwoorden op hun vragen. De leermethode BIAM kan pas invloed 
hebben op wederkerig leren als er een reflectiesysteem is dat reflectief gedrag oproept. De 
vraag is of het handelingsplan, dat door Mikado gebruikt werd in het leertraject, uitein-
delijk voldoende uitnodigt om tot reflectie te komen op het handelen van de leerkracht 
in relatie tot de leerprestaties van de leerling. Continuïteit in bruikbare ordeningen van 
affectieve en cognitieve leermomenten met de leerling zijn onvoldoende in beeld bij een 
casusbespreking.
Leerkrachten geven wel de indruk dat zij hun wijze van lesgeven bij een of enkele leerlin-
gen aanpassen. De totale effectmeting geeft echter aan dat hier nog veel nadruk op gelegd 
moet worden. 
Wederkerig leren is bedoeld om te leren van elkaar: leerkrachten leren van leerkrachten, 
leerkrachten leren van leerlingen en andersom, leerlingen leren van leerlingen. De kennis 
en ervaring over wederkerig leren van leerkrachten kan alleen worden opgedaan in een 
reflectiesysteem met een competentiegerichte actieplanning, waarin de ene indruk is 
ontleend aan de andere. De onderbouw van BIAM stelt leerkrachten in de gelegenheid 
te reflecteren op ongereflecteerde ervaringen (par. 6.4.3.). Deze stijl van reflectie maakt 
overtuigingen, redeneringen en het eigen handelen bespreekbaar. Dit type reflecteren is 
het gewaarzijn en gewaarworden over hoe de leerkracht altijd handelt, of hij zijn compe-
tenties gebruikt in de sociale relatie tot de leerling en kennis transfereert naar de leerling. 
We merken op dat men bij Mikado van de leermethode BIAM uitsluitend de onderbouw 
BIAM heeft gebruikt, de dialoogvragen en actieplanning. We stellen vast dat als de casus-
bespreking bestaat uit een beschrijving van de wederzijdse leercompetentie-ontwikkeling 
tussen de leerkracht en de leerling met een doelgerichte actieplanning, dit tot hogere 
resultaten kan leiden in wederkerig leren.

Subvraag 3.1: Hoe kan de leermethode BIAM bijdragen aan individueel leren?

In de leergroepen zijn de routines en de collectieve mentale modellen van leerkrachten 
bespreekbaar gemaakt. Door SO- en VSO-leerkrachten samen te laten leren, zijn tegelijk 
de hieraan verbonden rolgebonden patronen doorbroken. Voor de leerkracht van Mi-
kado was het bevorderen van reflectief vermogen en het delen en vergaren van kennis 
een belangrijk leerpunt. De leerkrachten, die handelden vanuit de eigen ervaringen in 
de klas, hebben met elkaar theorieën, ervaringen en vaardigheden besproken, waarbij 
verschillende zienswijzen aan bod kwamen. Het doorbreken van patronen en conventies 
is een voorwaarde om individueel te leren. De leermethode BIAM kan bijdragen aan 
individueel leren als leerkrachten acties ondernemen, waarmee de mentale processen 
veranderen. 

Subvraag 3.2: Hoe kan de leermethode BIAM bijdragen aan teamleren?
Het leersysteem BIAM, systematisch werken in leergroepen met leercoaches, heeft 
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gedurende het leertraject gefunctioneerd. De methode heeft bijgedragen aan het team-
leerproces door SO- en VSO-leerkrachten in de leergroepen integraal te laten leren. Het 
teamleren is bevorderd door gezamenlijk betekenis te geven aan leerlingsituaties uit het 
SO en VSO en de kennis wederzijds te benutten.
Uit de evaluatieverslagen van de leercoaches en de interne begeleiders blijkt dat er veel 
waarde aan de nieuwe leercultuur wordt gehecht. We leiden dit ook af aan de casuïstiek 
die zorgvuldig is opgesteld door leerkrachten en de wijze waarop zij het eigen hande-
len bespreekbaar maakten. De onderbouw van de leermethode BIAM heeft bij Mikado 
draagkracht ontwikkeld voor samenwerking en samen leren.

Subvraag 3.3: Hoe draagt de leermethode BIAM bij aan collectief leren?

De leerthema’s van Mikado waren gericht op de leerlingen: het bevorderen van actief le-
ren en leren te leren. Met name moest de leermethode BIAM bijdragen aan het vernieu-
wen van het pedagogisch klimaat, het werken vanuit geïntegreerde leerondersteuning 
ofwel systematisch competenties van leerlingen ondersteunen die noodzakelijk zijn voor 
het leven van alledag, werk-, dag- en vrijetijdsbesteding en vervolgeducatie.
Bij Mikado heeft de leermethode BIAM bijgedragen aan collectief leren door de con-
sequente inbreng van leerlinggebonden casuïstiek, waarmee een open leercultuur is 
ontstaan. Het was niet gangbaar voor leerkrachten van Mikado het eigen handelen 
bespreekbaar te maken. Het pedagogisch klimaat van Mikado is veranderd door het col-
lectief leren.
We kunnen niet vaststellen aan de hand van de effecten van de acties of er ook daadwer-
kelijk sprake is van onderwijsvernieuwing in de zin van actief leren en leren leren. Wat 
we wél vaststellen, is dat leerkrachten in een hoge mate gemotiveerd zijn om te reflecte-
ren op leerlinggebonden situaties en het eigen handelen hierbij bespreekbaar maken. We 
zien met name dat er een belangrijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het organisa-
tieleerproces van Mikado.

Subvraag 3.4: Hoe kan de methode BIAM leiden tot werkplekleren?

Het operationaliseren van de acties met leerlingen is het moment waarop leren op de 
werkplek plaatsvindt. Er is geen scheiding tussen leren en werken. Zoals eerder beschre-
ven, scoorden leercoaches en leerkrachten hoog op actieplanning, leerkrachten onderna-
men tal van acties op de werkplek. Als we de resultaten van de acties tussen leerkrachten 
en leerlingen bekijken (tabel 12.3, 12,4, 12,5, 12,6) en de resultaten van de leergroepen 
(tabel 12.2), zien we een kloof tussen het oude en het nieuwe denken. Leerkrachten 
zijn gemotiveerd om de verworven competenties te bespreken en hiernaar te handelen. 
De leermethode BIAM kan pas een vorm van gestructureerd werkplekleren zijn, als de 
condities aanwezig zijn: de reguliere werksituatie moet leermogelijkheden bieden en er 
moeten bewust geplande en op leren gerichte activiteiten plaatsvinden (Onstenk, 2000). 
Uit de effectmeting ‘acties’ blijkt dat de leermethode BIAM in zeer geringe mate heeft 
bijgedragen aan werkplekleren. Er zijn wel geplande acties, maar het blijkt in de praktijk 
niet te gaan om acties die de leercompetentie-ontwikkeling bevorderen van de leerkracht 
en de leerling.

Mikado kan het werkplekleren bevorderen door de leermethode BIAM met het indivi-
duele leerproces van de leerkracht onderdeel te maken van het Human Resource-beleid. 
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In het werk verworven competenties kunnen meer (h)erkend en beloond worden. BIAM 
is een vorm van georganiseerde leerondersteuning en bevordert leren en leercompeten-
tie-ontwikkeling met gerichte leerinterventies op de werkplek. De wijze van deelname 
aan de leergroepen, het nemen van initiatieven rondom specifieke leerlinggebonden ac-
ties en het delen van kennis met andere leerkrachten kan en mag nadrukkelijker worden 
meegewogen in functioneringsgesprekken en coaching. Op deze wijze kan het Human 
Resource-beleid integraal bijdragen aan het pedagogisch klimaat van de organisatie. 

12.10  Discussie
Opvallend is dat in de reflecties nauwelijks kenmerken terug te vinden zijn van heden-
daagse of vernieuwende onderwijsconcepten die kunnen bijdragen aan sociaal leren en 
die gericht zijn op maatschappelijk functioneren van jonge mensen. Zo is coöperatief 
leren vooral bedoeld om te leren samenwerken, wat weer van belang is om in de samen-
leving te kunnen functioneren. Er zijn tal van nieuwe didactische structuren, die passen 
bij emancipatorische ontwikkelingen. Volgens Slavin (2000) doen leerlingen met leerach-
terstanden het beter met coöperatief ingerichte leergroepen dan vergelijkbare leerlingen 
die werken met speciale programma´s.

Recente opvattingen over leren als een actief en constructief proces onderstrepen dat le-
ren evenzeer wordt bepaald door sociale als door cognitieve factoren (Shuell, 1996). Het 
meest effectief is coöperatief leren als leerlingen niet alleen groepswaardering krijgen, 
maar ook individuele waardering, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio. Bij drie 
leerlinggebonden situaties onderzochten leerkrachten de optie of een portfolio gemaakt 
kon worden, dit heeft verder niet tot resultaat geleid. De positieve wederzijdse afhanke-
lijkheid die de sociale context van coöperatief leren biedt, sluit aan bij wederkerig leren.
De wil tot samenwerking tussen leerlingen komt in de acties sporadisch aan bod. Of 
leerlingen zich als herkenbare personen ervaren in de klas of op school kan niet worden 
opgemaakt uit de reflecties. Door wederkerig leren kan gewerkt worden aan de eigen 
identiteit, die juist voor kinderen met een verstandelijke beperking van belang is om zich 
te leren verhouden tot anderen. 
Werken aan zelfstandigheid van leerlingen wordt regelmatig genoemd, het is niet duide-
lijk of het hier ook gaat om het bevorderen van zelfstandig leren.
Verschillen in intelligenties van leerlingen worden niet specifiek belicht, ook niet in 
klasseverband. De school gaat ervan uit dat kinderen met een verstandelijke beperking 
ontwikkelbaar zijn, maar hier wordt in de praktijk weinig aan gerefereerd. 
Het belang een adequaat klassenmanagement op te zetten, komt in de leergroepen niet 
expliciet tot uitdrukking. Met klassenmanagement kan ook worden gewerkt aan het klas-
senklimaat: een emotioneel positieve omgeving waarin kinderen met een verstandelijke 
beperking zich nog beter ontwikkelen. 

In de empirische analyses zijn de theoretische en methodische toetsingskaders geïnte-
greerd. Deze integratie maakt het mogelijk de hierna volgende theoriegestuurde bevin-
dingen te formuleren.

Er is nog geen duidelijke strategie rondom onderwijsvernieuwing en we kunnen nog niet 
spreken van een volledig alignement (Labovitz & Rosansky, 1997). Wel is er sprake van 
horizontaal alignement, waarbij leerkrachten op basis van overeenstemming in de dia-
loogsessies tot acties komen met leerlingen. Het is ook een voorwaarde eerst tot volledige 
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betrokkenheid van leerkrachten te komen op het onderwijsleerproces waarin de leer-
ling centraal staat; pas daarna is alignement mogelijk. Verticaal alignement is eveneens 
aanwezig omdat de strategie van de organisatie wel gericht is op visieontwikkeling en 
attitudeverandering van leerkrachten en leerlingen. Mikado kan de aankomende jaren 
tot volledig alignement komen door het horizontale en verticale alignement op elkaar af 
te stemmen. Daarmee bedoelen we dat:
- De strategie van de organisatie verwoord is in nieuw leren;
- De leerlingen met hun leervragen actief deelnemen aan leernetwerken;
- De leerwerkprocessen van leerkrachten zich blijven richten op lerend werken;
- Leerkrachten zich richten op nieuwe leerconcepten. 

Het zoeken naar innovatieve aanpakken om nieuw leren voor kinderen en jongeren 
met een verstandelijke beperking inhoud en vorm te geven, kan de aankomende jaren 
in samenwerking met de partners van het Regionaal Expertise Centrum Rivierenland 
plaatsvinden. Mikado heeft drieëneenhalf jaar consciëntieus gewerkt met het leersysteem 
BIAM. Interne begeleiders en leercoaches hebben het leerproces gestuurd en adequaat 
onderhouden. Leerkrachten hebben zich leerbereid opgesteld en actief bijgedragen aan 
het schoolleerproces van Mikado. De beleidsvoornemens (par. 12.1.2) zullen verder 
uitgewerkt moeten worden naar gerichte beleidsontwikkeling: ontwikkelen vraagge-
stuurd onderwijs; ervarend leren leren; verbeteren van handelingsgerichte diagnostiek en 
handelingsplannen; professionaliseren in nieuwe methodieken en technieken.

12.11  Aanbevelingen
1. Het collectief leren van Mikado kan nog worden bevorderd door met alle leerkrachten 
 dialoogsessies te houden met een specifiek thema rondom nieuw leren. Leerkrachten 
 zijn dan in de gelegenheid gezamenlijk betekenis te geven aan het leerconcept van 
 ‘nieuw leren’. Het aanreiken van nieuwe kennis over leren is een voorwaarde om 
 onderwijsvernieuwing te bevorderen. 
2. Het individuele leerproces van de leerling kan gestuurd worden door vraaggestuurd 
 onderwijs centraal te stellen. Wanneer de leervraag van de leerlingen in ontwikke-
 lingslijnen is uitgezet, wordt controle mogelijk op de resultaten van de acties tussen de  
 leerling en de leerkracht. 
3. Het leren toepassen van ondersteuningstechnieken binnen de leersituatie van de 
 leerling kan mogelijk bijdragen aan het bevorderen van structurele zelfstandigheid van 
 de leerling.
4. Leerkrachten zouden het onderwijs meer kunnen afstemmen op de verschillen tussen 
 de leerlingen. 
5. Actief en zelfstandig leren van leerlingen kan nog meer benadrukt worden in de 
 werkpraktijk van de leerkracht. Centraal hierbij staat de vraag hoe actief en context-  
 gebonden leren van leerlingen met een verstandelijke beperking ontwikkeld kan 
 worden en wel zodanig dat de leerling de leerervaringen in de samenleving kan 
 gebruiken.
6. Er kan nog een verdiepingsslag gemaakt worden door leerkrachten te leren denken en 
 werken vanuit leercompetentie-ontwikkeling. Het gaat hierbij om het vergroten van 
 leervermogen.
7. Mikado kan de leercompetentie-ontwikkeling van leerkrachten inpassen in een 
 Human Resource-beleid, waarbij verworven competenties worden benoemd en 
 gewaardeerd, nieuwe competenties worden verworven en de erkende competenties 
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 opgenomen worden in een portfolio.

Slotopmerking
De directie van Mikado heeft de aanbevelingen vertaald in beleidsvoornemens en opge-
nomen in het schoolplan 2003-2007.
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Hoofdstuk 13 

Praktijkstudie BIAM: lerend werken

13.0  Inleiding
De praktijkstudie lerend werken is gehouden in Xieje: een detailhandel, een lunchcafé 
en een atelier. Xieje is een leerbedrijf waar volwassenen met een arbeidshandicap een 
vak kunnen leren in de horeca en de detailhandel en het is bovendien een commerciële 
onderneming met verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat 
van Xieje komt dus tot stand vanuit een dubbelfunctie. Het onderzoek heeft plaatsge-
vonden onder de medewerkers en de professionals van het lunchcafé en de detailhandel. 
Medewerkers van Xieje zijn mensen met een arbeidshandicap; de professionals die hen 
ondersteunen en begeleiden zijn in dit onderzoek de leercoaches. In het bedrijf Xieje 
worden de professionals personeelsleden genoemd. Om begripsverwarring te voorko-
men vervangen we in dit proefschrift de term personeelsleden door professionals of 
leercoach.
 
Xieje is een project voor lerend werken: al lerend wordt gewerkt en al werkend wordt 
geleerd. Het leerbedrijf heeft mede met de leermethode BIAM inhoud en vorm gekregen.
We beschouwen lerend werken als een mogelijk concept voor arbeidsreïntegratie voor 
mensen met beperkingen. Het gaat uit van leren op de werkplek. Xieje biedt mensen met 
een arbeidshandicap specifieke voorwaarden waaronder zij nieuwe competenties kunnen 
ontwikkelen. Medewerkers krijgen ondersteuning via een gestructureerd leerprofiel met 
individuele coaching en training. Xieje doet hierbij recht aan het leerrecht voor volwas-
senen met een arbeidshandicap en conformeert zich aan regel 7 van de standaardregels 
van de Verenigde Naties over gelijke kansen voor gehandicapten: ‘De staten dienen het 
beginsel te erkennen dat gehandicapten in staat moeten worden gesteld hun grondrech-
ten uit te oefenen, met name wat werkgelegenheid betreft. Zij moeten gelijke kansen 
hebben bij het vinden van zinvol en betaald werk op de arbeidsmarkt’ (Verenigde Naties 
- resolutie 48/96, 4 maart 1994).

Empirische 
analyse en 
onderzoeks-
resultaten 
‘Lerend werken

13.0  Inleiding

13.1  Context van de praktijkstudie
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Figuur 13.0: empirische analyse en onderzoeksresultaten praktijkstudie lerend werken 
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Het ontwikkelen van arbeidsreïntegratie voor mensen met een arbeidshandicap raakt de 
tradities van dagbesteding en visies op arbeid binnen de gehandicaptensector. Het beleid 
van Xieje is mensen met een arbeidshandicap in te laten stromen in reguliere arbeids-
situaties, zodat zij gaan bijdragen aan de economische doeleinden van een bedrijf of de 
samenleving. Xieje is er zich van bewust dat het daadwerkelijk komen tot arbeidsintegra-
tie vooralsnog een bijzondere opdracht is. Bij uitstroom van medewerkers is Xieje name-
lijk sterk afhankelijk van de samenwerking met bedrijven die bereid zijn te investeren in 
mensen met mogelijkheden en beperkingen.
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen 3, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 beantwoord. 

Dit praktijkonderzoeksverslag is het resultaat van vijf jaar experimenteren met de leer-
methode BIAM in relatie tot mensen met een arbeidshandicap. In tegenstelling tot de 
andere praktijkstudies stond in deze praktijkstudie het leren toepassen van de leerme-
thode BIAM en het ontwikkelen van een praktische instrumentenset centraal, in plaats 
van een thema als zorgvernieuwing of ondersteunend werken. De onderbouw met de 
dialoogvragen en de bovenbouw met de praktische instrumenten expliciteren bij juiste 
toepassing het ondersteuningsgericht werken, leercompetentie-ontwikkeling en weder-
kerig leren. 

13.1 De context van de praktijkstudie 
In januari 1998 onderzocht Stichting Saamvliet de mogelijkheid een detailhandel-lunch-
café-atelier in het centrum van Gennep te openen. Het doel van de instelling is naast 
dagbesteding ook arbeid een plaats te geven in het emancipatieproces van mensen met 
een verstandelijke beperking. In 1999 ging het project ‘lerend werken’ van start. 
Het project werd bij aanvang gefinancierd met AWBZ-middelen, een subsidieverstrek-
king van de Sociale Werkvoorziening regio Limburg en een provinciale subsidie vanwege 
het innoverende karakter van het project: mensen met een verstandelijke beperking kun-
nen bij Xieje een vak leren en daarna werken in een reguliere arbeidssetting.
In de detailhandel en het lunchcafé werken tien medewerkers en zij worden begeleid 
door zes professionals, onder wie een bedrijfsleider en een assistent-bedrijfsleider. Een 
jaar na de start wordt Xieje in de gemeente Gennep uitgeroepen tot dé ondernemer van 
de gemeente Gennep.
Vanaf de start van Xieje is gewerkt met de leermethode BIAM. De onderzoeker heeft bij 
Xieje een ontwerptaak in het ontwikkelen van een instrumentarium dat geschikt is voor 
mensen met een arbeidshandicap (de medewerkers) en de professionals die het leerpro-
ces ondersteunen. Bij deze praktijkstudie is de onderzoeker, in tegenstelling tot bij de 
andere praktijkstudies, ontwerper, trainer, coach en managementadviseur. De sturende 
en activerende rol van de onderzoeker, heeft ertoe geleid dat de professionals vanuit de 
werkpraktijk volop hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het instrumenta-
rium voor de bovenbouw van BIAM. 

13.1.1  Strategische positie van Xieje
Xieje is een jong bedrijf dat zich enerzijds ten doel stelt een gewoon bedrijf te zijn met  
commerciële verplichtingen en anderzijds met de bijzondere status van een leerbedrijf. 
Toepassing van de leermethode BIAM bevordert de mogelijkheid voor een meer formele 
status als leerbedrijf, omdat voor medewerkers en professionals een leersysteem is ont-
worpen, dat instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers garandeert. Tijdens 
het leertraject is een bedrijfsleerplan tot stand gekomen waarin de totale leerprocedure 
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van sollicitatie tot uitstroom is uitgewerkt. Xieje moet, vanwege de doelstelling om een 
medewerker na drie jaar in een leertraject bij Xieje uit te laten stromen, actief zoeken 
naar gepaste werkplekken. Ook moet er voldoende instroom zijn van mensen met een 
arbeidshandicap om het leerbedrijf in stand te houden. 
Xieje werkt aan het verbreden van de regionale netwerkfunctie door mensen met een 
arbeidshandicap te laten instromen die nu elders werken en een ander vak willen leren. 
Dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken bij een sociale werkvoorziening, mensen die nu 
deelnemen aan dagbesteding en aan het reguliere arbeidsproces willen gaan deelnemen 
en schoolverlaters van het speciaal onderwijs die een vak willen leren in de horeca of de-
tailhandelbranche. Via een vakgericht leertraject kunnen zij bij Xieje worden voorbereid 
op ander en (meer) passend werk. Andere mogelijkheden voor Xieje om de status van 
het leerbedrijf te promoten, zijn samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC’s) 
en regionale expertisecentra (REC’s). 

13.1.2  Perspectief op werk 
Xieje draagt bij aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Arbeid kan 
ook voor hen een essentieel onderdeel uitmaken van hun bestaan. Mensen leren bij Xieje 
niet alleen een vak met de nodige vaktechniek, maar ervaren en voelen hun competentie 
bij het uitvoeren van het werk. Ze kunnen terugvallen op opgedane ervaring, verwor-
ven kennis en vaardigheden; een belangrijke basis om zich te kunnen handhaven in een 
arbeidssituatie.

Hieraan liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
- Xieje werkt volgens het beginsel dat de opgedane vakkennis leidt tot een passende 
 arbeidssituatie, waar beroepsidentificatie mogelijk is. Mensen werken bij Xieje aan 
 beroepspraktijkvorming die direct aansluit bij de reguliere arbeid in de samenleving.
- Xieje stelt mensen met een arbeidshandicap in de gelegenheid zich op aangepaste wijze 
 als horecamedewerker of detailhandelmedewerker vakmatig te ontwikkelen.

Motiverende kracht
Alleen mensen die een bepaald perspectief voor ogen hebben binnen de vakgebieden 
Horeca en Detailhandel kunnen bij Xieje werken en leren. Een uitgebreide kennisma-
king en een sollicitatiegesprek gaan hieraan vooraf. Vanzelfsprekend is er ruimte om te 
experimenteren en er mag onzekerheid zijn binnen het leerproces. Het willen opbrengen 
van een echte ambitie is een toelatingscriterium. Dit is mede van belang, omdat iedere 
medewerker binnen Xieje hoe dan ook moet bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Een 
zwakke arbeidsmotivatie past hier niet bij. Het is gebleken dat juist deze benadering 
motiverend werkt. Xieje stelt met de medewerker een leerplan op, waarin het perspectief 
op werk concreet wordt vertaald naar dagelijkse acties.
Arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidshandicap vraagt om een visie op ar-
beid die mensen met een arbeidshandicap tegelijkertijd ondersteunt bij het ontwikkelen 
van volwaardig burgerschap. Hierbij horen aspecten van leven en werken, zoals eenieder 
die voor zichzelf kiest. Xieje stimuleert waar mogelijk de bevordering van het arbeids-
integratieproces van mensen met een arbeidshandicap en zoekt voor mensen met een 
arbeidshandicap een passende bedrijfsomgeving. Binnen de vakgebieden van horeca en 
detailhandel doen zich tal van arbeidsmogelijkheden/varianten voor, waaraan medewer-
kers vakontwikkeling kunnen ontlenen. Xieje initieert de match van medewerkers met 
passende stageplaatsen en het contracteren van de medewerker met een werkgever.



323BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

BIAM-sessie, 14 augustus 2000

Dialoogvraag van een professional: ‘Ik denk dat iemand een half jaar eerst moet wennen en 
pas dan kan weten of hij in de detailhandel wil werken of de horeca in wil. Kunnen we niet een 
soort van proeftijd van een half jaar aanbieden?’ 

Met de dialoogkaarten gaan de professionals deze vraag beantwoorden. Hieronder volgt de 
dialooginbreng van het team:
- Lijkt mij een goed plan, kunnen ze vast wennen.
- Nee dat kan absoluut niet, want wat ga je dan begeleiden?
- Ik vind dat we gelijk duidelijk moeten maken: of detailhandel of horeca. Een van die twee.
- Drie maanden lijkt mij wel genoeg.
- De trainingsopzet bij Xieje moeten we centraal zetten en die begint bij het binnenkomen. 

De uitkomst van de dialoog was:
- De persoon met een arbeidshandicap maakt bij aanvang een keuze in detailhandel of horeca.
- Er wordt een proeftijd van twee maanden aangeboden, waarin duidelijk moet worden of 
   detailhandel of horeca voor die persoon geschikt is. Is er voldoende leerbereidheid?
- Na twee maanden start het leerproces: leertaken vaststellen en competentieprofielen opstellen.

Actie: de resultaten van de dialoog zijn opgenomen in de leerroute.

13.1.3 Besturingsconcept Xieje 
Het besturingsconcept gaat uit van leercompetentie ontwikkeling, arbeidsontwikkeling 
en arbeidsbemiddeling en de organisatie hiervan. Het concept richt zich op interactieve 
besturingsprincipes in een sociale omgeving: detailhandel, lunchcafé en stageplaatsen. 
Het gaat om onderstaande sturingsaspecten:
1. Arbeidsontwikkeling en -bemiddeling 
2. Leerarbeidsprestatie
3. Leerwerkproces
4. Ervaringsleren en actief leren
5. Leerbaarheid
6. Arbeidsondersteuning.

Ad 1: Arbeidsontwikkeling en -bemiddeling
De persoon met een arbeidshandicap leert een vak of onderdelen van een vak dat 
regulier voorkomt op de arbeidsmarkt. ’Zo gewoon mogelijk’ bevordert het daadwerke-
lijk een plek kunnen vinden binnen een regulier arbeidsproces. De medewerker wordt 
binnen en buiten Xieje (stages) in verschillende leerwerkcontexten gebracht en hij kan 
opgedane ervaringen integreren. Aandacht wordt besteed aan het doelgericht toewerken 
naar uitstroom, zodat medewerkers zich ervan bewust blijven dat de leeromgeving Xieje 
een tijdelijke werksituatie is. De toekomstige werksituatie ligt in principe altijd buiten 
Xieje. Een medewerker kan bij Xieje gebruikmaken van een leerperiode van ongeveer 
drie jaar of korter en stroomt vervolgens door naar reguliere of begeleide arbeid.

Ad 2 Leerarbeidsprestatie
De bekwaamheid (vaardigheden, kennis en gedrag) van de medewerker is gericht op 
competentieverbreding en het behalen van prestatie en resultaat. De coaching richt zich 
specifiek op het behalen van een leerprestatie, welke leidt tot een arbeidsprestatie. De 
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toekomstige werkgever moet concreet kunnen waarnemen dat de persoon de werktaken 
kan uitvoeren. In het portfolio zijn proeven van bekwaamheid opgenomen in de vorm 
van certificaten, die als bewijs dienen van verworven competentie.

Ad 3: Leerwerkproces
Het leerwerkproces steekt in op datgene wat de persoon met een arbeidshandicap nog 
gaat leren of verwerven als vaardigheid, kennis en gedrag. Dat wat de persoon al kan, 
wordt direct geïntegreerd in het werkproces. De nadruk in het leerproces ligt op het 
verwerven van nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis en nieuw gedrag. Leren en werken 
worden systematisch verbonden.

Ad 4: Ervaringsleren en actief leren 
Het opdoen van leerervaringen en deze ervaringen weer toepassen in nieuwe situa-
ties, maakt een transfer van het geleerde mogelijk. Het dagelijkse werk bestaat uit een 
takenpakket dat zo zelfstandig mogelijk wordt uitgevoerd. De professionals ondersteu-
nen de medewerker bij actief leren door vragen te stellen, dóór te vragen, waardering 
uit te spreken, te ordenen, te inventariseren en in te schatten wat de persoon kan en niet 
kan. De medewerker wordt geactiveerd in leren onthouden, leren begrijpen en leren 
toepassen. Voor de medewerker en de professionals is het van belang te ontdekken of er 
daadwerkelijk geleerd wordt en waar dit problemen geeft. In deze wederkerigheid vindt 
ondersteuning plaats.

Ad 5: Leerbaarheid
Mensen met een arbeidshandicap zijn leerbaar en ontwikkelbaar. Dit wordt geactiveerd 
door de persoon eigenaar te maken van zijn eigen leerproces. De medewerker leert om 
zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren.
De kwaliteit van de prestatie is regelmatig onderwerp van gesprek, omdat Xieje een 
bepaald bedrijfsresultaat moet halen in omzet en klantgerichtheid.

Ad 6: Arbeidsondersteuning
De leercoaches van Xieje ondersteunen de persoon met een arbeidshandicap in zijn 
vakontwikkeling vanuit een leerplan. Met behulp van de specifieke set BIAM-instrumen-
ten wordt op de actualiteit van de dag gereflecteerd, het perspectief op arbeid is daarbij 
leidraad. Arbeidsondersteuning vindt plaats op het persoonlijke vlak en op teamniveau. 
Systematische arbeidsondersteuning is daartoe een basisvoorwaarde.

Deze besturingsprincipes dienen als toetsingscriteria, waarmee Xieje de bedrijfsdoelen 
realiseert. Jaarlijks moeten zowel de leercoaches en de mensen die in Xieje werken en 
leren gezamenlijk een positief bedrijfsresultaat opbrengen.



325BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

BIAM-sessie, 28 april 2002

Dialoogvraag professionals: A. gaat een dag in de week stagelopen in de horeca. Ze gaat eerst in de 
keuken werken. Zou ze wat ze hier kan daar ook kunnen? Daar ben ik nog niet zo zeker van. Hoe 
kunnen we dit oppakken op de stageplek?

Met de dialoogkaarten gaan de professionals deze vraag beantwoorden. Hieronder volgt van drie 
personen de dialooginbreng.
- Ze kan een heel eind komen met haar ervaring en dingen goed bespreekbaar maken.
- Ze wordt onzeker als ze geen overzicht heeft, dus moeten we op de stageplek vragen haar alles 
 van tevoren goed uit te leggen. Maar of ze daar tijd voor hebben betwijfel ik.
- Laten wij diegenen die haar daar begeleiden goed aangeven hoe zij A. kunnen coachen. 

Acties:
Met A. bespreken wat zij van onderstaande aanpak vindt.
- We stellen een nieuw leerplan op vanuit de nieuwe leerwerksituatie in plaats van dat we het 
 leerplan van Xieje gebruiken. Daar vindt een nieuw leerproces plaats.
- Een van de leercoaches gaat eerst mee om de leerwerksituatie in beeld te brengen.
- Xieje is een andere werkomgeving dan de stageplek. A. blijft op Xieje werken aan de leertaken 
 die bij Xieje aan de orde zijn. Het leerpunt ‘zelfvertrouwen vergroten’ wordt op beide werk-
 plekken concreet opgepakt. Met ondersteuning van de professionals moet dit in acties tot 
 uitdrukking komen, zodat A. hiermee geconfronteerd wordt. Via ervaring kan haar zelf-
 vertrouwen toenemen.
- Ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Ontwikkelen vakbekwaamheid 
De verkenning van het begrip vakbekwaamheid in relatie tot het uitgangspunt lerend 
werken heeft een reeks aandachtspunten opgeleverd waaraan het bedrijf en de leerom-
geving moeten voldoen. Deze zijn opgenomen in een checklist, een hulpmiddel bij het 
opzetten van trainingssituaties en leerprogramma’s voor de persoon met een arbeids-
handicap.

Checklist:
- Xieje stimuleert potentiële medewerkers om voor zichzelf te verhelderen welke 
 vakontwikkeling bij hem of haar past.
- Xieje versterkt het vermogen van de medewerkers om tot gerichte arbeidsprestaties te 
 komen.
- Xieje moedigt het lerend werken van medewerkers aan en zet zich in bij het 
 bemiddelen van een relevante werkplek in een bedrijf.
- Xieje biedt een leerwerkklimaat waarin medewerkers zich kunnen oriënteren op 
 perspectieven voor de toekomst.
- Xieje ondersteunt medewerkers actief te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
- Xieje werkt met leercoaches die uitgaan van het vergroten van competenties van de 
 medewerkers die passen bij de te ontwikkelen vakbekwaamheid.
- Xieje werkt met leercoaches die adequaat zijn toegerust en continu zelf onderdeel uit
 maken van een actief leerproces.

Deze uitgangspunten zijn geïntegreerd in het BIAM-instrumentarium. Het gaandeweg 
meer werken vanuit professionele standaards, zoals eenduidige coachings- en trainings-
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technieken, zal de komende jaren onderdeel zijn van de verdere professionalisering van 
leercoaches.
In het hierna volgende voorbeeld lezen we welke beelden de dialoogvraag bij de profes-
sionals oproept als het gaat om typen technieken die we in leerwerksituaties kunnen 
toepassen. 

BIAM-sessie, 30 juli 2001

Dialoogvraag: ‘welke technieken kun je toepassen?’
- Wat is het verschil tussen coachen en trainen?
- Ik denk dat ik veel meer begeleid dan dat ik coach.
- Ondersteunen en begeleiden is voor mij precies hetzelfde.
- Begeleiden doe je ongemerkt, trainen is meer steeds weer herhalen van wat iemand moet leren.
- Je kunt niet iemand de hele dag laten leren, dat is geen doen. Dat hou ik zelf ook niet vol.

13.2 Profiel van het leerbedrijf
Gaandeweg het leertraject heeft de onderzoeker een profiel van het leerbedrijf ontwor-
pen, waarmee inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden van het bedrijf. Het profiel 
maakt onderdeel uit van het bedrijfsleerplan. Het ontwerp draagt bij aan de vakontwik-
keling van mensen met een arbeidshandicap binnen de samenleving en de ontwikkeling 
van status en profilering van het leerbedrijf.

In het profiel worden onderscheiden:
- het leerarbeidsonderzoek;
- de wijze van leercompetentie-ontwikkeling en het verkrijgen van kwalificaties; 
- de methode van competentiegestuurd leren en werken die de leercoaches gebruiken 
 om mensen met een arbeidshandicap toe te leiden naar reguliere arbeid;
- de leerinfrastructuur met het leerarbeidssysteem;
- de waarborg voor beroepsidentificatie in de vorm van portfolio’s.

Gestructureerd leerprofiel
Bij Xieje leren mensen met een arbeidshandicap omgaan met mensen en materialen in 
de dagelijkse werkomgeving. Zelfstandig en actief leren worden daarbij op een natuur-
lijke manier geïntegreerd. Meerdere leerlijnen lopen parallel en er zijn veel dwarsverbin-
dingen. Zowel vaardigheidsleren, kennisontwikkeling als gedragsontwikkeling zijn in 
wisselwerking aan de orde. 
Bij Xieje is geen sprake van een ‘cafetaria-systeem’, medewerkers kunnen niet vanuit 
hun eigen wensen een ‘menu’ samenstellen. Het gestructureerde leerprofiel is enerzijds 
opgezet vanuit reeds verworven competenties (dat wat hij al kan en weet) en anderzijds 
vanuit de competenties om het vak te kunnen uitoefenen (dat wat hij nog kan leren). In 
figuur 13.1 wordt dit weergegeven.
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verworven competenties

leerplan

vereiste competenties

arbeidsontwikkeling

leerproces

leerweg

  coaching en training 

Figuur 13.1: schematische weergave gestructureerd leerprofiel

Het tussengebied kunnen we zien als het leerproces, waarin stapsgewijs langs een leerweg 
arbeidsontwikkeling plaatsvindt. In dit gebied gebeurt het individuele leren. De hier nog 
te ontwikkelen ‘nieuwe’ competenties worden in het leerplan opgenomen. Het leerproces 
wordt actief onderhouden, door coaching en training op de werkplek.
Bij Xieje wordt gewerkt vanuit een gestructureerd leerprofiel. Dit betekent dat een 
persoon met een arbeidshandicap dagelijks meerdere leeractiviteiten uitvoert, die elk be-
staan uit specifieke leersituaties, bijvoorbeelden een ‘broodje gezond’ maken en klanten 
bedienen. Bij Xieje is voortdurend sprake van geïntegreerde leeractiviteiten, in uiteenlo-
pende situaties worden verschillende leerervaringen opgedaan. Het integrale takenpakket 
wordt individueel bepaald.

13.3 BIAM competentiemodel
Het competentiemodel dat in Xieje is toegepast, kenmerkt zich door drie invalshoeken:
- competentie(s) ontwikkelen, waarbij competentie wordt opgevat als bekwaamheid; 
- leercompetentie vergroten, waarbij competentie wordt opgevat als leervermogen;
- competentiegevoel ofwel vergroten van zelfvertrouwen.

In de relationele werksfeer tussen de medewerkers en leercoaches geldt dat deze drie 
typen competentieontwikkeling voortdurend geactualiseerd moeten worden. Hiervoor 
gebruiken zij de dagelijkse werkervaringen en de instrumentenset BIAM.
Toepassing van het BIAM-instrumentarium stelt de leercoach in de gelegenheid te 
reflecteren of dat wat door de medewerker als kennis en ervaring is opgedaan, ook écht 
relevant is voor zijn ondersteuning en zelfontplooiing; passen nieuwe kennis, vaardighe-
den en gedrag bij zijn arbeidsontwikkeling? Als dit inzicht bij de leercoach ontbreekt, zal 
hij geen inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en veranderingen van de medewerker 
in zijn werkomgeving. De leercoach heeft de taak op basis van persoonlijke zingeving 
van de medewerker diens leerproces te ondersteunen. 
We gaan in het leertraject lerend werken uit van duurzaam en maatschappelijk verant-
woord leren om zich te kunnen handhaven in uiteenlopende situaties in de samenleving. 
Hierbij wordt een brede opvatting van leren gekozen, waarbij communicatie een belang-
rijke invalshoek is. Het gaat in dit verband om:
- leren reflecteren met anderen: leren nadenken over wat je ervaart en doet en dit 
 verbaal of non-verbaal uitwisselen;
- leren interacties tot stand te brengen: contact leggen en onderhouden met anderen;
- leren maken van verbindingen (construeren) tussen de ene situatie/relatie en de 
 andere.
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Deze basiskwaliteiten kan de medewerker in iedere situatie gebruiken, ze zijn in alle 
omstandigheden productief. Het verdient de voorkeur juist deze kwaliteiten te ontwik-
kelen omdat ze de medewerker voortdurend in staat stellen op zijn werk vragen te stellen 
of anderszins contact te maken en hij hiermee nieuwe kennis en ervaring kan opdoen. 
De medewerker kan zo vaardigheden leren die nodig zijn bij het uitoefenen van het 
praktische werk, zoals het koffiezetapparaat bedienen en de koelkast schoonmaken. De 
kwaliteit van de leercoach bepaalt mede of en hoe aspecten van kennis, vaardigheid en 
houding op een toegankelijke manier in de werkpraktijk kunnen worden geïntegreerd.

Leertheorie in praktijk
Het consequent toepassen van de constructivistische leertheorie is bij Xieje belangrijk: 
de lerende is regisseur van zijn eigen leerproces. Leren is een kwestie van persoonlijke 
perceptie, interpretatie en betekenisgeving op basis waarvan de lerende nieuwe hande-
lingsmogelijkheden verwerft die in nieuwe situaties en omgevingen kunnen worden in-
gezet. De leertheorie gaat uit van persoonlijke verantwoordelijkheid en sociale interactie, 
waarbij leren reflecteren op de werkelijkheid zoals die zich voordoet, wordt bevorderd.
Professionalisering van leercoaches in competentiegericht denken en werken is een voor-
waarde om tot effectieve leerresultaten met medewerkers te komen. Bij Xieje wordt het 
leren van vaardigheden via directe en indirecte instructie verbreed naar zelfstandig leren. 
Voor de medewerkers is het van belang te leren door ervaring en inzicht. Dat voorkomt 
dat ze vanuit routine dingen aanleren die gebonden zijn aan een bepaalde context of 
kopieergedrag ontwikkelen, waarmee ze in een andere context niet uit de voeten kunnen, 
omdat het inzicht ontbreekt. 
Met een taakwisseling kan worden getoetst of het geleerde toegepast kan worden in 
andere situaties. Deze toets biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen of de persoon met 
een arbeidshandicap werkelijk leert en of er iets is toegevoegd aan wat hij eerder nog niet 
kon.

13.4 Leerinfrastructuur
De leerinfrastructuur bestaat bij Xieje uit een leernetwerk met parallelle leersystemen:
het leersysteem van de medewerker en de leercoaches, de leercoaches onderling en de 
medewerkers onderling. De medewerker heeft een brede integrale leertaak binnen het 
bedrijf, dat wil zeggen dat hij niet één specifieke taak heeft, maar gecombineerde taken, 
zodat al werkende integratie van kennis plaatsvindt. Een leernetwerk kan bestaan uit 
twee dagen per week werken in de keuken en het lunchcafé en één dag stagelopen. Het 
netwerk is in alle omstandigheden gestructureerd. 

13.4.1  Ondersteuningstechnieken 
Om het leerproces op maat te kunnen ondersteunen, moet de leercoach breed ingaan 
op de diverse trainings- en coachingsvragen van de persoon met een arbeidshandicap. 
De leercoach zal dagelijks moeten kunnen terugvallen op ondersteuningstechnieken. 
Werken vanuit ondersteuningsprincipes (support) veronderstelt dat de persoon met een 
arbeidshandicap zijn zelflerend vermogen continu vergroot. Alles wat de leercoach hem 
of haar uit handen neemt, kan niet leiden tot zelfsturing van leren en zelfstandigheid. 
Om de in figuur 13.2 aangegeven ondersteuningstechnieken goed te kunnen aanbieden 
moet de leercoach beschikken over:
- coachingsvaardigheden
- trainingsvaardigheden
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- communicatieve vaardigheden
- sociale vaardigheden
- vaardigheid/kennis leerprocesondersteuning
- kennis van leerstijlen en leersstrategieën
- kennis van leren
- principes van zelfsturend en actief leren kunnen toepassen
- leeromgevingen kunnen creëren
- voorkennis kunnen activeren

Wederkerig leren
Ondersteuningsgericht werken verplicht tot wederkerig leren:
- Er is sprake van een kwalificeringproces gericht op de persoon met de arbeidshandicap 
 én de leercoach. 
- De instrumentenset die de persoon met een arbeidshandicap én de leercoach 
 gebruiken, bestaat uit reflectieve instrumenten, waarmee zij aan elkaars leerervaringen 
 competentie ontwikkelen.
- Leercoaches initiëren interactieve leerprocessen tussen de verschillende medewerkers 
 die werken in de detailhandel en het lunchcafé.

In figuur 13.2 wordt een theoretisch model gegeven waarin wederkerig leren tot uitdruk-
king komt tussen de medewerker en de leercoach.

Ondersteuningstechnieken leercoach Zelflerend vermogen van de persoon met arbeidshandicap

Categorie 1: voorbereiding
Oriënteren op type acties
Kiezen uit/van gevarieerde leertaken 
Acties concreet maken
Relevantie van leertaken verhelderen
Plannen van het leren
Motiveren om inzet te leveren

Voorbereiden
Denkt na over taak en acties
Kiest leertaken
Onderneemt acties
Stelt vragen over de actie
Maakt zelf een plan
Motiveert zichzelf

Categorie 2: verwerking
Begrijpen (B)
Integreren (I)

Toepassen (T)

Verwerken
Leert toetsen of hij op de goede weg zit
Vertelt en toont wat hij heeft gedaan (metarepresentatie) 
Gebruikt kennis in andere situaties 
Past vaardigheden toe

Categorie 3: regulatie
Bewaken dat BIT functioneert

Inzet bewaken
Zelfvertrouwen bevorderen
Toetsen, vragen stellen, feedback geven
Waarderen

Reguleren
Geeft aan of hij/zij de leertaak begrijpt en onthoudt
Weet waar hij/zij mee bezig is 
Toont en reguleert emoties en teleurstellingen
Stelt vragen en zegt wat hij denkt en vindt
Waardeert zijn prestatie positief of negatief (is al dan niet 
tevreden over zichzelf)

Figuur 13.2: ondersteuningstechnieken personeel versus bevordering zelfsturend vermogen persoon met een ar-

beidshandicap (vrij naar Boekaerts en Simons, 1995)
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13.5 Georganiseerde leerondersteuning Xieje
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari 2001 tot en met mei 2004 en heeft een 
doorlooptijd gehad van ruim drieëneenhalf jaar. De professionals hebben het leertraject 
doorlopen dat in figuur 13.3 is beschreven. 

Tijdspad Type leeractiviteiten Doel van de leeractiviteiten

2001-2004 20 Collectieve leerbijeenkomsten 
met onderzoeker

Collectieve inzichten genereren rondom 
leren en ontwikkelen van mensen met 
een arbeidshandicap

In dialoogsessies visie ontwikkelen op 
competentiegericht werken

Reflecteren met leercoaches op ervarin-
gen opgedaan met de medewerkers

2001-2004 Praktische bedrijfsondersteuning Doorontwikkelen instrumentarium

Figuur 13.3: systeem van georganiseerde leerondersteuning Xieje

Vernieuwende werkwijzen vragen enerzijds om continue professionalisering van de 
leercoaches en anderzijds om het bevorderen van actief leren van de persoon met een ar-
beidshandicap. Het organiseren van het leerarbeidssysteem heeft plaatsgevonden vanuit 
situaties en structuren zoals die in figuur 13.4 zijn beschreven. 

Leerarbeidssysteem Leersituatie Leerstructuur Leercultuur BIAM- instrumen-
ten

Arbeidsontwikkeling Detailhandel
Horeca

Competentie-
ontwikkeling

Werken en 
leren

Leer-
arbeidsonderzoek

Leren en ontwikkelen Alle voorkomende 
situaties

Individueel leren
en teamleren

Reflecteren en
communiceren

Leerplan
Competentieprofiel

Leernetwerk Stages/werken 
regulier bedrijf

Proeve van 
bekwaamheid 
afleggen: 
certificering

Presteren Portfolio

Figuur 13.4: matrix georganiseerde leerondersteuning 

De leerroute die de medewerkers volgen, is een min of meer gestandaardiseerde werkwij-
ze voor werving en selectie, instroom, doorstroom en uitstroom. Binnen het werkkader 
wordt voor de medewerker het leertraject op maat gesneden naar zijn mogelijkheden en 
ambities. De leerroute wordt in figuur 13.5 weergegeven.
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Leerroute
1 - 2 - 3

Werving 
& selectie

Instroomroute Doorstroomroute Uitstroomroute

Algemeen solliciteren Het 1ste jaar vindt een 
doelgerichte oriëntatie 
plaats op vakkeuze 
en de mogelijkheden 
hierbinnen.

Het 2de jaar is bedoeld 
om het geleerde toe te 
passen in een andere 
werkpraktijk dan Xieje: 
stagejaar.
Doorstroom kan om 
diverse reden plaats-
vinden naar andere 
werkplekken buiten 
Xieje.

Het 3de jaar is altijd 
bedoeld om voorberei-
dingen te treffen om 
elders te gaan werken.
Contacten leggen met 
werkgevers.
Contractering werkge-
vers.

 1ste jaar 2 maanden: proeftijd:
verkennend na 2 
maanden: leerproces 
opstarten leertaak 
vaststellen competen-
tie profielen opstellen.
Coaching en training 
op de werkplek.

2de jaar Leren en werken bij 
Xieje combineren met 
minimaal 1dag per 
week stage.
Transfer van vaardig-
heden, kennis en ge-
drag naar stageplaats.
Doelgerichte coaching 
en training.

3de jaar Conditioneren van vaar-
digheden.
Voorbereiding op zelf-
standig werken.
Verhogen aantal stage-
uren.
Voorbereiden vertrek 
naar arbeidsplaats buiten 
Xieje.
Portfolio completeren.
Overdracht/transfer  
werkgever.

Figuur 13.5: schematische weergave van de totale leerroute: 1ste, 2de en 3de jaar
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13.5.1  Duo-coaching
Leercoaches hebben met medewerkers dagelijks gesprekken en geplande duo-coachings-
gesprekken. De gesprekken zijn bedoeld om te anticiperen op de persoonlijke situatie 
van de medewerker en zijn prestaties. Het spontane gesprek sluit het best aan bij het 
vermogen om zaken te interpreteren en te begrijpen van mensen met een verstandelijke 
beperking. De gebruikte reflectiestijl en -vorm is reflection-about-action (par. 6.4.4), de 
sociale context waarin de actie zich voltrekt is het domein van lerend werken. 
Er is een natuurlijke vorm van coöperatief en wederkerig leren. Medewerkers ervaren 
tijdens het werk succes en waardering, confrontaties en teleurstellingen, zij ontvangen en 
geven voortdurend kritische reflecties. Steeds staat voorop dat de bedrijfsopzet van Xieje 
moet voldoen aan efficiënte werkafspraken, zodat de klanten snel en adequaat geholpen 
worden, zoals blijkt uit het hierna volgende voorbeeld.

Een klant zegt tegen het personeel: “Ik vind dat jullie de koffie en het worstenbroodje tegelijk 
moeten brengen. Niet dat ik nog tien minuten op mijn koffie moet wachten.”

De klachten wordt ter plaatse en in de duo-coaching met de medewerkers besproken.

13.5.2  Collectief leren 
De collectieve bijeenkomsten hadden vaak ook een ontwerptechnische inhoud. 

BIAM sessie, 21 oktober 2002

Dialoogvraag:
Hoe voorkomen we dat we blijven hangen in allerlei discussies over de competentieprofielen. 
Gaan we alvast werken met wat klaar is of maken we eerst alle competentieprofielen af?

Actie 1:
We starten met het competentieprofiel ‘klanten bedienen’ en als R. dit kan, krijgt hij een certificaat.

Actie 2:
Bijstellingen van het competentieprofiel worden per direct ingevoerd.

Het al werkende ontwikkelen van de competentieprofielen was een intensieve opdracht. 
Vanuit het basisontwerp van het competentieprofiel moesten tientallen competentie-
profielen voor medewerkers op maat gemaakt worden. De praktijk leerde dat er zeer 
gedetailleerde competentiebeschrijvingen nodig zijn om aan te kunnen sluiten bij de 
stappen in het leerproces. Om achter de beperkingen en mogelijkheden te komen, is een 
zoektocht nodig die soms maanden in beslag neemt. Input voor de BIAM-sessies was 
collectief betekenis geven aan gedrag, vaardigheden en inzicht van een medewerker aan 
de hand van zijn of haar competentieontwikkeling.



333BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

BIAM-sessie, 23 juli 2001

Dialoogvraag:
Het valt mij op dat het bij medewerkers vooral gaat om angst en gebrek aan zelfvertrouwen. 
Ik weet niet hoe ik dit moet begeleiden.

Actie:
Met het instrument Reflector Competentie Ontwikkeling wordt de vooronderstelling getoetst 
of er werkelijk sprake is van angst en een gebrek aan zelfvertrouwen bij de persoon met een 
verstandelijke beperking. Er wordt gekeken in welke context zich welk gedrag voordoet.

Met behulp van het instrument BIAM Reflector Competentie Ontwikkeling (bijlage, 
BIAM 2) onderzoekt de leercoach aan de hand van de competenties van de medewerker 
tegelijkertijd de eigen competenties. Onderzocht worden de cognitieve vaardigheden, 
psychische vaardigheden, omgang met collega’s, het psychisch functioneren, com-
municatie, leervaardigheden en empathische vaardigheden binnen de context van de 
detailhandel of het lunchcafé. De leercoach interpreteert de leerdomeinen en zet de eigen 
leercompetentie-ontwikkeling en die van de medewerker om in een actieplanning. Van 
alle BIAM-instrumenten wordt dit instrument als het moeilijkst ervaren: het vereist een 
hoge mate van zelfreflectie op het eigen handelen en kennis van gedragsbeïnvloeding.

Complicerende factor in de werksituatie Xieje is het feit dat de klant de normen en 
waarden bepaalt. Als hier niet aan wordt voldaan, komt deze wellicht niet terug. Hier-
over werden indringende gesprekken gevoerd. De werksituatie stelt hoge eisen aan de 
medewerker die op tal van gebieden een beperking heeft, die beperking kan vaak niet 
gecompenseerd worden door ander gedrag. De eisen van de klant bepalen dus of de me-
dewerker al of niet geschikt is voor het werken in de detailhandel of het lunchcafé. In de 
BIAM-sessies wordt de nadruk gelegd op het leren begeleiden van emotionele ontwikke-
ling en de ontwikkeling van sociale competentie. 

Het leertraject kenmerkte zich door tal van nieuwe invalshoeken: leren ondersteunen van 
een leerproces, begrijpen van nieuwe (leer)taal, doen wat we beloven, leren reflecteren op 
praktijksituaties en leren doorvragen.
In de BIAM-werkwijze wordt niet voor een bepaalde competentie een bepaald woord 
ingevuld, maar wordt de actie benoemd, waaruit blijkt dat bepaald gedrag of bepaalde 
kennis wordt gebruikt en in een bepaalde context wordt toegepast. BIAM werkt niet met 
definities, doelstellingen en begripsverklaringen. Veel begrippen en termen hebben voor 
anderen, en veelal ook voor de persoon met een arbeidshandicap zelf, uiteindelijk geen 
betekenis. 

Met de BIAM dialoog- en actiekaarten zijn tal van bovengenoemde dilemma’s bespro-
ken. Collectief leren is van groot belang om eenduidigheid te krijgen in de manier van 
begeleiden en ondersteunen.
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BIAM-sessie, 3 september 2001

Dialoogvraag:
Ik zie dat jij veel meer werkt vanuit instructie dan ik doe, ik laat M. toch meer zelf uitzoeken hoe het 
moet. Heb jij daar een bepaalde bedoeling mee?

Dialoog:
A: ‘Als ze zelf de volgorde moet uitzoeken, duurt het veel te lang en heeft de klant de koffie al op en 
dan komt het gebak nog een keer.’
B: ‘Ja maar als je altijd zegt wat ze moet doen, leert ze dat nooit. Volgens mij doet ze gewoon wat jij 
zegt, zonder na te denken. Ik denk dat als jij in de buurt bent, ze gewoon afwacht tot jij aangeeft wat ze 
moet doen’.
‘Ik zeg eigenlijk nooit wat ze moet doen en ik zie ook niet dat ze de bestelling niet op tijd brengt. Ik 
denk dat ze bij jou gewoon afwacht of jij iets zegt. 

Actie 1 (personeel):
De leercoach bespreekt met M. dat hij geen aanwijzingen meer geeft.

13.6 Toepassing BIAM-instrumentarium
Xieje heeft gebruik gemaakt van een aantal BIAM-instrumenten:
- Leermethode BIAM: de dialoog- en actiekaarten 
- Leerarbeidsonderzoek
- Reflector Competentie Ontwikkeling
- Leerplan
- Competentieprofiel 
- Portfolio
- Certificaten

Bij Xieje is het instrumentarium in zijn oorspronkelijke bedoeling toegepast: via sociale 
actie wordt de leermethode BIAM wederkerig, persoonsgebonden en door competentie 
(leervermogen) gestuurd. De leermethode BIAM is toegepast met de onderbouw en 
bovenbouw, waarbij de leerformule visie-actie-gedrag gebruikt is. De medewerker en 
leercoach zijn zowel systematisch en planmatig alsook spontaan met elkaar in dialoog 
en reflecteren aan de hand van de werkprestaties op het leerproces. Er wordt steeds een 
nieuwe waardering gegeven aan de situatie. Er is dan ook voortdurend sprake van een 
nieuwe leersituatie. 
Hierna wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Xieje met het instrumentarium heeft 
gewerkt. In alle dialoogsessies is gewerkt met de dialoog- en actiekaarten. Aangezien we 
deze aanpak in de andere praktijkstudies al uitvoerig hebben beschreven, wordt dit hier 
niet herhaald.

13.6.1  Leerarbeidsonderzoek
Het toewerken naar een succesvolle inpassing in het arbeidsproces vraagt om een goed 
beeld van de medewerkers. Met de medewerker worden vooraf gesprekken gevoerd over 
zijn voorkennis, leervragen, leertaken, enzovoort. De leercoach bespreekt met de mede-
werker de stappen die voor de zijn toekomstplanning van belang zijn. Er wordt in beeld 
gebracht welke competenties de leercoach moet hebben om het leerproces te ondersteu-
nen. In figuur 13.6 wordt het instrument weergegeven. 



335BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

Leerarbeidsonderzoek Xieje

Stappen: Actie voor de leercoach

1. Naam medewerker

2. Leervraag Omzetten leervraag naar leertaak 

3. Waardering van de beginsituatie Inventariseren van:
- voorkennis: wat hij/zij al weet over de taak;
- vaardigheidscompetenties: wat hij/zij al 
   goed kan;
- gedragscompetentie: hoe hij/zij met zaken 
   omgaat.

4. Van leertaak naar actie Omvormen van vraag naar taak

5. Waarom het hier echt om een leervraag gaat Reflecteren op de leervraag

6. Wat het resultaat moet zijn voor de persoon Voldoen aan vakgerelateerde competenties

7. In welke andere situatie het geleerde kan worden 
toegepast

Situaties waar het geleerde is toegepast 
(Wat hij/zij er nog meer aan heeft)

8. Vakgerelateerde competentieontwikkeling Nieuwe competenties ontwikkelen:
- kennis;
- vaardigheden;
- houding en gedrag.

9. Wanneer/waar de leertaak wordt uitgevoerd Tijdstip en plaats van uitvoering

10. Wat/wie heeft de ondersteuner nog meer nodig om 
de leertaak met de medewerker uit te voeren

Ondersteuning van anderen is nodig
Welk type ondersteuning is nodig 

11. De competenties die je gebruikt om de actie te 
ondersteunen

Kennis
Vaardigheid
Houding en gedrag

12. De competenties die je ontwikkelt om de actie goed 
te kunnen ondersteunen 

Kennis
Vaardigheid
Houding en gedrag

13. Evaluatie van de leerprestatie(s) Evalueren op onderdelen van de leerprestatie 

Figuur 13.6: instrument leerarbeidsonderzoek

Een voorbeeld van een checklist bij het leerarbeidsonderzoek in relatie met horeca en 
detailhandel is:
- Hoe is haar/zijn lichamelijke en mentale situatie?
- Welke taken kunnen verricht worden?
- Hoe is haar/zijn taakspanning opgebouwd?
- Hoe is de huidige werkplek ingericht en welke aanpassingen zijn eventueel 
 noodzakelijk? 
- Welke sociale vaardigheden heeft zij/hij al?
- Hoe is haar/zijn omgang met mede collega’s?
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- Kun je haar/zijn cognitieve vaardigheden en kennis onderscheiden?
- Hoe zit het met haar/zijn persoonlijke verzorging?
- Haar/zijn arbeidsprestaties?
- Mate van mobiliteit?
- Welke motorische vaardigheden zijn te onderscheiden?
- Hoe is haar/zijn (arbeids)houding?

Relevante gegevens worden zodanig verwerkt in het leerplan dat de medewerker begrijpt 
wat hij moet doen.

13.6.2  Leerplan
De medewerker is eigenaar van het leerplan (ownership). Binnen Xieje vindt geen verde-
re dossiervorming plaats. Het leerplan is een verzameling van een of meerdere leerwegen, 
waarin stapsgewijs de vorderingen en leeractiviteiten zijn beschreven. De leercoach en de 
medewerker werken op basis van dialoog en reflectie aan de inhoud van het leerplan. 
Er zijn geen twee leerplannen binnen Xieje hetzelfde; ieder leerplan is samengesteld van-
uit de nieuw te verwerven competenties binnen het gekozen vakgebied van de individu-
ele medewerker. 

Het leerplan is een hulpinstrument voor de medewerker en de leercoach om het leerpro-
ces te volgen en te waarderen. Leerprocesondersteuning vindt plaats volgens vijf criteria:
1 een gevarieerd gebruik van leersituaties;
2 transfer naar andere situaties (stages en reguliere werkplek);
3 motivatie, met interesse leren;
4 bewustzijn van het gekozen leerdoel;
5 zelfregulatie (de medewerker initieert zelf het leerproces).
De nadruk in de coaching en training kan op diverse aspecten van deze criteria plaats-
vinden. 

Het instrument leerplan stelt de volgende vragen, die tegelijkertijd criteria zijn. De ant-
woorden worden in eindtermen gedefinieerd:
- Wat is de leertaak? 
- Wat wordt er geleerd?
- Wat is de waardering van de beginsituatie?
- Wat is er geleerd?
- Op welke wijze is geleerd?
- Welke aandachtspunten zijn er tijdens het leerproces?
- Welke leerprestatie is geleverd? 
- Welke nieuwe competenties zijn verworven: kennis, houding en vaardigheid? 
- Wat is het eindresultaat?
- Is er een certificaat behaald?
- Wat zijn de vervolgleerdoelen?

Waardering beginsituatie en voorkennis
Het instrument waardeert de beginsituatie en inventariseert de voorkennis. Het type 
voorkennis waarover de persoon met een arbeidshandicap beschikt, is een goede voor-
speller van leerprestaties in een nieuwe leersituatie. 
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Leerprestatie
We spreken van een leerprestatie als de persoon uiterlijk waarneembare andere gedra-
gingen vertoont nadat hij heeft geleerd. Deze zijn het bewijs dat het leren heeft plaatsge-
vonden. Bij Xieje is de leerprestatie concreet waar te nemen als dit in gedrag en kennis 
tot uitdrukking komt. Bijvoorbeeld als de persoon met een arbeidshandicap eerst geen 
appeltaart kan bakken en later wel, én het gehele voorbereidings- en bakproces weet en 
kan uitvoeren, is dit in het gedrag waar te nemen.

Waardering
De medewerker houdt zelf de vorderingen in beeld en hij waardeert daarbij de eigen 
prestatie. De waardering kan worden verklaard met  -  of  +  of combinaties daarvan. Als 
de medewerker en de leercoach onafhankelijk van elkaar de leerprestatie waarderen, kan 
in de coaching een dialoog plaatsvinden over de verschillen en de overeenkomsten van 
de gegeven waardering. Het is niet de bedoeling de score in een waardeoordeel van goed 
of fout uit te drukken. De waardering is meer gericht op het zelf leren waarderen van 
de prestatie van de medewerker, hier betekenis aan geven en daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Het stimuleert, wanneer medewerker en leercoach zien dat de vaardigheid of kennis 
toeneemt. Als de prestatie achteruitloopt, kan snel actie worden ondernomen en eventu-
eel bijstelling van de leertaak plaatsvinden. 

13.6.3  Competentieprofiel
Competentieprofielen zijn op meerdere vakonderdelen uitgewerkt. In figuur 13.7 wordt 
een voorbeeld gegeven van een competentieprofiel. De eerste kolom geeft aan welke 
competentie het betreft en waaraan moet worden voldaan om tot vakontwikkeling te 
komen. In dit geval is de leertaak: ‘prijzen van artikelen’ in de detailhandel. De tweede 
kolom geeft de individuele competentieontwikkeling aan. In de derde kolom worden 
de meest belangrijke competenties op vaardigheid-, kennis- en gedragsniveau in een 
criterium aangegeven.

Leer/taakomschrijving:  Artikelen prijzen   
Naam medewerker: B.  - Startdatum: 1 januari 2001 - Einddatum: 1 januari 2002

Competentie Competentieontwikkeling Criteria

Artikelnummer vergelijken 
met de pakbon

Op pakbon prijs van het artikel 
op zoeken 

K: inzicht hebben in de opzet van 
een pakbon
K: artikelen kunnen verbinden 
aan de nummers op de pakbon

Instellen prijstang Instellen van het aantal euro’s 
op de prijstang

V/K: weten hoe de prijsstang 
werkt 

Controleren van artikelen 
op breuk of beschadiging

Nazien of er niets aan de ar-
tikelen mankeert.

K: kunnen constateren van fouten

Artikelen prijzen Artikelen zichtbaar voorzien 
van een prijssticker

K: juiste prijs op het juiste artikel 
V/K: prijzen zodat de prijs op de 
juiste plaats zit.

Figuur 13.7: een voorbeeld van een competentieprofiel 
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Het BIAM-instrumentarium brengt, anders dan gebruikelijk bij competentieprofielen, 
alleen datgene in beeld wat de persoon met een arbeidshandicap nog moet ontwikkelen. 
Als het instellen van de prijstang geen leervraag is, dan wordt deze ook niet in het com-
petentieprofiel opgenomen. Dat wat als kennis, vaardigheid en houding bij de persoon 
met een arbeidshandicap al aanwezig is, vormt al onderdeel van zijn werkprestaties.
De competentieprofielen zijn altijd contextgebonden. De werkplek waar het profiel moet 
worden uitgevoerd en de persoon die het uitvoert zijn de context. 

Kenmerken van een competentieprofiel zijn:
- Het competentieprofiel is beschreven vanuit een specifiek werkonderdeel: bijvoorbeeld 
 de telefoon opnemen, de spoelkeuken, klanten bedienen, broodjes beleggen.
- De voorkennis en aanwezige competenties bepalen welke competentieontwikkeling 
 wordt opgenomen.
- Bij ieder onderdeel van het competentieprofiel worden criteria gesteld waaraan moet 
 worden voldaan, bijvoorbeeld goedemorgen/middag zeggen bij het opnemen van de 
 telefoon. Het betreft de criteria: vaardigheid (V), inzicht/kennis (I/K), houding (H).

De beschikbare voorkennis, motorische vaardigheid, sociale vaardigheid, houding en 
sociale competenties zijn bepalend voor welke aanpak wordt gekozen en welke compe-
tenties ontwikkeld worden. 

BIAM-sessie, 21 maart 2000

Dialoogvraag: ‘We stoppen met het verfijnen van de competentieprofielen. Zullen 
we eerst gaan werken met wat we hebben? Dus niet steeds blijven veranderen, 
want het lijkt erop dat het vertragend werkt’.

Dialooginbreng:
- Onderdelen die nu uitgewerkt zijn moeten wij met medewerkers leren omzetten 
 naar competentieontwikkeling.
- Per medewerker stel ik het competentieprofiel bij en t.z.t. brengen we dit weer   
 naar voren, bijvoorbeeld over een half jaar.
- Het toespitsen van de profielen naar leercompetenties is voor mij het moeilijkste. 
- We moeten het wel eens zijn over eerst de competentieprofielen klaar hebben of 
 de profielen die klaar zijn uitwerken met medewerkers.
- Hoe toets ik nu of iemand het goed doet? 
- Laten we niet meer op papier zetten, maar wat we hebben eerst leren gebruiken.
- De competentieprofielen zo maken dat ook medewerkers die niet kunnen lezen 
 weten wat hun leertaak is. In ieder geval methoden gebruiken die ook buiten 
 Xieje bruikbaar zijn, bijvoorbeeld fotoseries maken van wat er moet gebeuren. 

Acties:
- Voor iedere medewerker worden de competentieprofielen individueel afgestemd 
 op de persoonlijke competentieontwikkeling. 
- De volgende BIAM-sessie brengt eenieder een medewerker in waarmee hij of zij 
 een competentieprofiel heeft uitgewerkt en we reflecteren op:
 a) de ervaringen die tijdens het coachen en trainen zijn opgedaan;
 b) het gesprek met de medewerker over zijn competentie-ontwikkeling.
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De ideële gedachte dat alle professionals een aantal competentieprofielen zouden maken 
is verlaten, omdat niet iedereen over die kwaliteit beschikt. Ook moesten we in het leer-
proces op basis van pragmatische gronden grenzen bepalen hoeveel tijd het bedrijf kan 
missen voor deze taak. Xieje heeft er voor gekozen in eerste instantie iedereen ervaring te 
laten opdoen in het opstellen van competentieprofielen. In een later stadium is geke-
ken wie de competentie heeft om de profielen af te maken. Aan de basisopzet van het 
competentieprofiel heeft ieder zijn bijdrage geleverd. Het adequaat leren toepassen en 
het reflecteren op de resultaten van de competentieprofielen heeft ongeveer twee jaar in 
beslag genomen.

13.6.4  Certificering 
Als de medewerker in staat is het competentieprofiel uit te voeren volgens de gestelde 
criteria, dan wordt een certificaat uitgeven. De medewerker kan een certificaat krijgen 
dat oploopt in niveaus van één tot vijf. Het verkregen niveau hangt af van de mate van 
verworven zelfstandigheid binnen een combinatie van taken. Vaststelling van kwalifica-
ties vindt plaats door de opgestelde competentiecriteria te toetsen aan werk en leerpres-
taties van de medewerker. Binnen de periode van drie jaar moet de persoon met een 
arbeidshandicap voldoen aan een aantal kwalificaties. 
Bij voldoende kwalificatie wordt de medewerker begeleid naar een nieuwe arbeidssitu-
atie. In 2003 en 2004 zijn in totaal 141 certificaten afgegeven: 20 certificaten op niveau 
drie; 41 op niveau vier en 80 op niveau vijf. Op niveau één en twee zijn geen certificaten 
gegeven, omdat medewerkers al bij aanvang van hun baan bij Xieje over voldoende voor-
kennis en vaardigheden beschikten. 

Competentiegericht leren en werken vraagt van de leercoaches van Xieje om systemati-
sche reflectie op het eigen handelen en het systematisch toetsen van kennis en ervaring 
van de medewerker. In het hierna volgende voorbeeld zien we dat competentiegericht 
werken meer is dan een gesprekje voeren met een medewerker.

BIAM-sessie, 15 maart 2004

In 2004 is Xieje gestart met het leertraject ‘Werkplekleren’. Er worden wekelijks duo-coachingsgesprekken 
gehouden tussen de medewerker (met een arbeidshandicap) en de leercoach (professional). In het leertra-
ject staat de werkwijze ‘coach de coach’ centraal. De onderzoeker is de coach en coacht de leercoach en de 
gesprekssituatie. We streven naar een hoge mate van transparantie in de coachingsgesprekken. De medewer-
ker kan kritisch reflecteren op het functioneren van de leercoach en andersom. 

De leercoach en de medewerker bespreken de leertaak van S., zoals die is beschreven in haar competentie-
profiel: het toilet schoonmaken. De medewerker heeft een half jaar aan de leertaak gewerkt. Het gesprek is 
bedoeld om te toetsen welke competenties nog om extra aandacht vragen en in welke mate S. voldoet aan de 
criteria. Een korte impressie van een coachingsgesprek.
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Leercoach: Met welke taak van het toilet schoonmaken zullen we beginnen?
S.: Met hoe ik altijd alles afwerk.
Leercoach: Vertel maar hoe je dit doet.
S.: Ik begin met de deurklinken, dan het wasbakje, dan de WC en het laatste de vloer. Dat moet zo, dat is 
hygiënisch, want als je eerst de WC doet met het doekje en dan de deurklink, dan kunnen er bacteriën aan 
de deurklink komen.
Leercoach: Wat zijn bacteriën?
S.: Die kun je niet zien, maar ze kunnen besmettelijk zijn en je kunt er ziek van worden.
Ik vind dat H. dat ook zo moet doen, want dat hebben we zo geleerd. Maar dat doet H. niet.
Leercoach: Ik zal tegen H. zeggen dat hij de volgorde ook zo moet doen.
(de coach stapt hier in de overnemende rol.) 

Interventie coach: S. kun jij met H. bespreken dat je eerst de deurklink moet poetsen, dan het wasbakje? Kun 
je hem ook vertellen van die bacteriën en waarom dat dus moet? 
S.: Ja dat kan ik wel. 
Coach: Wanneer ga je dat doen?
S.: Morgenvroeg.
Leercoach: S. zijn er nog dingen die niet goed lopen?

Interventie coach: Welke dingen bedoel je?
Leercoach: De begeleiding bijvoorbeeld.
S: Waarom heb ik nog geen certificaat gekregen?
Leercoach: Ja dat had jij al kunnen krijgen, want je doet alles goed.
S.: Waarom geven jullie het dan niet?
Leercoach: Ik had niet in de gaten dat jij alles van je leertaak al kunt. Ik geef je deze week het certificaat.

In deze situatie geeft S. aan dat zij de leertaak al correct kan uitvoeren. Ze maakt de juiste ordeningen en 
heeft inzicht in volgordes. Ze ziet ook wat de ander anders doet. Ze heeft materiaalkennis en kan verklarin-
gen geven. S heeft de leertaak volbracht. 
De leercoach heeft S. hier niet tijdig in gewaardeerd. S. was teleurgesteld want anderen hadden wel een cer-
tificaat gekregen en zij niet. De open gespreksfeer stelde haar in de gelegenheid dit bespreekbaar te maken. 
Ondanks dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen de medewerker en de leercoaches waren haar 
leerprestaties onvoldoende in beeld. Certificeren is integraal onderdeel van het leerproces en geen opzich-
zelfstaand gebeuren.

Deze leersituatie biedt nog vele mogelijkheden om de leertaken van S. uit te breiden, bijvoorbeeld andere 
medewerkers leren hoe je een toilet moet schoonmaken. 
Haar verworven kennis en ervaring kan ingezet worden binnen en buiten Xieje.

13.6.5  Portfolio 
Iedere persoon met een arbeidshandicap die in Xieje werkt, heeft een portfolio en is 
daar de eigenaar van. Het portfolio is een verzameling van bewijzen van bekwaamheid 
en van eerder opgedane ervaringen in werk- en dagbestedingsituaties, school, cursussen, 
sport of anderszins. Het gaat om die zaken, waaraan de persoon met een arbeidshandi-
cap bijzondere waarde hecht. Hij bepaalt zelf wat hij in het portfolio bewaart, het is een 
overzicht van zijn kennis en kunde. De medewerker kan het portfolio in verschillende 
situaties gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij een sollicitatie of bij de keuze voor een cursus. 
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13.7 Dataverzameling
Er zijn twintig collectieve leerbijeenkomsten geweest in de periode 2001-2004, waarbij de 
onderzoeker de rol had van coach. Van deze twintig bijeenkomsten zijn data verzameld.
De deelnemers hebben op het einde van de dialoogsessie een reflectieformulier ingevuld. 
Het reflectieformulier is het onderzoeksformulier. De wijze van gegevensverzameling en 
de feitelijke analyse is gestandaardiseerd. De collectieve bijeenkomst is in feite een leer-
groep met leercoaches die de medewerkers coachen in de werkpraktijk. 
In figuur 13.8 worden de gegevens van de dataverzameling beschreven.

onderzoeks-
instrument

criterium methode respondenten

Reflectie- 
formulier BIAM

de resultaten van de 
leercoaches van de collectieve 
bijeenkomsten 

vragenlijst
(bijlage Xi 1)

5 professionals
92 reflectieformulieren 

Leerplan BIAM de resultaten van de 
competentie
profielen uitgedrukt in 
certificaten

certificering en 
portfolio

2003/2004: 
9 medewerkers: 
141 certificaten:
niveau 3: 20
niveau 4: 41
niveau 5: 80

Leerplan BIAM doorstroom (stage) en 
uitstroom

stagebegeleiding en 
inbedding in een 
reguliere werkplek 

2004: 6 medewerkers: 
doorstroom/stage
2003: 3 uitstroom

Figuur 13.8: onderzoeksinstrumenten en respondenten Xieje 

13.8 Resultaten collectieve leerbijeenkomsten 

Theoretische en methodische constructies 
De reflectievragen zijn volgens de theorie van de tweede orde (par. 6.1) vertaald naar 
begrippen die theoretische constructies zijn. Voor het dichten van de kloof tussen em-
pirie en theorie heeft - zoals bij de vorige praktijkstudies - reductie plaatsgevonden naar 
effectieve indicatoren. Er is gebruik gemaakt van dezelfde methodiek en dataverwerking.
Lopende het ontwerpproces van BIAM worden leercompetentie-ontwikkeling en weder-
kerig leren steeds meer een kernbegrip. Xieje heeft het leertraject gebruikt als ontwerp-
proces om het leerbedrijf inhoud en vorm te geven en om systematisch en planmatig 
competentiegericht te leren werken.
Het onderzoeksformulier is hetzelfde als van Mikado (hoofdstuk 12, figuur 12.4); de 
resultaten worden in tabel 13.1 weergegeven.
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Tabel 13.1: gemiddelde scores en standaarddeviatie, 20 collectieve leerbijeenkomsten, 92 (=N) reflectieformulieren 

Kernbegrippen: leercompetentie-ontwikkeling en wederkerig leren

Indicatoren van effectiviteit        Gemiddelden Standaarddeviatie

1 Overbrengen informatie 
2 Leren van formule visie, actie, gedrag
3 Wederkerig leren
4 Visieontwikkeling
5 Actieplanning 
6 Teamleren
7 Nieuwe inzichten
8 Bruikbaarheid formule in de praktijk
9 Coachen dialoogproces
10 Doelrealisatie 

4,30
4,46
4,35
4,33
4,35
4,16
3,80
4,22
4,46
4,18

0,79
0,76
0,74
0,79
0,77
0,73
0,82
0,68
0,64
0,77

De reflectieformulieren hebben meetitems met een antwoordschaal die oploopt van 
score 1 (Zeker niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen 
tussen beide uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag, 3 = neutraal, 
3,5 = voldoende, 4 = behoorlijk, >4  = in hoge mate. Alle vragen zijn boven het statis-
tisch gemiddelde (3) beantwoord. De scores liggen tussen de 3,80 tot 4,46. Van iedere 
indicator wordt het resultaat beschreven en er volgt een interpretatie op het resultaat.

Resultaat indicator 1: overbrengen informatie
De score van 4,30 op item 1 (De uitleg over het doel van de bijeenkomst was duidelijk) 
laat zien dat er in hoge mate overdracht van informatie heeft plaatsgevonden. 

Interpretatie
Personeel reflecteert bij het overbrengen van informatie impliciet op de eigen voortgang 
en ontwikkeling. De overdracht van informatie was steeds een vervolg op de vorige 
BIAM-sessie. Bij iedere BIAM-sessie werd een week van tevoren een programma opge-
stuurd aan de professionals. Het doel hiervan was aan te geven wat er in de aankomende 
BIAM-sessie op het programma stond. Dit was al in de vorige bijeenkomst bepaald, 
vanwege de te ondernemen acties.

Discussie
In de praktijk is er veel aandacht besteed aan het ontwerpen van de competentiepro-
fielen, waarbij een beroep gedaan wordt op het denkvermogen, de logica van werken 
(routing) en het verwoorden van zaken naar praktische competentieformuleringen, die 
de leercoach kan uitleggen aan de medewerker. Tijdens het leerproces kwamen steeds 
drie zaken terug: 
- toepassen van de instrumenten in de praktijk;
- reflecteren op de mate van gebruiksvriendelijkheid;
- de persoonsgebonden acties. 

Resultaat indicator 2: leerformule visie–actie-gedrag
De score van 4,46 op item 2 (Door de sessie heb ik geleerd) laat zien dat de leerformule 
in hoge mate is toegepast.
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Interpretatie
Gedurende het totale leertraject is steeds gebruik gemaakt van de onderbouw en de 
bovenbouw BIAM. Er is bij iedere sessie gereflecteerd met de dialoogkaarten en er is 
voor alle professionals actieplanning tot stand gekomen. Het toepassen en doorontwik-
kelen van het instrumentarium maakte onderdeel uit van de dialoogvragen en leidde tot 
nieuwe visies, die omgezet werden naar de praktijk.

Discussie 
Het in samenhang toepassen van de onderbouw en bovenbouw BIAM geeft een hoog 
rendement. De resultaten blijven persoonsgebonden en de acties bij Xieje zijn gerelateerd 
aan vakontwikkeling en competenties van de medewerkers. De professionals moeten bij 
voortduring reflecteren op het eigen handelen.

Resultaat indicator 3: wederkerig leren
De score van 4,35 op reflectie-item 3 (De sessie heeft bijgedragen aan mijn competentie-
ontwikkeling) toont dat de professionals ervan overtuigd zijn dat hun bekwaamheid is 
toegenomen.

Interpretatie
Het duo-coachen verplicht zowel de medewerker als de professional te reflecteren op 
het eigen gedrag, het handelen en de kennis. Leercoaches moeten vaak nieuwe ingangen 
bedenken voor gedragsverandering van medewerkers om tot de juiste vakontwikkeling te 
komen. Medewerkers bleken veel sturing en houvast nodig te hebben in nieuwe leersitu-
aties.

Discussie
Door nieuwe leertaken aan te bieden, worden de contexten gewijzigd. Voor de leercoa-
ches betekent dit dat ze voortdurend andere competenties moeten gebruiken om de 
situaties te begeleiden. We moeten ons voorstellen dat het voor medewerkers veelal gaat 
om situaties waarbij psychologische aspecten een rol spelen: durf ik aan wat er gevraagd 
wordt; ik wil dat niemand ziet dat ik niet goed kan praten.
Wederkerig leren heeft vooral diepgang gekregen door het analyseren van het eigen 
handelen van professionals in relatie tot de praktijk van de medewerkers. BIAM werkt 
systematisch aan de combinatie van competenties op het gebied van inzicht/kennis, 
gedrag en vaardigheden.

Resultaat indicator 4: visieontwikkeling
De score van 4,33 op reflectie-item 4 (Er is voldoende tijd genomen voor visieontwikke-
ling) toont dat er ruim tijd is genomen om visies uit te wisselen. 

Interpretatie
De waardering op deze score is hoog en we mogen opmerken dat als BIAM direct vanuit 
persoonsgebonden acties toegepast wordt er altijd veel eigen inbreng is. Doordat de 
professionals allen één minuut reflecteren op een dialoogvraag, die is afgeleid van een 
leerwerksituatie met een medewerker, worden steeds vier of vijf betekenissen ingebracht 
waarop gereflecteerd kan worden. Het ontwerpen van het instrumentarium leidde voort-
durend tot uitwisseling van visies over leerinhouden, gedragsaspecten en kennisontwik-
keling.
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Discussie
Het reflectievermogen van medewerkers en professionals nam toe naarmate er meer 
visies werden uitgewisseld en het nut en de bruikbaarheid van reflecties werden ervaren. 
Voor Xieje was het leerpunt sterk gericht op het reflecteren op dagelijkse ervaringen in 
het werken met de medewerkers. Visieontwikkeling wordt geactualiseerd door steeds 
nieuwe situaties te bespreken en deze visies weer om te zetten naar nieuwe acties.

Resultaat indicator 5: actieplanning
De score van 4,35 op reflectie-item 5 (Visieontwikkeling heeft geleid tot doelgerichte 
acties) toont dat visieontwikkeling in hoge mate heeft bijgedragen aan actieplanning.

Interpretatie
Deze hoge waardering is het effect van de reflectieve integraties: in iedere nieuwe 
dialoogsessie werd gereflecteerd op de ervaringen die tussentijds zijn opgedaan met de 
medewerker rondom de betreffende actie. Deze reflecties leidden tot vervolgactie of 
nieuwe acties.

Discussie
Actieplanning wordt gecontinueerd door cyclisch op acties te reflecteren. Het systema-
tisch en planmatig reflecteren leidt tot sociale acties met medewerkers, waarin het weder-
kerig leren kans heeft.

Resultaat indicator 6: teamleren
De score van 4,16 op reflectie-item 6 (Acties zijn onderling afgewogen ten opzichte 
van lopende acties) laat zien dat het team goed in staat is tot onderlinge afstemming te 
komen.

Interpretatie
Bij Xieje is via het gebruik van de leermethode een feedback- en informatiesysteem tot 
stand gekomen, waarbij de gezamenlijke interpretatie van de vakontwikkeling van de 
medewerker de volle aandacht heeft.

Discussie
De gemeenschappelijke verplichting om de acties onderling af te wegen ten opzichte van 
de acties die al lopen, vraagt om een gemeenschappelijke aanpak waarbij de werkcontext 
in beeld wordt gebracht. Door het onderling afwegen van acties blijven de werkdruk, de 
competentiegerichtheid en de mate waarin dit moet en kan plaatsvinden steeds onder-
werp van gesprek. 
Het samen een dialoog op gang brengen over de lopende acties en deze op werkniveau 
en cliëntniveau onderling afwegen op voortgang en realisatie is binnen de leermethode 
BIAM een belangrijk aspect van teamleren.

Resultaat indicator 7: nieuwe inzichten
De score van 3,80 op reflectie-item 7 (Mijn inbreng heeft geleid tot nieuwe visies) laat 
zien dat nieuwe inzichten en visieontwikkeling ruim voldoende ruimte hebben gekregen.

Interpretatie
Nieuwe inzichten bieden professionals de mogelijkheid de overgang te maken naar een 
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andere wijze van denken. Er kan ruimte ontstaan om in de praktijk tot nieuwe aanpak-
ken te komen en nieuw gedrag. 

Discussie
Het is van belang dat professionals nieuwe inzichten generen in leerwerksituaties die zij 
als complex ervaren. Als problemen de werkcultuur domineren en die problemen niet 
worden besproken, kan het leersysteem ten onder gaan en zijn er voor de persoon met 
een arbeidshandicap en de professional weinig mogelijkheden voor competentieontwik-
keling. Met nieuwe inzichten kunnen de sociale regelsystemen aangepast, aangevuld en 
bijgestuurd worden. 

Resultaat indicator 8: bruikbaarheid formule in de praktijk
De score van 4,22 op reflectie-item 8 (De leermethode BIAM leidt tot persoonsgericht 
werken) geeft aan dat de leermethode ruim voldoende bijdraagt aan persoonsgebonden 
werken.

Interpretatie
Bij Xieje werken zowel de professionals als de medewerkers met de leermethode BIAM. 
De instrumentenset ondersteunt de druk om binnen drie jaar uit te stromen. De profes-
sionals van Xieje ondersteunen met een strakke regie het leerproces van de medewerker 
en moeten het eigen handelingsrepertoire voortdurend onderzoeken. 

Discussie
Consequente toepassing van betekenisgeving, actieplanning en reflectieve integratie van 
ervaringen geeft structuur aan leer- en werkprocessen. Het gebruiken van de formule 
visie-actie-gedrag leert mensen tot actie te komen. Actieplanning verplicht de leercoach 
systematisch te evalueren en te onderzoeken hoe taken het beste benaderd en vervuld 
kunnen worden.

Resultaat indicator 9: coachen dialoogproces
De score van 4,46 op reflectie-item 9 (De ondersteuning door de leercoach had een 
meerwaarde) laat zien dat professionals in hoge mate een meerwaarde ervaren aan de 
aanpak en aanwezigheid van de coach.

Interpretatie
De coach (de onderzoeker) heeft bij de BIAM-sessies de taak de betekenissen te constru-
eren naar kennis en acties. De sociale structuur van een dialoogsessie verandert als de 
professional ervaart dat zijn inbreng een positieve plaats krijgt in het proces. Er ontstaat 
een teamleerproces, waarin plaats is voor emoties. Dat vormt de grondslag voor het 
coachen van het dialoogproces.

Discussie
Als er een dialoogproces tot stand is gekomen, is er een overgang naar een communi-
catief systeem. Het zelfbeeld van de professionals wordt bespreekbaar in een sociaal 
systeem. De coach is gericht op het communicatieve leerproces; hij activeert de interactie 
tussen de professionals; hij stimuleert de professionals de verschillende betekenissen met 
elkaar in verband te brengen.
De coach zorgt dat visies niet direct in structuren worden geplaatst met de geldende 
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normen. Het is de bedoeling dat we het normatieve systeem tegenspreken. De coach laat 
de professionals met elkaar in dialoog gaan over betekenissen, die in het meest gunstige 
geval leiden tot relevante betekenisinhouden voor mensen met een arbeidshandicap.

Resultaat indicator 10: doelrealisatie
De score van 4,18 op reflectie-item 10 (Voor deze sessie werd het doel bereikt) laat zien 
dat professionals ervaren dat de doelen van die bijeenkomst in behoorlijke mate worden 
gerealiseerd.

Interpretatie
De score zegt iets over het objectieve handelen tijdens de sessie. Iedere BIAM-sessie is 
een creatief en innoverend handelen van professionals, waarbij de acties en de doelen tel-
kens opnieuw moeten worden geformuleerd. De score zegt tevens iets over de mate van 
zelforganisatie en zelfsturing die is ontwikkeld, omdat professionals steeds reflecteren op 
hun eigen acties en bedoelingen met medewerkers met een arbeidshandicap.

Discussie
Doelrealisatie vraagt tegelijkertijd naar ‘wat was ook weer de bedoeling?’. 
Het ervaren van doelrealisatie in een BIAM-sessie zien we als een belangrijke ervaring, 
omdat we met andere doelrichtingen ons richten op andere waarden. Het reflecteren op 
die doelrealisatie is het bespreken van nieuwe waarden, dit is belangrijk omdat daarin 
het individuele leren en het sociale leren plaatsvinden.

13.9 Conclusies
Hieronder beantwoorden we de onderzoeksvragen en verbinden er conclusies aan.

Hoofdvraag 3: Hoe en waarmee kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode 
   (BIAM) invloed hebben op wederkerig leren?

Met de leermethode ontstaat door dialoog en actie wederkerigheid. De wederkerigheid 
binnen de sociale actie is de situatie waaruit nieuwe implicaties voor actie kunnen wor-
den afgeleid, wat in wezen het leerproces is.
BIAM voorziet in de mogelijkheid dat mensen in eerste instantie ‘leren leren’ in weder-
kerigheid, daarna komt wat ze leren. De leermethode BIAM dwingt tot sociale actie, die 
actie is een situatie tussen twee personen. In de ontstane wederkerige handelingssituatie 
wordt ervaring en kennis opgedaan, die bijdraagt aan leercompetentie-ontwikkeling. 
Het aantal uitgereikte certificaten (141) is bovendien een indicatie dat BIAM de mede-
werkers in staat stelt tot het verwerven van competenties.

Subvraag 3.1: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen aan 
   individueel leren?

Voor de professionals van Xieje is individueel leren van belang vanuit twee invalshoeken: 
de professionele ontwikkeling en het individuele leren. Voor Xieje geldt dat de voorken-
nis van de professionals de beide processen beïnvloedt. Zij hebben allen een verschil-
lende opleiding en werkervaring, dus andere voorkennis.
Het voordeel is dat de professionals hun deskundigheidsgebieden niet afbakenen ten 
opzichte van andere beroepsgroepen. De leermethode BIAM droeg bij aan algemene 
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en individuele beroepsvorming. Specifieke kenmerken van beroepsvorming kunnen de 
aankomende jaren verzameld worden en leiden tot beroepserkenning. 
De leermethode BIAM heeft bij Xieje bijgedragen aan individueel leren door consequent 
te reflecteren op eigen sterke en zwakke punten en te leren consequenties te trekken uit 
de coachingspraktijk met medewerkers met een arbeidshandicap. De continuïteit in 
het opdoen van ervaringen in de leergroep en de dagelijkse werkpraktijk maakt dat de 
professionals en de medewerkers actieve deelnemers zijn in een individueel en collectief 
leerproces. De leermethode BIAM brengt de individuele en sociale gewoonten in dialoog 
(onderbouw BIAM) en hanteert instrumenten waarbij steeds een beroep wordt gedaan 
op persoonsgebonden kennis en het socialiseren van die kennis (bovenbouw BIAM).

Subvraag 3.2: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode bijdragen aan 
   teamleren?

Het team van Xieje werkt nauw samen door BIAM systematisch in teamverband te 
gebruiken. Samen leren hoe de medewerkers te ondersteunen in hun vakontwikkeling, 
heeft een hogere prioriteit dan de individuele prestatie van de professional zelf; het 
geheel is bij Xieje meer dan de som van de delen. De leercultuur is om samen de me-
dewerkers ondersteunen in hun leerproces. BIAM doet een beroep op samenwerken en 
communicatieve vaardigheden en dat moet in het team op een effectieve manier worden 
omgezet naar praktijk- en handelingskennis. BIAM verhoogt de effectiviteit van wer-
ken door het afwegen van acties binnen het totale werkproces, deze manier van werken 
brengt een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid teweeg bij teamleden.
De ondersteuning van medewerkers is zo ingericht dat de professionals niet zonder 
elkaars kennis kunnen, maar zij zijn individueel verantwoordelijk voor een bepaald 
onderdeel van het leerproces van de medewerkers. BIAM draagt bij aan teamleren door 
kennis over en gelijkgerichtheid met andere teamleden te ontwikkelen. Teamleren wordt 
bovendien bevorderd door met concrete situaties te werken waarover geleerd kan wor-
den. Het team van Xieje is zelfverzekerder geworden en in staat tal van complexe situaties 
rondom medewerkers en hun vakontwikkeling te bespreken.

Subvraag 3.3: Hoe draagt de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) bij aan 
   collectief leren?

Bij Xieje komen kwesties van diversiteit rondom aanpak in vakontwikkeling voortdurend 
aan de orde. Aanvankelijk was er zoveel diversiteit dat er een te smalle gerichtheid op één 
bepaald aspect ontstond, zo kwam bijvoorbeeld het aspect gedragsverandering voortdu-
rend als eerste in de dialogen naar voren. De context van de leefwereld van de persoon 
met een arbeidshandicap en de situatie binnen de detailhandel en het lunchcafé werden 
nauwelijks met elkaar in verband gebracht. De nadruk leggen op kennisontwikkeling en 
denkvermogen van medewerkers was een nieuwe invalshoek. Het bijeenbrengen van per-
soonlijke visies en de manier waarop deze visies uit totaal verschillende achtergronden 
bijeenkomen, is voor de leercoaches steeds een belangrijk leerproces gebleken.
BIAM heeft voor de professionals en de medewerkers bijgedragen aan collectief leren 
door percepties bespreekbaar te maken, betekenis te geven aan het denken en doen en 
theorieën op te bouwen over de beste methodieken voor medewerkers. Verschillen in 
handicaps maken het mogelijk steeds nieuwe uitgangspunten voor handelen te onder-
zoeken. BIAM bewerkstelligt een communicatief systeem dat bijdraagt aan collectief 
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leren. Betekenisgeving vindt plaats vanuit de context van de professional en de medewer-
ker en leidt tot betekenisinhouden die niet direct leiden tot aanpassing maar tot nieuwe 
waarden waarmee de leercompetentie-ontwikkeling van de medewerkers kan worden 
ondersteund.

Subvraag 3.4: Hoe kan de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) leiden tot 
   werkplekleren?

Xieje heeft de onderbouw (dialoog en actie) en de bovenbouw (het instrumentarium) 
toegepast op de werkplek. Hiermee is een sociale leeromgeving gecreëerd tussen allen die 
werken in de detailhandel en het lunchcafé. Binnen het bedrijf is werkplekleren ingebed 
in het personeelsbeleid. Voor de professionals is een gerichte leercompetentie-ontwikke-
ling aanwezig die we als volgt kunnen samenvatten:
- Er wordt gehandeld vanuit een leerconcept dat gericht is op actief en sociaal leren van 
 medewerkers.
- Er zijn leer/-werksituaties met medewerkers waarin ervaring kan worden opgedaan in 
 tal van aandachtsgebieden rondom de vakontwikkeling.
- Er wordt vanuit een gerichte taakstelling gewerkt, het leerplan van de medewerker.
- De professionals reflecteren voortdurend op de effecten van de vakontwikkeling van 
 de medewerkers. 

Vanuit deze werkpunten doorlopen de professionals een persoonlijke en gezamenlijke 
leerroute.

Voor de medewerkers is de werksituatie de potentiële leersituatie en we zien in de prak-
tijk dat BIAM de werksituatie lerend inricht:
- Er is een duidelijke taakstelling met bijbehorende competenties: Wat is mijn taak in de 
 detailhandel of het lunchcafé? Wat moet ik hiervoor kunnen?
- Er is een kritische houding naar de eigen taakuitoefening: Wat is het resultaat van mijn 
 handelen? Wat is mijn meerwaarde binnen het bedrijf Xieje?
- Er is een lerende houding: Wat is mijn persoonlijk ontwikkelingsplan? Hoe kan ik ver-
 beteringen aanbrengen in mijn functioneren?
- Er is een vriendelijke leeromgeving: Hoe leer ik van anderen? Wat kan ik anderen 
 leren?

We kunnen concluderen dat er - mede gezien de hoge waardering die de professionals 
geven aan de leermethode BIAM - sprake is van een procesgerichte sturing van het 
leerproces. Verschillen bij complexiteit van handelen kunnen met de leermethode BIAM 
in dialoog gebracht worden. BIAM inventariseert en ordent alledaagse werksituaties op 
complexiteit en maakt deze tot realistische leersituaties. 

13.10 Discussie 
Het ontdekken van de eigen kennis en deze kennis onder woorden kunnen brengen met 
medewerkers, is voor Xieje een belangrijk leerproces gebleken. Ondersteuning van het 
leerproces van de medewerker vraagt om een dynamisch proces van hoofd- en handen-
arbeid. De kennis waar het om gaat, heeft voor velen een laag aanzien ten opzichte van 
wetenschappelijke kennis. Deze kennis wordt strategisch niet bekend gemaakt en heeft 
een eigen werkkader gekregen door herhaling van dezelfde praktische interacties. Het is 
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kennis die voor medewerkers soms zo persoonlijk en contextgebonden is, dat deze moei-
lijk in woorden gevangen kan worden. 
BIAM biedt de mogelijkheid subtiele contextgebonden kennis te socialiseren. Voor men-
sen met een arbeidshandicap wordt binnen Xieje de nadruk gelegd op kennis, omdat 
kennis hen in staat stelt tot handelen. In de detailhandel en het lunchcafé wordt informa-
tie uitgewisseld, ervaring opgedaan en vaardigheid geleerd. De persoon met een arbeids-
handicap leert attitudes aan waarover hij in zijn nieuwe werksituatie moet beschikken. 
De impliciete kennis die de persoon met een arbeidshandicap heeft, is vaak veel meer 
dan we kunnen verwoorden. Vooral voor mensen met een verstandelijke beperking is 
het moeilijk impliciete kennis te formaliseren en zij kunnen dit niet zonder meer delen 
met anderen. Expertise is door professionals niet zo maar overdraagbaar, maar kan pas 
kennis worden voor een persoon met een arbeidshandicap als hij deze in steeds nieuwe 
situaties gebruikt. Door ervaring komt hij uiteindelijk tot zelfstandig handelen. Persoon-
lijke ervaringen en vaardigheden die in de detailhandel of het lunchcafé zijn opgedaan, 
zijn vooral van invloed op ‘het kunnen’ en ‘het zich competent voelen’.
Er wordt groot belang gehecht aan het ontwikkelen van attitude of persoonlijke waarden 
en normen die nodig zijn om in een nieuwe reguliere werkomgeving gerespecteerd en 
geaccepteerd te worden als werknemer. BIAM werkt aan het socialiseren van impliciete 
kennis met de bedoeling te komen tot expliciete kennis waarin vaardigheden en ervarin-
gen in woorden en handelingen kunnen worden uitgedrukt. 

Methode en theorie 
In de resultaatbeschrijvingen hebben we bij Xieje nauwelijks een kloof kunnen consta-
teren tussen de resultaten en (empirische) indicatoren van effectiviteit, tussen denken 
en doen. Door gebruik te maken van de onderbouw en de bovenbouw BIAM worden 
denken met doen en mensen met mensen verbonden. Hiervoor is afhankelijkheid en 
wederkerigheid nodig.

Op het vlak van meerslagleren kunnen we vaststellen dat Xieje de uitgangspunten van 
lerend werken heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld in het toewerken naar certificering, de 
doorstroom naar externe bedrijven in de vorm van stagelopen, de uitstroom van mede-
werkers naar een reguliere werkplek in de samenleving, het vastleggen van verworven 
competenties in de vorm van certificaten en het gebruik van het portfolio waarin kennis 
en kunde wordt vastgelegd. We beschouwen dit als nieuwe uitgangspunten van werken 
en we stellen vast dat er sprake is van meerslagleren op basis van nieuwe werkprincipes. 

Met BIAM heeft Xieje kunnen werken aan alignement op het niveau van strategie, 
leerwerkprocessen, de medewerkers en de professionals. Het belangrijkste resultaat is dat 
medewerkers actief deelnemen aan de samenleving. Labovitz en Rosansky (1997) spre-
ken van volledig alignement als er een dynamische relatie is tussen alle vier de aspecten 
van de organisatie. We mogen dan ook vaststellen dat door tussenkomst van BIAM het 
volledige alignement nagenoeg is bereikt. Systematische en planmatige toepassing van 
BIAM brengt integratie van sociale ordes tot stand. 
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13.11 Aanbevelingen
1 Xieje kan de doorstroom van mensen met een arbeidshandicap nog beter bevorderen 
 als de leerroute zodanig wordt ingericht dat mensen sneller hun certificaten halen en 

vervolgens uitstromen. Een vernieuwende invalshoek zou moeten zijn dat medewer-
kers op basis van prestatie loon ontvangen. Vooralsnog gaat het om onbetaald werken 
voor taken die ook door betaalde beroepskrachten worden uitgevoerd.

2 Veel mensen die nog op traditionele dagbestedingsgroepen hun daginvulling hebben, 
kunnen in leerwerktrajecten als bij Xieje een nieuwe toekomst ontwikkelen. Daarvoor 
is het nodig de identiteit van een dagbestedingvoorziening voor mensen met arbeids-
mogelijkheden te veranderen in een bedrijfsidentiteit met een sociaal economische 
verantwoordelijkheid. Het opheffen van bepaalde dagbestedinggroepen is een vereiste. 
Zorgorganisaties zouden in samenwerking met andere instanties en voorzieningen 
tot intenties van samenwerking moeten komen met als intentie mensen met arbeids-
handicaps een kans te geven een vak te leren waarmee zij vervolgens in het reguliere 
bedrijfsleven een baan zoeken. 

3 Er kunnen ook mensen worden toegelaten die een verkorte leerroute volgen en die op 
basis van al eerder verworven competenties in een korte tijd de juiste vakbekwaam-
heid ontwikkelen. Er zijn weinig leerwerkplaatsen zoals Xieje deze biedt, een open 
plaats biedt een nieuw toekomstperspectief voor een volgende persoon met een 
beperking. 

4 Leerwerktrajecten voor mensen met een verstandelijke beperking dienen een vaste 
plaats te krijgen in het beroepsonderwijs. Het is een erkenning als mensen met een 
verstandelijke beperking in leerwerktrajecten een beroepscontext wordt aangeboden, 
zodanig dat deze context leidt tot leer- en arbeidsprestaties. De persoon met een 
arbeidshandicap kan dan naar school gaan en tegelijk bij Xieje een beroepsgerichte 
leerweg volgen. Onderwijs en werkvelden als Xieje kunnen naar elkaar toe groeien. 
Arbeidsorganisaties en scholen zullen samen vorm moeten geven aan leerwerktrajec-
ten die tot kwalificatie leiden. Certificering en kwalificering kunnen in samenwerking 
met het beroepsonderwijs verder geformaliseerd worden.

5 Integratie van mensen met een arbeidshandicap wordt bevorderd door mensen met 
zowel psychische-, lichamelijke- en verstandelijke beperkingen te laten werken bij 
Xieje. Het zoveel mogelijk ontmoeten van verschillende mensen heeft de voorkeur. 
Nog steeds worden mensen met dezelfde handicaps of mate van handicap bij elkaar 
gebracht voor een programmatische aanpak. De gedachte overheerst nog steeds dat 
uniformiteit in handicaps -bijvoorbeeld verstandelijke beperking- uitnodigt tot leren 
en zich ontwikkelen.
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Hoofdstuk 13

Lijst van figuren
Figuur 13.0:  empirische analyse en onderzoeksresultaten praktijkstudie ‘lerend werken’
Figuur 13.1:  schematische weergave gestructureerd leerprofiel
Figuur 13.2:  ondersteuningstechnieken professional versus bevordering zelfsturend vermogen  
  persoon met een arbeidshandicap
Figuur 13.3:  systeem van georganiseerde leerondersteuning Xieje
Figuur 13.4:  matrix georganiseerde leerondersteuning 
Figuur 13.5:  schematische weergave van de totale leerroute: 1ste, 2de en 3de jaar
Figuur 13.6:  instrument leerarbeidsonderzoek
Figuur 13.7:  voorbeeld van een competentieprofiel 
Figuur 13.8:  onderzoeksinstrumenten en respondenten Xieje 

Tabellen
Tabel 13.1:  gemiddelde scores en standaarddeviaties, 20 collectieve leerbijeenkomsten, 92 (=N) 
  deelnemers 
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Hoofdstuk 14 

Theoretische en praktische reflectie op de leermethode BIAM en discussie 

14.0 Inleiding
In dit hoofdstuk reflecteren we op de leermethode BIAM. We maken de balans op van 
het proces van ontwerp naar consolidatie. In paragraaf 14.1, 14.2, 14.3 en 14.5 worden de 
volgende onderzoeksvragen inclusief bijbehorende subvragen beantwoord:
- Hoe leidt de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) tot georganiseerde leer-
 ondersteuning? (hoofdvraag 4)
- Welke bijdrage levert de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) aan nieuwe 
 theorievorming? (hoofdvraag 5)

In figuur 10.1 is schematisch weergegeven dat het ontwerpen van een leermethode het 
bij elkaar brengen is van wetenschappelijk onderzoek, uitvinden en ontwerpen. Vanuit 
deze drie invalshoeken wordt gereflecteerd. In de voorgaande hoofdstukken zijn al de 
belangrijkste theoretische bevindingen opgenomen. Om die reden richt dit hoofdstuk 
zich uitsluitend op theoretische generalisaties.
Eerst volgt een metareflectie op de drie praktijkstudies. Met behulp van de BIAM 
Reflector Organisatieleren, die deel uitmaakt van de onderbouw BIAM, is te zien welke 
BIAM-activiteiten er in de organisaties, dus na de onderzoeksperiode, voortgang hebben 
gekregen. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘een organisatie is wat er in een organisatie 
gebeurt’ (Schuring, 1997). We blijven kortom uitgaan van de werkelijkheid, hoe zeer 
deze ook verandert. Verder komt aan de orde in hoeverre de theorie ondersteunend was 
voor de praktijk en andersom en welke theorievorming tot stand kwam. De belangrijkste 
theoretische en praktische conclusies van de leermethode BIAM worden op een rij gezet. 
Ten slotte volgt een kritische beschouwing op de toegepaste onderzoeksmethoden in 
relatie tot de theorievorming.

Theoretische 
en praktische 
reflectie op
de leermethode 
BIAM

14.0   Inleiding

14.1   Resultaten leermethode BIAM op organisatieniveau 

14.2   Nieuwe theorievorming

14.3   Discussie 

Figuur 14.0: theoretische en praktische reflectie op de leermethode BIAM 

14.1 Resultaten leermethode BIAM op organisatieniveau
Hoofdvraag 4 van dit onderzoek luidt: hoe leidt de Betekenisgestuurde Inter Actie Me-
thode (BIAM) tot georganiseerde leerondersteuning? Deze paragraaf geeft antwoord op 
deze ‘hoe’-vraag in de context van de totstandkoming van georganiseerde leerondersteu-
ning. Op basis van de ervaring met het leerspel ‘Open de Cirkel’ is de leermethode BIAM 
ontwikkeld. De organisaties De Korf, Mikado, en Xieje werkten gedurende een aantal 
jaren met BIAM. Het is van belang te weten of de leermethode gedurende langere tijd 
gebruikt is en hoe die op individueel, team- en organisatieniveau is ‘ingebed’. Met deze 
empirische gegevens kunnen we andere organisaties voorzien van informatie over de 
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positieve toepassingsmogelijkheden en valkuilen van de leermethode BIAM.
Alledrie de organisaties hebben de BIAM Reflector Organisatieleren ingevuld. Een aantal 
professionals uit die organisaties gaf aan de hand van de criteria 1 t/m 40, een zelfreflec-
tie op de eigen leerervaringen en de leermethode. Zij reflecteren bovendien op de context 
van het leerproces BIAM binnen de eigen organisatie.

Methodische en theoretische constructies
We willen weten of BIAM werkt en leidt tot duurzaam leren. De BIAM Reflector  Orga-
nisatieleren is een theoretisch onderbouwde reflectiemethode. De criteria zijn gekoppeld 
aan theoretische vooronderstellingen en integrale leerdoelen. De reflectie richt zich op 
zes kernpunten: algemeen (werk- en leerstructuur), persoonlijke leerervaring, gebruik 
van de leermethode BIAM, actie en actieplanning, de rol en taak van de leercoach en 
kennisontwikkeling. 

Dataverzameling
De BIAM Reflector Organisatieleren is binnen dit onderzoek ingezet op één meetmo-
ment: drie jaar na de start van de praktijkstudies bij De Korf, Mikado en Xieje (afname 
november 2003).
Aan iedere organisatie is gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. In totaal zijn er 
twaalf respondenten (N=12): één respondent van Xieje, één van De Korf en tien res-
pondenten van Mikado. De organisaties Xieje en De Korf hebben ieder een leercoach 
gevraagd de vragenlijst in te vullen. Mikado heeft dit zowel leercoaches als leerkrach-
ten gevraagd. We gaan ervan uit dat - conform de uitgangspunten van BIAM - niet de 
functie, de rol of de taak van de professional doorslaggevend is voor het formuleren van 
bevindingen van het werken met de leermethode, maar dat ieders inbreng van belang is.

14.1.1  Resultaat BIAM Reflector Organisatieleren
De criteria en de resultaten van de reflector (bijlage, BIAM 8) met standaarddeviaties 
zijn in tabel 14.1 weergegeven. Vervolgens worden integrale conclusies beschreven. 

Tabel 14.1: scores BIAM Reflector Organisatieleren, met standaarddeviaties; respondenten 12 (=N)

Algemeen Gem. Stand. 
dev.

1 Ik heb meer dan vier keer deelgenomen aan BIAM-sessies 4,83 0,58

2 Ik heb vertrouwen in de manier waarop het management BIAM faciliteert 3,75 0,62

3 Ik ben tevreden over de manier waarop BIAM beleidsmatig is ingebed 3,76 0.75

4 BIAM maakt onderdeel uit van het leerwerksysteem 3,92 0,67

5 BIAM is in de plaats gekomen voor andere overlegsituaties 2,25 0,75

6 We bespreken regelmatig de prestaties van het cliënt/leerlinggebonden werken 3,42 0,79

7 Binnen de organisatie/het bedrijf wordt aantoonbaar gewerkt met dialoog en actie 3,42 0,51

8 Ik denk dat de competentieontwikkeling van de medewerkers gunstig afsteekt t.o..v. 
vergelijkbare organisaties/bedrijven

3,67 0,78



354

Persoonlijke leerervaring

9 BIAM draagt bij aan mijn competentieontwikkeling 4,25 0,62

10 De dialoog zie ik als instrument voor verandering 4,67 0,65

11 BIAM heeft bijgedragen een leren reflecteren 4,42 0,51

12 Mijn visies hebben bijgedragen aan het oplossen van complexe cliënt/leerling situaties 3,75 0,62

13 Ik zie kennis delen als kennis verdubbelen 4,50 0,67

14 Ik kan aangeven wat ik geleerd heb 4,17 0,72

15 Mijn leer-/werkresultaten maken onderdeel uit van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) 3,33 1,23

16 Ik heb mijn prestaties/verworven competenties, certificaten opgeborgen in een portfolio 1,33 0,49

Leermethode BIAM

17 Ik ben op de hoogte van de theorie over de leermethode BIAM 3,75 0,75

18 Het leerproces van de persoon met een verstandelijke beperking wordt door BIAM 
geactiveerd 

4,00 0,85

19 BIAM nodigt uit tot zelfstandig leren van mensen met een verstandelijke beperking 3,92 0,90

20 De BIAM-sessies hebben persoonsgebonden acties (=op naam) als resultaat 3,75 0,87

21 Competentieontwikkeling van de cliënt/leerling is geïntegreerd in het dagelijks handelen 
van de ondersteuner

3,50 0,52

22 Waardering en certificering voor de cliënt/leerling zijn vastgelegd in een portfolio 2,75 1,42

23 De cliënt/leerling is aantoonbaar eigenaar van zijn leerproces 2,92 0,90

24 In het Leerplan zijn verworven en nog te ontwikkelen competenties beschreven 3,50 0,80

25 BIAM nodigt mij steeds uit tot een eigen inbreng 4,33 0,65

26 Bij de start van de BIAM-sessie wordt eerst gereflecteerd op de ervaringen van de acties 
van de vorige keer 

3,92 0,67

27 Werken met leergroepen en collectieve bijeenkomsten zie ik als een bruikbaar leersysteem 4,33 0,65

Actie

28 Acties zijn persoonsgebonden (= op naam) 3,92 0,51

29 Resultaten van persoonsgebonden acties worden regelmatig gecommuniceerd met 
anderen

3,58 0,51

30 Specifieke resultaten/ervaringen met BIAM worden ook voor andere situaties gebruikt 3,83 0,83

31 Visie-uitwisseling leidt tot persoonsgebonden acties 3,92 0,51

32 Persoonsgebonden acties worden afgewogen ten opzichte van al lopende acties 3,58 0,51

Leercoach

33 De leercoach heeft een meerwaarde bij het werken met BIAM 4,17 0,72

34 De manager/bedrijfsleider coacht de leercoach (coach de coach) 3,42 0,51
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35 Evalueren en reflecteren is standaard onderdeel van de werkwijze van medewerkers 
geworden 

3,25 0,87

Kennisontwikkeling

36 Ik ontleen mijn kennisuitbreiding vooral aan mijn collega’s 2,92 0,51

37 Ik verkrijg mijn kennis vooral door eigen inspanning 3,83 0,83

38 Ik zie de cliënt/leerling als inspiratiebron voor het ontwikkelen van mijn competentie 4,17 0,58

39 Onervaren medewerkers kunnen snel met BIAM aan het werk 3,67 0,65

40 De formule ‘Leren VAN mensen met een verstandelijke beperking’ pas ik toe 4,17 0,39

De reflector heeft meetitems met een antwoordschaal die oploopt van score 1 (Zeker 
niet) tot en met score 5 (Zeker wel). De gemiddelde meetresultaten liggen tussen beide 
uitersten in en zijn als volgt te classificeren: 2,5 = relatief laag, 3 = neutraal, 3,5 = vol-
doende, 4 = behoorlijk, >4 = in hoge mate.

Van de 40 criteria wordt er op 35 boven het statistisch gemiddelde van 3 gescoord.
Van de 40 criteria scoren er 12 ‘behoorlijk’ tot ‘in hoge mate’, met scores tussen de 4.00 
en 4.83; 18 criteria scoren ‘voldoende’ met scores tussen de 3.50 en 3.92; 8 criteria scoren 
‘neutraal’ met scores tussen de 2.75 en 3.42; 2 criteria scoren ‘relatief laag’  met scores 
1,33 en 2,25. 

Interpretatie
De leermethode BIAM wordt ervaren als een bruikbare leermethode, die is ingebed in de 
leer-/werkstructuur en leidt tot kennisontwikkeling en cliëntgebonden werken. Men ziet 
de dialoog als een belangrijk instrument om tot actie en leercompetentie-ontwikkeling 
te komen. Professionals leren reflecteren met de leermethode BIAM en kunnen aangeven 
dát en wát er is geleerd. De onderliggende theorie visie-actie-gedrag begrijpt men over 
het algemeen. De leermethode BIAM activeert het leerproces van de cliënt, leerling of 
professional en leidt tot zelfstandig leren van mensen met een verstandelijke beperking.

We constateren dat de leermethode BIAM nog weinig wordt gebruikt ter vervanging 
van reguliere overlegsituaties (criterium 5). Een voor de hand liggende benadering zou 
zijn dat vergaderingen plaatsmaken voor dialooggesprekken met de persoon met een 
verstandelijke beperking en eventueel hun verwanten, in een frequentie die past bij de 
situatie van de persoon. De effectiviteit van de vergaderingen bleef gedurende het on-
derzoeksproces een onbesproken thema, evenals de optie om deze praatbijeenkomsten te 
transformeren tot inspirerende en doelmatige dialoogbijeenkomsten, waarin de persoon 
met een verstandelijke beperking centraal staat. De instrumenten ‘Competentie Model’ 
en ‘Reflector Cliënttevredenheid’ zijn ontwikkeld om dit vanzelfsprekende patroon te 
doorbreken. Ze ‘verplichten’ de professional om in dialoog te gaan met de persoon met 
een verstandelijke beperking om met hem te leren communiceren over zijn levensza-
ken. Het BIAM Competentie Model vraagt naar wat de persoon met een verstandelijke 
beperking zelf doet en wat de ondersteuner doet en ook: wat gaat de persoon nog meer 
zelf doen of leren? 



356

Bij de drie organisaties waar de praktijkstudies plaatsvonden is de leermethode BIAM 
ruim voldoende (criterium 4) ingebed in het leer-werksysteem. Er bestaat geen twijfel 
over de integriteit van deze score, omdat professionals dit kennelijk zo ervaren. Maar we 
betwijfelen die inbedding toch enigszins in het licht van de hierboven genoemde kriti-
sche opmerking over de gescheiden circuits van fragmentarisch overleg en de verschil-
lende typen leeractiviteiten die doorgaans worden aangeboden aan professionals. Het 
is waarschijnlijk dat respondenten deze ‘inbedding’ als feit beoordelen vanuit de waar-
neming van op zichzelf staande activiteiten. De theorie van BIAM gaat er daarentegen 
van uit dat bedrijfscommunicatie en klantencommunicatie aan elkaar gelieerd worden, 
waardoor alignement tot stand kan worden gebracht. 

Criterium 15 stelt: leer- en werkresultaten worden onderdeel van het Persoonlijk Ont-
wikkelplan (POP). We constateren dat verworven competenties nog nauwelijks zijn ver-
zameld in een portfolio. Alleen bij Xieje hebben mensen met een arbeidshandicap zo’n 
portfolio, bij de andere organisaties is dit niet het geval. In de praktijkstudie van Xieje 
is te lezen dat de leermethode BIAM er met zowel de onderbouw als bovenbouw wordt 
toegepast en dat het eigenaarschap van het leerproces is geregeld binnen het besturings-
concept van het leerbedrijf. 
Maar we merken op dat waardering in de vorm van certificaten, het gebruik van port-
folio’s en het eigenaar zijn van het leerproces nog geen deel uitmaken van een algemeen 
gehanteerde werkwijze (criterium 16 en 22).

Criterium 27, ‘werken met leergroepen en collectieve bijeenkomsten zie ik als een 
bruikbaar leersysteem’, heeft een hoge score van 4,33. Dit zegt iets over de motivatie om 
de leermethode BIAM in te zetten in de praktijk. Deze bevinding is van belang, omdat 
professionals BIAM overwegend zelfsturend toepassen in leergroepen met behulp van 
leercoaches. De beleidsmatige inbedding, waarmee we bedoelen dat BIAM onderdeel 
uitmaakt van systematische professionalisering, is voldoende. Ook is er vertrouwen in de 
wijze waarop het management het werken met de leermethode faciliteert. We bena-
drukken dat het hier niet gaat om bevindingen na een paar BIAM-sessies, maar om een 
beoordeling na een aantal jaren werken met BIAM. 

Van belang zijn de waarderingen voor criterium 38 en 40: 
- Ik zie de persoon met een verstandelijke beperking als inspiratiebron voor het 
 ontwikkelen van mijn competentie.
- De formule ‘Leren VAN mensen met een verstandelijke beperking‘ pas ik toe.
Op beide criteria wordt 4,17 gescoord, wat informatie geeft over de mate waarin profes-
sionals het wederkerig leren als werkwijze toepassen. Ze onderschrijven de visie die er 
aan ten grondslag ligt, namelijk dat professionals kunnen leren van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Criterium 31 stelt: professionals zijn van mening dat visie-uitwisseling leidt tot per-
soonsgebonden acties. We stellen vast dat met wederkerig leren persoonsgebonden acties 
tot stand komen. Deze werkwijze biedt mogelijkheden om vraaggestuurd werken en 
ondersteuningsgericht werken te optimaliseren. Dit komt het meest tot uitdrukking bij 
Mikado en Xieje.
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Conclusie
De leermethode BIAM leidt tot georganiseerde leerondersteuning als het leersysteem 
voldoet aan een structurele inbedding op het niveau van cliënt en professional. In de 
dagelijkse praktijk betekent het dat de cliënt en de professional systematisch in de gele-
genheid gesteld zouden moeten zijn om met elkaar in dialoog te gaan en te reflecteren 
op acties. We concludeerden eerder dat professionals niet direct naar de feiten kijken die 
voor de persoon met een verstandelijke beperking relevant zijn, maar allereerst naar de 
structuur en sociale organisatie van hun eigen (werk)omgeving. Met de leermethode 
BIAM kan dit patroon worden doorbroken door een systeem van leeractiviteiten (gele-
genheid) en een systeem van betekenisgeving te creëren. We stelden vast dat het daarbij 
gaat om de ontwikkeling van betekenisgeving. Dit is in feite het leerproces om tot ver-
andering te komen. Het met collega’s in de gelegenheid zijn om de huidige werkcontext 
te onderzoeken en deze of te willen behouden of te willen ontdoen van oude aannames 
is een voorwaarde om betekenisstructuren uit het verleden in verband te brengen met 
nieuwe betekenissen.

Facilitering vanuit het management is daarvoor een voorwaarde. Cliënten en profes-
sionals en ook professionals onderling zouden systematisch en planmatig met elkaar in 
dialoog moeten kunnen gaan over acties en ervaringen. De narratieve benaderingswijze, 
waarin de persoon met een verstandelijke beperking en de professional ervaringen ver-
tellen en verhalen van wat beiden meemaken, zien we als een belangrijke ingang om tot 
actief leren te komen. Georganiseerde leerondersteuning veronderstelt dat professionals 
leren en werken op basis van ondersteuningstechnieken. Via de instrumentenset BIAM 
kunnen zij zich hierin bekwamen. 

Met behulp van de leermethode BIAM wordt leerondersteuning uitgedrukt in acties die 
plaatsvinden in de werkelijkheid zoals die zich voordoet aan de persoon met een verstan-
delijke beperking en de professional. Georganiseerde leerondersteuning ontstaat door 
visie-uitwisseling, actieplanning en toepassen van nieuwe ervaringen.

14.2 Nieuwe theorievorming
In relatie met bovenstaande positieve scores is onderzoeksvraag 5 te beantwoorden:
welke bijdrage levert de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) aan nieuwe 
theorievorming? 

In dit onderzoek zijn op twee manieren gegevens verwerkt: 
- volgens gestandaardiseerde evaluatiemethoden;
- via toetsing van data in toetsingskaders die pretenderen ‘vernieuwend’ te zijn.
Er is bij de te onderzoeken aspecten steeds aangegeven wat de theoretische constructies 
en onderzoeksmethoden waren. We hebben informatie verkregen over de gebruikswaar-
de van de leermethode in relatie tot zorgvernieuwing, visieontwikkeling, ondersteunend 
werken, wederkerig leren en leercompetentie-ontwikkeling.
Bij de dataververwerking en resultatenbeschrijving is overwegend eenzelfde procedure 
gevolgd, de richtlijn voor de onderzoeksuitvoering. Desalniettemin hoeft de lezer niet 
overtuigd te zijn van de waarde van de theoretische constructies en de praktische aanpak. 
Om deze waarde te onderbouwen formuleren we de samenvatting van de theorievor-
ming in het model Theorie Argumentatie Procedure (TAP) (Schuring, 1997). Daarbij 
plaatsen we de onderzoeksopbrengst in vier aandachtsgebieden (Schuring, 1997):
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1 de uitgangspunten en het probleem voor de nieuwe theorie;
2 formuleren van de theorieontwikkeling;
3 beargumenteren van de theorieontwikkeling;
4 consequenties van de theorieontwikkeling. 

14.2.1  De uitgangspunten en het probleem voor de nieuwe theorie
We reflecteren op de theorie die we in dit proefschrift hebben beschreven en toegepast 
met het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM als object van onderzoek. Het 
probleem van zorgvernieuwing wordt via het leerspel omgebogen naar visieontwikke-
ling en attitudeverandering. Het probleem van visieontwikkeling en attitudeverandering 
wordt met de leermethode BIAM omgezet naar het perspectief van ondersteunend 
werken. Het probleem van ondersteunend werken wordt in toetsingskaders omgebogen 
naar ‘wederkerig leren’.
Daarbij is het probleem dat aan mensen met een verstandelijke beperking nieuwe leef-
wijzen worden aangeboden, waarvoor ondersteuners nauwelijks gezamenlijke werkwij-
zen hanteren en vooralsnog niet altijd over de juiste competenties beschikken om nieuwe 
leefsituaties te ondersteunen.

Het eerste aandachtspunt voor mij als onderzoeker is niet primair dit praktijkprobleem, 
maar de paradigmaverschuiving die in de samenleving gaande is: hoe we vanuit nieuwe 
theorieën, of anders gezegd vanuit een nieuw paradigma, competentie bij burgers met 
beperkingen kunnen ontwikkelen.

Kuhn (1962) geeft aan dat theoretische progressie te verwachten is als de puzzel niet 
meer gelegd kan worden en praktische problemen ontstaan. Die ontstaan in dit geval 
bij de beweging van patiënt, naar cliënt naar burger. De consequentie is dat langdurige 
zorggebruikers en professionals competentie moeten ontwikkelen om zich te kunnen 
handhaven. In dit proefschrift is dit de paradigmaverschuiving. 

Het praktische probleem is de legitimatie voor acceptatie van nieuwe theorieontwikke-
ling. Om hier zeker van te zijn, wordt in dit proefschrift steeds gericht gezocht naar ‘de 
kloof ’ tussen denken en doen, ofwel die verschijnselen waarover de theorie nog niets 
heeft gezegd. Aan de andere kant hebben we gekeken of de empirische verschijnselen 
stroken met de theorie. In deze paragraaf moeten we de theorieën bij elkaar brengen die 
nu in de verschillende hoofdstukken los van elkaar staan, maar die wél uitspraken doen 
over dezelfde empirische verschijnselen.
Hoe we daarbij ook te werk gaan, er dient een link te worden gelegd met regulatieve 
problemen, teneinde te voorkomen dat het nieuwe paradigma ‘competentieontwikke-
ling van burgers’ als een aspectmatig probleem wordt gezien en hiermee steeds verder af 
komt te staan van de problemen die in de werkelijkheid spelen. 

Gezien de complexiteit van de materie is ervoor gekozen deze complexiteit eerst te 
overstijgen door dagelijkse werkpraktijken, inhoud, en terminologie uit verschillende 
theorieën samen te brengen en deze vervolgens te reduceren naar domeinen en effectieve 
indicatoren. Dit reduceert de complexiteit tot ‘vernieuwende’ empirische verschijnselen, 
waarvoor ook de bestaande theorie al verklaringen had. 
We hebben de constructionistische theorie als fundament voor het onderzoek gebruikt. 
De verklaring is dat de werkelijkheid zich altijd voordoet zoals deze is, waarbij mensen 



359BETEKENISGESTUURDE INTER ACTIE METHODE EN PRAKTIJKSTUDIES BIAM

met een verstandelijke beperking al in een nieuwe situatie verkeren, terwijl zorgorganisa-
ties en professionals blijken achterop te raken: zij vernieuwen zich minder  snel als zij zelf 
denken. We zoeken daarom naar nieuwe interventiemethoden die dit probleem oplossen.
Het constructionistische fundament is verrijkt met theorieën die daarbij aansluiten, zo-
als de narratieve benaderingswijze, constructionistische leertheorieën en actieplanning, 
waarbij acties onderling van elkaar afhankelijk zijn. De levensdomeinen van Schalock 
kregen een belangrijke plaats, omdat deze voor eenieder van toepassing zijn. Het al of 
niet kunnen aantonen van de viabiliteit van een werkwijze of aanpak is van belang, om-
dat ‘iets’ werkt zolang het werkt en anders vervangen moet worden. 

14.2.2  Formuleren van de theorieontwikkeling
Dit onderzoek is theoriegestuurd en beoogt nieuwe theorievorming. De leermethode 
BIAM wil de kloof dichten voor de competente professional die enerzijds werkt volgens 
een geprogrammeerd set taken en die anderzijds de reikwijdte nog niet kent van het 
leren ontwikkelen van competentie van mensen met een verstandelijke beperking in 
het kader van bevordering van kwaliteit van leven. De leermethode BIAM stelt voor te 
participeren in een leersysteem dat uitnodigt om collectieve expertise te blijven ontwik-
kelen, in een sfeer waarin zingeving, kennisontwikkeling en sociale actie een rol spelen. 
De hieraan verbonden kennis en vaardigheden maken deel uit van competentie en leiden 
wellicht tot affectieve variabelen die een positieve invloed kunnen hebben op het bevor-
deren en stimuleren van leren van mensen met een verstandelijke beperking. 
De theorie bestaat eruit dat de professional via de actie in contact treedt met het sociaal 
systeem van de persoon. De opeenstapeling van zijn persoonsgebonden kennis brengt 
de professional door socialisatie in actie over naar cliënten. We beschouwen dit als een 
belangrijk ondersteuningsprincipe.
De betekenis- en toetsingskaders zijn modellen die verschillende invalshoeken rondom 
leren van mensen kunnen weergeven zonder de structuur van het model te hoeven wijzi-
gen (Schuring, 1997). Er zijn modellen gemaakt om soorten processen en toestanden te 
bestuderen, zoals hoe de bruikbaarheid van de formule visie-actie-gedrag wordt ervaren, 
in hoeverre professionals nu echt van cliënten leren, om te achterhalen wat actieplanning 
is en of een actie persoonsgebonden is. 
De leermethode BIAM is in zijn ontwerp en toepassing zowel een methodische als theo-
retische constructie. De ontworpen toetsingskaders zijn dat eveneens. Toepassing van die 
constructies veronderstelt dat we logische verklaringen kunnen geven voor empirische 
verschijnselen. We herkennen de empirische verschijnselen die in het kader van vermaat-
schappelijking van zorg- en dienstverlening vernieuwend kunnen zijn en daarmee een 
belangrijke basis kunnen vormen voor nieuwe theorievorming. Via het toetsen van de 
praktijk en de theorie constateerden we de volgende regelmatigheden in de waarnemin-
gen.

Pas in een opeenvolgend gebruik van denkbeelden of metaforen en door ervaring op te 
doen met zorgvernieuwing kunnen nieuwe ontwerpen en structuren worden ontdekt. De 
logica in deze benadering is dat het proces doorlopen moet worden van het externalise-
ren van kennis, het uitdrukken van ervaringen in woorden en concepten, naar internali-
seren: leren door te doen, het daadwerkelijk in actie zijn.

Professionals produceren sociale werelden voor mensen met een verstandelijke beper-
king die voor de professional zelf herkenbaar zijn, maar niet per se voor de cliënt. Men 
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kijkt niet direct naar de feiten die voor de persoon met een verstandelijke beperking 
relevant zijn, maar naar de structuur en organisatie van sociale gegevens uit de omgeving 
van de professional. 
Professionals wisselen onderling persoonsgebonden kennis uit in de vorm van beelden 
en metaforen die voortkomen uit de eigen historische sociale context in het werken met 
mensen met een verstandelijke beperking. Deze uitwisseling van de huidige werkcontext, 
het onderzoeken van deze contexten en het behouden van oude aannames blijft door-
gaan zo lang er geen interventie plaatsvindt: dan blijven de feiten van de professional 
centraal staan binnen de zorgverlening. Het systeem verandert pas als de feiten van de 
persoon met een verstandelijke beperking worden onderzocht.
Bij juiste toepassing van de leermethode BIAM worden voortdurend interventies gedaan 
op het niveau van actieplanning, waarmee een persoonsgebonden situatie ontstaat waar-
bij de leefcontext van de persoon met een verstandelijke beperking wordt onderzocht in 
plaats van de werkcontext van de professional. Het resultaat is dat de reguliere werkka-
ders, die opgesteld zijn uit de eigen historische sociale context van professionals, plaats 
maken voor de sociale context van de persoon.

In de betekenis van ‘leren’ stellen we vast dat wederkerig leren wederkerend leren wordt 
als niet het eigen handelen van de professional centraal staat, maar de actie van de per-
soon met een verstandelijke beperking geëxpliciteerd wordt. Als we een fundament voor 
vraagsturing willen neerleggen, ligt hier een belangrijke bouwsteen. 

Attitude kan daadwerkelijk veranderen, als ervaring wordt opgedaan in een sociale con-
text die van beiden nieuw gedrag vereist. De feitelijke situatie leert ons dat als we geen 
actie ondernemen met cliënten er ook geen sprake kan zijn van ‘al doende leren’.
 
De leermethode BIAM maakt het mogelijk acties van cliënten te toetsen aan de 
toetsingskaders en te reflecteren op de bevindingen. Hiermee worden de toetsingskaders 
zelf reflectieve instrumenten die met cliënten en verwanten, in teams en in de organisatie 
snel en gemakkelijk zijn te gebruiken. Zij kunnen eventueel voor de persoon met een 
verstandelijke beperking in een andere taal of met symbolen worden uitgewerkt.
Bij veranderingen in de samenleving kunnen dimensies veranderen en nieuwe indicato-
ren worden ingebracht. 

De leermethode BIAM draagt eraan bij dat de strijdigheid tussen denken en doen wordt 
opgelost en maakt deze tot een aannemelijke werkelijkheid, waarin voortdurend inter-
venties plaatsvinden. Het is dan ook geoorloofd anders te denken, maar men dient wel te 
doen wat er is afgesproken. Het leerproces BIAM werkt aan emancipatie door leercom-
petentie-ontwikkeling van burgers te bevorderen en is niet gericht op betekenisgeving op 
zich, maar ziet de ontwikkeling van betekenisgeving als de motor van de vernieuwing.
De leerformule visie-actie-gedrag is een effectieve en efficiënte manier van leren, waar-
mee professionals zich bewust worden van hun opvattingen en vooroordelen. Deze 
werkwijze stelt professionals in de gelegenheid relevante informatie uit te wisselen en 
hieraan betekenis te geven, welke tot nieuwe actieplanning kan leiden. 

Via de leermethode BIAM doen professionals ervaringen op in wisselende betekenis-
structuren, die zij zelf creëren. Zo ontwikkelt men in wezen impliciete betekenisstruc-
turen. Dit is een vereiste om tot gebrek aan overeenstemming te komen. Dat is weer een 
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vereiste om nieuwe werkprincipes te formuleren en daarnaar te handelen. We spreken 
dan ook niet alleen over betekenisgeving - het construeren van werkelijkheden en het 
geven van betekenis aan de dingen om ons heen - maar ook over betekenisstructuren die 
houvast bieden in ons denken. In het verleden ontwikkelde betekenisstructuren worden 
in verband gebracht met nieuwe betekenissen, die bij gunstige ontwikkeling leiden tot 
nieuwe betekenisstructuren. De sociale actie waar de leermethode BIAM om vraagt biedt 
ter plaatse de mogelijkheid om meer te leren dan professionals al weten. 

De toename van actieplanning door professionals wijst erop dat de leermethode BIAM 
leidt tot gedragsverandering. We relateren dit aan de theorie van Poiesz (par. 6.5.4), die 
uitgaat van drie kernbegrippen: motivatie, capaciteit en gelegenheid. De leermethode 
BIAM motiveert professionals en cliënten het eigen gedrag te onderzoeken; met de actie-
bespreking wordt eerst een analyse van het gedrag gemaakt. Het gedrag van de persoon 
met een verstandelijke beperking heeft een doel, bijvoorbeeld taakgedrag of leergedrag. 
Als hij of zij door actieplanning leert en ervaring opdoet, ontstaat er stabiliteit in dat 
gedrag. In dat geval spreken we van betrouwbare kennis waarop de persoon kan terug-
vallen. We hechten veel waarde aan dit effect, omdat mensen met een verstandelijke 
beperking zich beter ontwikkelen als zij leren zich competent te voelen. De persoon met 
een verstandelijke beperking is door systematische actieplanning in de gelegenheid het 
eigen gedrag te onderzoeken in relatie tot anderen.

Via de leermethode BIAM geven professionals en cliënten uitdrukking aan persoonsge-
bonden kennis in expliciete begrippen. Hun taal is dan geen zorgtaal meer die uitslui-
tend betrekking heeft op het dagelijkse leven. De persoon geeft met zijn taal steeds meer 
uitdrukking aan sociale acties. De instrumentenset BIAM laat cliënten (voor zover zij 
dat kunnen) en professionals zaken opschrijven, bewaren en verzamelen (portfolio’s). 
Door dit vastleggen van zaken wordt persoonsgebonden kennis omgezet in verwoorde 
kennis. Het is niet iedereen gegeven die kennis onder woorden te brengen en als dat wel 
lukt, zijn taaluitdrukkingen vaak inadequaat en inconsistent. Via de leermethode BIAM 
trainen professionals zich bij herhaling door één minuut schriftelijk te reflecteren. De 
inbreng van visies zorgt dat er een bespiegeling optreedt en interactie tot stand komt tus-
sen de aanwezigen. Door visies te combineren worden begrippen gesynthetiseerd tot een 
kennissysteem, dat lerend tot stand is gekomen. 

De leermethode BIAM werkt dialectisch en brengt teweeg dat de deelnemer zich niet af-
standelijk kan en mag opstellen tegenover de werkelijkheid, maar op grond van inzichten 
kritisch te werk moet gaan. Zowel de gebeurtenissen in de leersituatie BIAM als de ver-
houding tussen de professional en de buitenwereld voltrekken zich op dialectische wijze. 
Dat wil vooral zeggen, dat er voortdurend tegenstellingen en wisselwerkingen optreden 
die telkens weer tot nieuwe situaties leiden: niets voltrekt zich rechtlijnig, discussies ver-
lopen sprongsgewijs. Een bepaalde dialoog roept een tegenstelling op om daarmee weer 
verenigd te worden. De ontwikkeling die de leermethode BIAM oproept verloopt van 
these via antithese naar synthese. 

14.2.3  Beargumenteren van de theorieontwikkeling
In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag 5.1 beantwoord: met welke argumentatie kan 
de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode beschouwd worden als een leermethode?
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In deel 1 en 2 gebruikten we voor de modellering van dit onderzoek theorieën met ver-
schillende invalshoeken, zoals het constructionisme, leertheorieën en reflectiemethoden. 
In deel 3, hoofdstuk 11, 12 en 13 hebben we de werking van de leermethode onderzocht 
in uiteenlopende situaties en tegen verschillende achtergronden, zoals onderwijs, dag-
opvang en arbeid. Het betrof jongeren, kinderen en volwassenen. Wat de empirie betreft 
hebben wij ons beperkt tot exemplarische voorbeelden, zoals het onderzoek naar cliënt-
systemen van De Korf, de wederkerige dialoogvragen van Mikado en het competentie-
profiel dat bij Xieje is toegelicht. De theorieontwikkeling is ondersteund met praktische 
regulatieve voorbeelden. 

Er is gebruik gemaakt van transcripties van opnamen tijdens de uitvoering van het leer-
spel ‘Open de Cirkel’, van geschreven reflecties van de leercoaches en de effectmetingen 
van de acties. De praktijkstudies hebben het karakter van een meertrapsraket. Dat wil 
zeggen, dat in de diverse leerpraktijken in afwisseling met de leerresultaten van leer-
bijeenkomsten theorieontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het leermateriaal is in tal van 
leermodulen aangeboden, die de leergroepen in de praktijk zelf uitvoerden. In de loop 
van de onderzoeksperiode heeft deze werkwijze geleid tot een waarnemingskader dat 
steeds verder is verfijnd.
Bij het onderzoeken van de werking van het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode 
BIAM hebben we gepoogd ook rekening te houden met niet-rationele argumenten. We 
moeten beseffen dat als we spreken van ‘cliënten’ of ‘personen met een verstandelijke be-
perking’ het gaat over kwetsbare mensen in de samenleving, die langdurige zorggebrui-
kers zijn bij wie een bepaalde ‘zorg en steun’ een voorwaarde is. De waarde van de keuze 
om vooral uit te gaan van dit gegeven is doorslaggevend gebleken om uiteindelijk uit te 
komen bij de toetsingskaders die dienen om ondersteuningstechnieken te leren hanteren. 
Zoals eerder aangegeven, is het de bedoeling dat de leermethode BIAM op specifieke wij-
ze bijdraagt aan de oplossing van de centrale problematiek rondom zorgvernieuwing. Er 
is niet voor gekozen om aan te sluiten op het onderzoeken van bestaande routines, maar 
gebruik te maken van een interventiemethodologie met een georganiseerde tussenkomst 
van bezinning en bezieling, van structuur en proces. We hebben benoemd hoe integratie 
van sociale ordes die door de leermethode BIAM ontstonden al of niet of in welke mate 
tot alignement hebben geleid. Verticaal alignement - waarmee in dit verband wordt be-
doeld dat organisaties hun strategie richtten op visieontwikkeling en attitudeverandering 
- hebben we in alle vier de praktijkstudies gezien. Horizontaal alignement, waarbij het 
gaat om het verkrijgen van nieuwe werkprincipes, was niet bij alle praktijkstudies aan 
de orde. Hoewel organisaties veel betrokkenheid tonen bij hun cliënten, wil dat nog niet 
zeggen dat de kwaliteit van leven van de persoon met een verstandelijke beperking het 
uitgangspunt van handelen is. 
Volledige alignement (Labovitz & Roasansky,1997) hebben we niet kunnen vaststellen. 
We kunnen hierbij opmerken dat het hervormingsproces van zorg en dienstverlening 
voor mensen met een verstandelijke beperking volgens empirische gegevens ongeveer 
twintig jaar duurt. Bovendien deden we tot nu toe slechts een aanzet tot een hervor-
mingsproces. 

14.2.4 Consequenties van de theorieontwikkeling
In deze paragraaf kijken we ‘waar we staan’ met de nieuwe theorievorming in aanvulling 
op de paradigmaverschuiving, zoals uiteengezet. De consequentie van de theorieontwik-
keling is dat vraag- en cliëntgestuurd werken pas aan de orde is, als de persoon met een 
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verstandelijke beperking uitgangspunt van handelen is. We hebben onderzocht dat hier 
pas sprake van kan zijn, als reguliere communicatiestructuren vervangen worden door 
leersystemen en georganiseerde leerondersteuning, waarbij de feitelijke situatie van de 
persoon met een verstandelijke beperking uitgangspunt van handelen is. Voor organisa-
ties, teams en andere structuren in organisaties betekent het dat cliënten en verwanten de 
aanleiding zijn om zaken te organiseren en het ijkpunt voor de wijze waarop dat gebeurt. 
Dit zal voor organisaties een moeilijke opgave zijn, omdat zij de feitelijkheid van hun or-
ganisatie en hun organisatieleden als vertrekpunt van handelen nemen. We zien bijvoor-
beeld dat deskundigheidsbevordering en leercompetentie-ontwikkeling van medewer-
kers niet direct verbonden is aan cliënten of klanten. Nog steeds worden grote groepen 
medewerkers bij elkaar gebracht om visies te ontwikkelen over thema´s die uiteindelijk 
niet cliëntgebonden worden gemaakt en waarbij wordt gepraat over de persoon in plaats 
van met de persoon. 
Een consequentie voor de wetenschap is dat er meer ervaringsgegevens verzameld 
dienen te worden over de bijdragen van innovatieve projecten, bedoeld voor mensen 
met verstandelijke beperkingen. Hiermee bedoelen we geen organisatorische project-
evaluaties, maar het ‘meten en weten’ van de kwaliteit van leven van de persoon met een 
verstandelijke beperking en de wijze waarop verwanten daarin participeren. Vervolgens 
zal het leer- en opleidingsbeleid van organisaties en onderwijsinstellingen, naast nieuwe 
visies op onderwijs, nieuwe visies op zorgverlening moeten aanbieden, welke geprakti-
seerd kunnen worden. In deel 4 komen we hier op terug. 

14.2.5  Integratie met andere theorievormen
In deze paragraaf wordt subvraag 5.2. beantwoord: welke verbindingen en integratie met 
andere theorievormen kunnen worden gemaakt?

De leermethode BIAM is opgebouwd op basis van de constructivistische leertheorie, 
waarbij wederkerig leren, in dit geval tussen de persoon met een verstandelijke beperking 
en de professional, een belangrijke invalshoek is. Deze benadering sluit nauw aan bij de 
volgende leerpsychologische invalshoeken: 
- Van onderwijzen naar leren: van een consumptieve leerhouding naar een actieve 
 leerhouding waar bruikbare leerresultaten worden bereikt. 
- Actief leren: dit speelt een belangrijke rol in de Nederlandse leer- en onderwijs-
 psychologie. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende vernieuwingsprincipes: de 
 persoon met een verstandelijke beperking wordt uitgedaagd tot een meer actief 
 leergedrag en er vindt een ontwikkeling plaats gericht op integratie van verschillende 
 vakken of levensdomeinen.
- Leren leren: vanuit het perspectief van de lerende samenleving leervaardigheden 
 ontwikkelen die in alle levensdomeinen van pas komen (Schalock, 1995).
- Impliciet leren: de persoon, de verwanten en de professional denken actief mee terwijl 
 dat niet direct zo zichtbaar is.
- Coöperatief leren: in een passend leerklimaat worden naar eigen inzicht werkvormen 
 en samenwerkend leren tot stand gebracht; er wordt samengewerkt aan leertaken. 
- Kennistransfer: opgedane ervaringen kunnen in andere situaties worden benut.

In dit proefschrift is integratie gezocht met het concept ‘sociaal leren’. Sociaal leren is het 
leren functioneren in sociale verbanden, in nieuwe, onverwachte, onzekere en moeilijk 
te voorspellen omstandigheden. De volgende beschouwing is ontleend aan een aantal 
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hoofdgedachten die ontwikkeld zijn door Wildemeersch (2001). Daarin integreren we 
inzichten over het leren van mensen met een verstandelijke beperking. 
Sociaal leren is gericht op onvoorziene contextproblemen. Dan wordt een beroep gedaan 
op het leervermogen dat in dat sociaal verband aanwezig is. Volgens Wildemeersch is om 
die reden sociaal leren een competentiebenadering en geen deficiëntiebenadering. Wij 
delen deze opvatting in dit proefschrift.
Sociaal leren is interactief en hiermee communicatief van aard, waarbij maximaal 
gebruik wordt gemaakt van de dialoog tussen betrokkenen. De leermethode BIAM ver-
rijkt deze benadering door uit te gaan van ervarings- en handelingsgericht leren dat is 
gefundeerd in de benadering reflection-about-action en betreft de brede sociale context 
waarin de actie zich voltrekt.
Sociaal leren heeft dan ook te maken met acties die zich in de sociale context voordoen. 
Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt, dat zij vooral geleerd hebben in 
processen van ‘regelmaat leren’. Dit zijn rechtlijnige processen die zich voordoen in sta-
biele contexten met voorspelbare uitkomsten. Het is vaak een werkdoel van professionals 
geweest om ook voor mensen met een verstandelijke beperking die niet in een behan-
delsituatie verkeren, stabiele contexten te creëren met het doel structuur en rust aan te 
brengen in de leefgroep of in de situatie van de persoon. Dergelijke contexten bereiden 
de mensen niet goed voor op onverwachte en nieuwe situaties. 
Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het aan de orde dat zij leren 
leren in situaties van onzekerheid, complexiteit, instabiliteit, uniciteit en conflicten. Dit 
gebeurt tegen de achtergrond van zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en recreëren. In 
de samenleving gaat het erom dat mensen vragen durven stellen, emoties durven tonen 
die passen bij de situatie, assertief durven zijn, of non-verbaal communicatief gedrag 
durven tonen via stemintonatie, gebaren en oogcontact. Deze vorm van kritische reflec-
tie is een vorm van dubbelslagleren, wat een belangrijk kenmerk is van sociaal leren. 
Wildemeersch (2001) stelt dat actie- en ervaringsgerichtheid een belangrijke karakteris-
tiek van het sociaal leren is. In het concept van het sociaal leren wordt het individu niet 
zozeer beschouwd als passieve ontvanger van invloeden uit de omgeving (toeschouwer), 
maar als zoekend, betekenisverlenend en actief ingrijpend in de omgeving (deelnemer). 
Door dit actief ingrijpen komt een proces tot stand van productieve werkelijkheidsver-
werking, waarbij de persoon zich ‘werkelijkheid toeeigent’ of de werkelijkheid constru-
eert. Deze constructionistische opvatting van leren ligt eveneens in de leermethode 
BIAM besloten. 
De theorieën die in dit onderzoek integraal aan de orde zijn geweest, vormen een ade-
quate basis om de processen van sociaal leren inzichtelijk te maken. 
Een ander kenmerk van sociaal leren is dat het leren tot stand komt in nieuwe onzekere 
situaties, waarbij het dan ook niet altijd duidelijk is welke competenties nodig zijn om si-
tuaties aan te gaan of op te lossen. Sociaal leren sluit aan bij participatiebevordering van 
verwanten en anderen die betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. Het is daarom 
relevant om het concept van sociaal leren te koppelen aan wederkerig leren, organisa-
tieleren, ontwikkeling van samenlevingsverbanden en de context van gemeenschaps-
ontwikkeling. Sociaal leren is een pragmatische vorm van leren, waarbij de resultaten 
worden getoetst aan de hand van normen die eigen zijn aan het leerproces. De verant-
woording voor de gemaakte keuzes is niet gebonden aan externe normen. Voor mensen 
met een verstandelijke beperking is dit van groot belang, omdat zij vaak niet kunnen 
voldoen aan gangbare externe normen. Het unieke impliciet handelen van de persoon 
met een verstandelijke beperking kan dan ook een plaats hebben binnen dit leerconcept.
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14.2.6  Kritische reflectie op het gebruik van de leermethode
We mogen ons verheugen op het gunstige resultaat van de leermethode BIAM. Dit 
verdient echter enige toelichting. De drie organisaties waar de praktijkstudies zijn uitge-
voerd waren gemotiveerd om met de leermethode te experimenteren. Er was leerruimte 
aanwezig en professionals en het management werkten volop mee. Hoewel er in het be-
gin nogal onduidelijkheid was wat de leermethode BIAM allemaal kon gaan inhouden, 
was het wel duidelijk dat visie-uitwisseling en acties met cliënten van groot belang waren 
en daarover bestond in de beleving geen twijfel. Het werken met de dialoog- en actie-
kaarten bleek vrij snel een gebruiksvriendelijke formule. De reden dat zowel de onder-
bouw als bovenbouw van de leermethode BIAM bij Xieje geïntegreerd toegepast zijn, is 
vanwege het besturingsconcept van Xieje dat gebaseerd is op het leerconcept ‘leren leren’. 
Dat maakt het in de praktijk makkelijker om tot succes te komen. Omgekeerd verdient 
het discussie waar de leermethode BIAM beter niet toegepast kan worden en waarom we 
dit veronderstellen.
De onderbouw van BIAM is in principe overal toepasbaar waar groepen mensen visies 
willen uitwisselen en tot nieuwe inzichten willen komen. De leermethode is bruikbaar 
waar vragen beantwoord moeten worden en als een probleem moet worden geanalyseerd 
en opgelost. En ook om te leren reflecteren en om systematische feedbacklussen te leren 
maken.
De bovenbouw van BIAM - waar de onderbouw altijd onderdeel vanuit maakt - stelt 
hoge eisen aan de sturing van een leerproces. Er is bij toepassing daadwerkelijk georga-
niseerde leerondersteuning nodig voor cliënten en professionals en er wordt afhankelijk-
heid gegenereerd. Toepassen van de bovenbouw betekent ingrijpen in het cliëntsysteem 
en het communicatiesysteem met cliënten, verwanten en professionals, dus ingrijpen in 
bestaande patronen. Dit is voor veel organisaties en professionals niet vanzelfsprekend. 
Immers, de leermethode BIAM geeft de regie over het eigen leven van de persoon met 
een verstandelijke beperking terug door hem zelf eigenaar te maken van zijn eigen zaken. 
Daar staat tegenover dat de professional de regie over de dienstverlening ter hand moet 
nemen. De professional moet zich daarbij opstellen als maatschappelijk dienstverlener, 
wiens dienstverlening voortkomt uit de vraag en situatie van de persoon met een ver-
standelijke beperking. We hebben geconcludeerd dat hier een belangrijk spanningspunt 
zit, omdat professionals de eigen feiten en werkcontext centraal stellen. 

De bovenbouw van de leermethode BIAM vraagt een bedrijfscultuur waarbinnen leren 
van professionals en leren van mensen met een verstandelijke beperking het uitgangs-
punt van handelen zijn. Bij toepassing van BIAM kan het onvermogen in handelen aan 
het licht komen, waarmee ‘iets’ gedaan moet worden. De ervaring is dat de leermethode 
BIAM na een half jaar een gevoel van onvermogen kan oproepen. De leermethode wordt 
dan als te moeilijk ervaren of er wordt gezegd ‘dat doen we al’ en de grenzen van de 
bestaande patronen worden ‘aangeraakt’. De fase van uitwisseling van de eigen werkcon-
text is tegen die tijd voorbij, maar er zijn nog onvoldoende beelden bij nieuwe werkcon-
texten. De interventie van de toepassing van de BIAM-instrumenten kan dan een nieuw 
werkkader bieden, waaraan nieuwe werkdefinities kunnen worden ontleend. Dit is een 
belangrijk keerpunt, waar het van belang wordt dat het management de doorstroom 
van betekenissen ter hand neemt en de strategische bedoeling van de leerexercitie BIAM 
nog eens expliciteert. Voor een belangrijk deel kan de leermethode BIAM varen op de 
leergroepen die zelfsturend werken, maar de inbedding van sociale thema’s vraagt erom 
deze te verbinden met de strategische doelen van de organisatie. Managers die geen tijd 
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hebben of zelf niet leerbereid zijn of volkomen vertrouwen op zelfsturing van hun me-
dewerkers, zijn niet geschikt om het leerproces van BIAM te faciliteren. Hiermee wordt 
bovendien bedoeld, dat het succes van het gebruik van de leermethode evenzeer afhangt 
van de georganiseerde leerstructuur die geboden wordt dan van de motivatie van de 
deelnemers aan het traject. We zeggen dit op deze wijze, omdat er in organisaties altijd 
mensen zijn die niet gemotiveerd zijn om te leren en te veranderen. Dit is een gegeven. 
Maar altijd zijn er ook voorlopers en volgers die wel in bepaalde mate gemotiveerd zijn. 
Als de manager het leerproces echter niet actief ter hand neemt en zich niet als 
‘full-partner’ in leren opstelt, kan de leermethode BIAM niet leiden tot succes.
De onderbouw BIAM werkt het beste in kleine groepen van vier tot acht personen. 
Bij grotere groepen kan het systeem zijn zelforganiserende werking niet effectueren en 
blijven er teveel betekenissen onbesproken, wat niet motiverend is voor de deelnemers. 
Ook kan er in te grote groepen onvoldoende actieplanning tot stand komen, waarna de 
meeste deelnemers ‘naar huis’ gaan zonder iets in de werksituatie te hoeven ondernemen. 
De leermethode BIAM vraagt een doorlooptijd van één tot anderhalf jaar, waarbij er 
sprake moet zijn van een systeem of frequentie van leerbijeenkomsten. Bij een kortere 
doorlooptijd zal de leermethode snel verwateren en geen effect hebben op persoons-
gerichte ontwikkeling van betrokkenen. Bij een langere doorlooptijd is met de leerme-
thode het leerproces van de persoon met een verstandelijke beperking en de professional 
waarneembaar.

14.3 Discussie
In dit onderzoek stellen we het standpunt ter discussie dat de huidige zorgverlening 
niet leidt tot leercompetentie-ontwikkeling van zorgvragers en professionals. Daarvoor 
is het nodig nieuwe theorieën en leermethodieken te integreren in de samenleving. De 
regulatieve problemen die samenhangen met het onderzoeksdoel betreft de vraag van 
organisaties hoe te komen van aanbodgericht werken naar vraagsturing van cliënten en 
hun verwanten: Met welke ondersteuningstechnieken moet de professional worden toe-
gerust? Hoe moet onderwijs anticiperen op de paradigmaverschuiving? Hoe, waarmee en 
in welk tempo emanciperen ouders, cliënten en organisaties?

Er is in dit boek veel gebruik gemaakt van conceptuele schema’s en er zijn voorlopige 
omschrijvingen en begrippen gebruikt die de aankomende jaren verbeterd en getoetst 
kunnen worden op werkzaamheid en bruikbaarheid. Er is daarbij bewust gekozen voor 
de inbreng van betekenisinvariantie ten opzichte van het reguliere taalgebruik binnen 
de zorgsector. Er zijn nieuwe begrippen geïntroduceerd voor nieuwe betekenissen, zoals 
learning support, georganiseerde leerondersteuning of wederkerig leren voor cliënten en 
professionals.

Bij fragmentarische werkactiviteiten, waarbij de scheiding tussen cliënten en organisa-
tiezaken ver uit elkaar ligt, is het steeds moeilijker om voorkennis over bepaalde thema’s 
te veronderstellen bij professionals. In de bespreking van de resultaten van de collectieve 
leerbijeenkomsten hebben we ook aangegeven dat het werken vanuit thema’s van belang 
is. Collectieve beeldvorming is nodig om de doelen van de organisatie, of de cliënten 
te kunnen realiseren. Te grote differentiatie in voorkennis, waarbij we vooral bedoelen 
gebrek aan relevante voorkennis, biedt voor het management weinig mogelijkheden om 
adequaat te sturen op vernieuwing. De context waarbinnen professionals handelen en de 
kennis die zij daarbij ontwikkelen is bepalend voor de betekenis die dit handelen krijgt 
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voor de nabije toekomst.
Met de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode kunnen met dialoog en actieprocessen 
betekenissen ontsloten worden. Bij voorkeur neemt de leermethode BIAM alle overleg-
/leersituaties en sociale contacten op in het leersysteem.
We blijven ervan uit gaan dat alle methodieken en theoretische constructies die in dit 
onderzoek zijn gebruikt een beperkte levensduur, of viabiliteit hebben. Het ontwerp van 
de leermethode BIAM is er met name op gericht een gestuurd leerproces te initiëren en 
daarvoor reflectieve hulpinstrumenten te ontwerpen die wederkerig leren bevorderen. 
Deze instrumenten moeten leiden tot leren leren, leren interacteren, leren construeren 
en leren reflecteren. Hiermee legt de leermethode BIAM de basis voor duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord leren.

Naarmate de professional zijn of haar rollen en taken binnen het ondersteuningspa-
radigma meer vorm geeft, zullen de grenzen tussen zorg en welzijn vervagen. Dit kan 
een belangrijke stap zijn in het emancipatieproces van mensen met een verstandelijke 
beperking, hun ondersteuners en anderen. Als we emancipatie van mensen met een 
verstandelijke beperking en de emancipatie van professionals noodzakelijk vinden, zal 
langdurige socialisatie nodig zijn. Vooral zal het er op aankomen of professionals in staat 
zijn voor mensen met een verstandelijke beperking wederzijdse en expliciete taal zodanig 
begrijpelijk te maken, dat het hen instaat stelt te leren leren. In deel 4 wordt dit thema 
gepositioneerd als een belangrijk samen(be)levingsvraagstuk. 
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Hoofdstuk 14

Lijst van figuren

Figuur 14.0: theoretische en praktische reflectie op de leermethode BIAM 

Tabellen 

Tabel 14.1: scores BIAM Reflector Organisatieleren, met standaarddeviaties; respondenten 12 (=N)



369DISCUSSIE



370



371DISCUSSIE

Deel 4 

Discussie

Of mensen met een verstandelijke beperking al dan niet gehandicapt zijn, is niet meer 
de controverse die het ooit was. Het is echter de vraag of deze tegenstelling verdwijnt, als 
wij hen in de eerste plaats zien als de burgers die zij zijn. Een te beperkt denken over de 
ontwikkeling van hun leercompetentie doet afbreuk aan de openheid waarmee we dit 
thema tegemoet treden en keert zich uiteindelijk tegen de persoon met een verstandelijke 
beperking. We dienen genuanceerd met het thema om te gaan. Immers, we doen een 
beroep op datgene wat het meest kwetsbaar is voor iemand met een verstandelijke beper-
king: verstandelijk vermogen. Mogelijk heft de tegenstelling zichzelf op als we durven uit 
te gaan van de gedachte dat ook mensen met een verstandelijke beperking beschikken 
over competentie in de zin van ‘leervermogen’.

Het opnieuw rangschikken van persoonlijke waarden en normen van professionals, die 
in de dialoogsessies en acties naar voren kwamen, leidde tot het objectiveren van het 
proces van begeleiden naar ondersteunen. Van daaruit is gezocht naar nieuwe theoreti-
sche visies die bijdragen aan een nieuwe gemeenschappelijke praxis. 

Het omzetten van resultaten van de leermethode BIAM naar georganiseerde leeron-
dersteuning in de samenleving met praktische supportcircuits, waar de persoon met 
een verstandelijke beperking met de professional een sociaal (leer)netwerk organiseert, 
vraagt om discussie en standpuntbepaling. De professional komt hiermee in een andere 
positie. 
We verbreden onze kijk op zorg- en dienstverlening en stellen ons daarbij voor dat zorg 
en welzijn onderdeel uitmaken van het supportcircuit. De vraag achter het concept van 
georganiseerde leerondersteuning is of er wat betreft competentieontwikkeling van men-
sen met een verstandelijke beperking plaats is voor een denken dat ambigu mag zijn. 

De onderzoeksbevindingen roepen nieuwe vragen op: Als georganiseerde leerondersteu-
ning voor mensen met een verstandelijke beperking wordt geoperationaliseerd, gaat het 
dan om een cultuurontwikkeling in zorg en onderwijs? Is het beroep ‘begeleider’ toe aan 
een vernieuwde sociaal-culturele constructie? Is de marktwaarde en herkenbaarheid op 
de arbeidsmarkt van de professional af te leiden van een erkende set kennis en vaardig-
heden?

Ter illustratie van de theoretische invalshoeken staan in kaders voorbeelden van toepas-
singen in de leermethode BIAM die aansluiten bij de beschreven thematiek. We geven in 
dit deel suggesties voor nieuwe leerpraktijken en vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 15

Georganiseerde leerondersteuning: learning support

15.0 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op het concept voor georganiseerde leerondersteuning, 
learning support, dat tot doel heeft de sociale integratie van mensen met een verstande-
lijke beperking te consolideren. Dit krijgt kans als professionals in samenwerking met 
medeburgers een sociaal vangnet organiseren, waarbinnen keuzes van mensen met een 
verstandelijke beperking ondersteund en begeleid worden. Daarin werkt de professional 
samen met de niet-professional. In het bijzonder moet georganiseerde leerondersteuning 
voorkomen dat medeburgers alleen maar handelen uit ‘goede wil’ of waardering. Het 
zal vooral moeten gaan om het organiseren en onderhouden van een learning support-
circuit rondom een persoon met een verstandelijke beperking. De professional, die als 
persoonlijk begeleider optreedt, functioneert daarin als supportmanager en is op afroep 
beschikbaar. Hij of zij stelt de persoon met een verstandelijke beperking in de gelegen-
heid gebruik te maken van diensten van het reguliere voorzieningencircuit in de sa-
menleving en van diensten van medeburgers. Georganiseerde leerondersteuning vult zo 
allereerst supported living aan. 

De dagelijkse praktijk waarin wij gedurende de onderzoeksperiode samenwerkten 
met mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, vrijwilligers, professionals, 
directies, besturen en tal van voorzieningen, heeft inzicht geboden in wat een persoon 
met een verstandelijke beperking te wachten staat bij participatie in de samenleving. We 
bedoelen dan vooral het feit dat burgers en voorzieningen met hun professionals niet in 
dialoog zijn over daadwerkelijke participatie van mensen met een verstandelijke beper-
king. Dat is de reden dat we de dialogen, reflecties en onderzoeksmetingen, die gedu-
rende het totale praktijkonderzoek plaatsvonden, hier terug laten komen. De gegevens 
kunnen we gebruiken om wel de dialoog aan te gaan en tot een standpuntbepaling te 
komen. Figuur 15.0 geeft aan welke paragrafen in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Georganiseerde 
leerondersteuning
‘learning support’

15.0 Inleiding

15.1 Ontwikkeling gemeenschapszorg 

15.2 Het discours als voertuig

15.3 Visie op  learning support

15.4 Samenvatting

Figuur 15.0: concept georganiseerde leerondersteuning - learning support

We verkennen in dit hoofdstuk - vanuit een breed perspectief op meerdere niveaus - de 
mogelijkheden voor georganiseerde leerondersteuning. Er worden constructies aan-
gereikt die het belang van duurzaam en verantwoord leren onderbouwen en wellicht 
ontwikkeling van supportmodellen mogelijk maken. Deze constructies met het karak-
ter van mogelijke modellen kunnen geen aanspraak maken op absolute geldigheid. Als 
cognitieve ‘maaksels’ moeten ze telkens weer hun ‘viabiliteit’ bewijzen (Von Glasersfeld, 
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1987). Met viabiliteit bedoelt Von Glasersfeld dat alleen die constructies overleven die 
succesvol en functioneel zijn (1). Of learning support een succesvol model kan zijn, 
kunnen we dan ook pas testen in de levenspraktijk en leeromgeving van mensen met een 
verstandelijke beperking. De mate waarin we gebruik maken van die praktijk, verschaft 
ons meer of minder informatie.
De samenhang tussen het concept georganiseerde leerondersteuning, learning support, 
en zorg en onderwijs wordt geïllustreerd aan de hand van betekenis- en toepassings-
gerichte aspecten van actieleren. De data kwamen tot stand vanuit het voorwaartse en 
terugwaartse proces en staan dan ook op zichzelf. Ze betreffen enerzijds de persoonlijke 
ervaringen van professionals en mensen met een verstandelijke handicap. Anderzijds 
heeft de bestaande theorie invloed gehad op deze bijdrage aan theorieontwikkeling. 
Het blijft echter moeilijk abstracte begrippen en theoretische interpretaties ‘los te laten’ 
op mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners. Mensen zijn nooit 
een groep geïsoleerde theoretische notities; daarvoor zijn ze gewoon te complex (Clan-
dinin & Connelly, 2000). Dit deel van dit proefschrift is dan ook te lezen als een aan-
vullende researchtekst met verschillende vormkarakteristieken: de tekst is geschreven 
temidden van onzekerheid over de theoretische aanduiding en de introductie van het 
concept ‘georganiseerde leerondersteuning’. Een andere onzekerheid is het gegeven dat 
we schrijven over zaken in relatie tot mensen die ‘in wording’ zijn en niet louter ‘zijn’. De 
intentie is dat deze tekst op zijn plaats is in de context van leren en leven; niet geabstra-
heerd maar gepositioneerd. 

Als dragende ideologie voor de ontwikkeling van community care, ook wel aangeduid als 
‘leven in de lokale samenleving’, duiden we dit begrip in de context van dit onderzoek als 
community support om zorg en ondersteuning vooralsnog te kunnen onderscheiden. 
Binnen de moderne samenleving dienen community support en living support als 
nieuwe voorwaarden voor mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig 
burgerschap te ontwikkelen (2). In dit proefschrift wordt het concept ‘georganiseerde 
leerondersteuning’ geïntroduceerd als aanvullende maatschappelijke voorwaarde. In 
aansluiting op de burgerschapsmodellen community support en living support hebben 
we dit model learning support genoemd. Hieronder gaan we eerst in algemene zin in op 
de ontwikkeling van gemeenschapszorg (community care).

15.1 Ontwikkeling gemeenschapszorg
Voor de ontwikkeling van gemeenschapszorg is het verminderen van de institutionele 
zorg belangrijk, maar het is geen doel op zich. Het biedt wel een platform voor een 
nieuwe start: het is duidelijk dat een voortdurende ontwikkeling van community based 
services eveneens noodzakelijk is. Volgens Lerman (1996), die dit zo benadert, zijn de 
antwoorden op drie ideologische vragen van groot belang voor de ontwikkeling van ge-
meenschapszorg: Wat voor soort leven zouden mensen met een verstandelijke beperking 
behoren te leiden, waar behoren zij te wonen en hoe? 
De Beraadsgroep Community Care meent dat deze drie vragen ook op de Nederlandse 
situatie van toepassing zijn. De Beraadsgroep merkt op dat ‘gewoon wonen’ meer is dan 
huisvesting, ‘gewoon leren’ meer is dan onderwijs en ‘gewoon werken’ is meer dan arbeid. 
Leren en werken betekenen ook maatschappelijke participatie (of je voorbereiden op 
maatschappelijke participatie), een zinvolle dagbesteding hebben (soms rotwerk moeten 
verrichten), leren, spelen of werken in je eigen buurt (en regelmatig ‘de langzaamste’ 
zijn), andere mensen ontmoeten (en soms vervelend bejegend worden), vrije tijd hebben 
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naast werk of school, enzovoort. 
Vanuit het perspectief van organisatieontwikkeling is het van belang het verleden of de 
bestaande situaties waarin mensen met een verstandelijke beperking leven en profes-
sionals werken niet te beschouwen als hindernis, maar als rijke kennisbron die in tal van 
nieuwe situaties van nut kan zijn. Oakeshott (1962) stelt dat het leren van nieuwe vaar-
digheid niet het wegwerpen van oude kennis inhoudt, maar het hervormen van reeds 
aanwezige kennis. De accumulatie van tal van ervaringen (Clandinin en Connelly, 2000) 
maakt het mogelijk te leren denken in termen van learning support, dat beoogt om met 
georganiseerde ondersteuning systematisch competentie (leervermogen) te ontwikkelen 
om zich te kunnen blijven handhaven in de samenleving.

15.1.1  Perspectiefwisseling 
Allereerst wordt stilgestaan bij de invloed die de sociale omgeving kan hebben op ont-
wikkeling van competentie van de persoon met een verstandelijke beperking. Daarna 
wordt de specifieke relatie uiteengezet tussen sociale omgeving en uitsluiting van leren 
en ontwikkelen. De theorie van het communicatief handelen van Habermas (1979) 
wordt hierbij als invalshoek genomen vanwege zijn maatschappijkritische kijk op de 
samenleving, waarbij hij de nadruk legt op communicatie en interactie. 
Habermas (1979) stelt in zijn handelings- en maatschappijtheorie de volgende kern-
vraag: Op welke manier worden handelingen en hun gevolgen tot netwerken gecoördi-
neerd? Het (onder)handelingsproces vindt plaats tegen de achtergrond van een ge-
meenschappelijke leefwereld. Het begrip ‘handelen’ wordt verbreed met communicatief 
handelen en slaat op handelingen die worden gecoördineerd door communicatie, vanuit 
de veronderstelling dat actoren doelen willen realiseren. 
Deze benadering sluit aan bij de opvattingen van het sociaal-constructionisme (Gergen, 
1997): geen enkel gesprek (taal, communicatie) is een puur individuele aangelegenheid; 
betekenisvolle taal is het product van sociale interactie en onderlinge samenhang. Deze 
argumentatie volgend, is het niet het denken van het afzonderlijke individu dat zekere 
kennis kan verschaffen, want deze kennis ontstaat pas door relaties. Taal, gesprek (dis-
cours) is de nieuwe focus. 
Communicatie is een coöperatief onderhandelingsproces waarbij actoren streven naar 
wederzijdse overeenstemming (Habermas, 1979). Het dilemma in de persoonlijke ont-
wikkeling van mensen met een verstandelijke beperking is dat zij doorgaans niet in staat 
zijn of geleerd hebben te (onder)handelen om werkbare wederzijdse overeenstemming te 
bereiken. Kennis opdoen door relaties aan te gaan is voor velen eveneens een probleem. 
Vanwege dit dilemma vraagt het aanvankelijk nog veel ondersteuning van andere actoren 
om mensen met een verstandelijke beperking te leren hoe handelingen in netwerken 
te coördineren. Zij verkeren veelal in een leefwereld met  bepaalde omgangsnormen, 
waarin hun invloed nog weinig of nauwelijks een plaats heeft. Die leefwereld levert wel 
solidariteitsbetrekkingen op tussen actoren, maar leert mensen met een verstandelijke 
beperking tijdens hun socialisatie slechts in zeer geringe mate om deel te nemen aan het 
onderhandelingsproces.
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Vertaling naar leermethode BIAM 
BIAM is bedoeld als leermethode om te leren reflecteren, interacteren en construeren, waarbij de per-
soonlijke situatie van de persoon met een verstandelijke beperking het uitgangspunt is. Een vervolg op 
deze leerfase is dat de professional reflectie, interactie en constructie gebruikt bij het tot stand komen van 
communicatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking en anderen. De leermethode BIAM gaat 
ervan uit dat er altijd sprake is van relatie, communicatie en ontwikkeling. Dit impliceert dat er altijd een 
coöperatief onderhandelingsproces mogelijk is, dat zich kan afspelen op emotioneel en rationeel niveau, op 
belevingsniveau en sensorisch niveau. Het coöperatieve deel betreft dan ook het zodanig integreren van die 
niveaus, dat er een omgang tot stand komt waarin de persoon met een verstandelijke beperking zijn erva-
ring kan uiten. De persoonlijke aanwezigheid van mensen met een verstandelijke beperking bij gesprekken 
over hun ondersteuningszaken verplicht tot directe communicatie waarin de persoon met een verstandelij-
ke beperking zich herkent of ervaring opdoet. De leermethode BIAM brengt in die situaties tot uitdrukking 
dat de kwaliteit van de dialoog in alle omstandigheden hoog is en een goede aansluiting plaatsvindt op het 
directe ervaringsgebied van de persoon met een verstandelijke beperking.

De uitkomsten van de praktijkstudie ‘Open de Cirkel’ (deel 2) laten zien, dat professio-
nals wel vinden dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen leren en ontwikke-
len, maar dat zij dit besef in hun handelen in zeer geringe mate tot uitdrukking brengen. 
Uitgaan van de werkelijkheid van de persoon met een verstandelijke beperking vraagt 
om los te komen van conditionering in ruime zin. Hiermee kan de professional het leren 
van de cliënten in een meer dienstverlenende context plaatsten. 
Deze nieuwe functionaliteit vraagt gewenning van professionals, die hun professionaliteit 
en zorgverleningsgedrag voorheen veelal konden legitimeren vanuit hun vakinhoudelijk 
meesterschap. Niet dat vakinhoudelijke deskundigheid niet meer op prijs wordt gesteld, 
maar het is wel zo dat het criterium voor goede dienstverlening in een leergerichte bena-
dering voornamelijk wordt bepaald door de ontwikkelingsmogelijkheden (het leerge-
drag) van de persoon met een verstandelijke beperking.

15.1.2  Ondersteunen van optimistische opvattingen
‘Het is wenselijk dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen, werken, 
leren, recreëren zoals andere burgers ook wonen, werken, recreëren, tenzij …… Over de 
uitzondering op deze hoofdregel kunnen nadere afspraken worden gemaakt’ (Beraads-
groep Community Care, 1998, pp.15).
Om recht te doen aan het burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking 
vragen wij ons af hoe de persoon met een verstandelijke beperking en de professional 
tot effectieve(re) leerprocessen kunnen komen die bijdragen aan persoonlijke groei en 
ontwikkeling. De optimistische opvatting over het potentieel van elk mens, verplicht ons 
ertoe deze opvatting te delen met mensen met een verstandelijke beperking. Deze denk-
richting impliceert vertrouwen in het eigen vermogen en dat van een ander. Het delen 
van het optimisme over de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking 
vraagt ruimte voor inspanningen om hun ogenschijnlijk onvolkomen verstand tot on-
voorspelbare hoogten te ontwikkelen (Feuerstein, Rand, Reynders, 1999). 

Vertaling naar leermethode BIAM
De te ontwikkelen ‘nieuwe’ kennis in relatie tot vraagstukken rondom leren en 
ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking moet zich soepel en 
open kunnen ontwikkelen en kan nooit uniform en voorspelbaar zijn. 
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15.1.3  Uitsluiting, aansluiting, insluiting en ontsluiting
Figuur 15.1 geeft schematisch de aspecten weer die we kunnen beschouwen als directe 
invloedsferen die bepalend zijn bij de leercompetentie-ontwikkeling van mensen met 
een verstandelijke beperking. Uitsluiting, aansluiting, insluiting en ontsluiting maken 
deel uit van een geïntegreerde visie op maatschappijontwikkeling. Daarbij worden 
zorg/dienstverlening en onderwijs gezien als dragers van menselijke cultuurontwikke-
ling. Vanuit die ervaringsgebieden kan voor een belangrijk deel aansluiting binnen de 
samenleving plaatsvinden. 

Uitsluiten 
van leren en ontwikkelen

Individueel leren

Context leefomgeving:
declineren van levensvragen 

door gedeformeerde beroepspraktijk

Aansluiten
door leren en ontwikkelen

Maatschappelijk leren

Maatschappelijke context:
construeren van sociale realiteiten 
door  cultuurontwikkeling binnen 

zorg en onderwijs

Ontsluiten
door emancipatie

Beleidsleren

Financiële context:
overheid verlegt financiële context van 

zorgaanbieder naar zorgvrager

Insluiten 
door leren en ontwikkelen 

Duurzaam leren

Persoonlijke leefcontext: 
construeren van ontwikkeling van 
sociale competentie door zich te 

verhouden met anderen

Figuur 15.1: uitsluiten, aansluiten, insluiten (inclusion) en ontsluiten van leren en ontwikkelen van burgers als 

geïntegreerde visie op maatschappijontwikkeling

Uitsluiten
Het begrip declineren duidt op het onbewust vervormen van de leefwereld, het onbewust 
afwijzen van mogelijkheden en het onbewust geringschattend handelen en kleinerend 
zijn naar mensen met een verstandelijke beperking, door voor hen te denken en voor hen 
te handelen als dit niet nodig is. Steeds minder accepteren mensen met een verstandelijke 
beperking en hun verwanten deze manier van doen en laten. Voor professionals geldt dat 
bij onvoldoende professionalisering de beroepspraktijk deformeert, wat kan ontaarden 
in misconcepties over ‘goede zorg’. Er kunnen normatief-culturele spanningen tussen 
professionals onderling en hulpvragers ontstaan. Deformatie kan leiden tot demotivatie, 
ziekteverzuim of ongewenste mobiliteit (uitstroom) van professionals.
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Vertaling naar leermethode BIAM
Het zijn met name aspecten van onvermogen in de ‘nieuwe’ beroepspraktijk geweest die de aanleiding 
vormden om een nieuwe leermethode en werkwijzen te ontwikkelen voor dienstverlenende organisa-
ties, waarmee culturele spanningen tussen professionals en zorgvragers in dialoog werden gebracht.

In de samenleving zijn concrete processen gaande, die duidelijk maken dat mensen 
met een verstandelijke beperking en hun verwanten, de professional (zorgaanbieder) 
‘links inhalen’. Dit wil zeggen dat de beroepspraktijk aan het achterop raken is vanwege 
kwaliteitsverlies in zorgverlening. De emancipatorische ontwikkelingen in de samenle-
ving gaan sneller en de oplossingen die zorgaanbieders aandragen voor bepaalde vragen 
zijn of te lang onderweg of voldoen niet aan de wensen. Het uitsluitende effect, ontstaan 
door het declinerende dominante patroon, zal uiteindelijk de persoon met een verstan-
delijke beperking niet uitsluiten, maar wel de professional en de zorgaanbiedende in-
stantie, die op een gegeven moment vanwege een kwaliteitstekort niet aan de gevraagde 
kwaliteit van zorg kunnen voldoen. 

Aansluiten
Volgens de Beraadsgroep Vorming bestaat er in Nederland een verkokerd centraal beleid 
voor mensen met een verstandelijke beperking ten aanzien van basiseducatie, sociale ac-
tivering, inburgering en integratie (Beraadsgroep Vorming, 2002). Het construeren van 
een maatschappelijke context voor hun ontwikkeling vereist realisatie van mogelijkheden 
voor ‘leren leren op maat’, alsmede trajectondersteuning en georganiseerde leeronder-
steuning in de woon- en werk-/dagbestedingssituatie.
Volgens de Beraadsgroep moet de ‘sociale pijler’ met betrekking tot levenslang leren wor-
den versterkt. Het is een taak om expliciet aandacht te geven aan educatie. 
Leren en competentieontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking moet 
gericht zijn op actief burgerschap, op educatieve acties en programma’s die bijvoorbeeld 
opgezet zijn vanuit de acht levensdomeinen van Schalock (par. 2.5). 
Aansluiting met de samenleving zal succesrijker zijn als samenwerking met onderwijs, 
welzijnsinstellingen, buurthuizen en bibliotheken tot stand komt. Juist de wisselwerking 
tussen deze instanties met hun professionals en mensen met een verstandelijke beper-
king is de eerste stap naar maatschappelijk leren. Aansluiten bij leren en zich ontwik-
kelen van mensen met een verstandelijke beperking vereist in de eerste plaats  dat men 
hun expliciete educatieve behoeften onderkent. In samenwerking met organisaties voor 
welzijn, zorg en onderwijs kunnen innovatieve leermethoden ontwikkeld worden die 
aansluiten bij hun dagelijks functioneren en bij hun sociaal-educatieve behoeften.
Van gemeenten en instellingen zal steeds meer verantwoording worden gevraagd over 
hun inspanningen en daadwerkelijke bijdragen aan duurzaam en maatschappelijk leren 
voor mensen met beperkingen. Aansluiting bij een maatschappelijke context is pas 
mogelijk als de juiste organisatorische en bestuurlijke voorwaarden worden gerealiseerd. 
Op gemeentelijk niveau zal met welzijnsbeleid de aankomende jaren centrale sturing ge-
geven moeten worden aan participatiebevordering en vermijding van sociale uitsluiting 
van mensen met een verstandelijke beperking. 

Ontsluiten
Positief geduid biedt het bovenbeschreven proces een kans voor zorgaanbieders om de 
oude aanbodgerichte cultuur te ‘ontsluiten’ naar een nieuwe cultuur van dienstverlening, 



378

waarin de macht van het geld verschuift van zorgaanbieders naar zorgvragers. Uitein-
delijk is het altijd zo geweest dat waar het geld is, zich ook de macht bevindt. De macht 
van zorgaanbieders verlegt zich veel meer naar het kwalitatief faciliteren van vragen 
van mensen met een verstandelijke beperking, waarvoor een kostprijs wordt betaald. 
De macht van de persoon met een verstandelijke beperking is dat hij na toekenning van 
financiële middelen zelf bepaalt bij wie zorg- en welzijnsdiensten worden gekocht. Een 
zorgorganisatie zal de samenleving veel meer van dienst zijn door kwalitatieve diensten 
te bieden, waarbij werken aan emancipatie van mensen een maatschappelijke opdracht 
is. Het perspectief van de dienstverlening op het gebied van  zorg en welzijn zal de ko-
mende jaren gedifferentieerd worden in tal van nieuwe diensten. 
Dit proefschrift is een pleidooi voor de ‘dienst’ leren en ontwikkelen van mensen met een 
verstandelijke beperking, die via het ontsluiten van de traditionele zorgverlening tot een 
supportmodel kan uitgroeien. Community support is een belangrijke pijler in het ont-
wikkelen van nieuwe basisvoorwaarden voor mensen met een verstandelijke beperking 
en hun levensvragen. Samenlevingsbreed zal echter nog veel onderzoek nodig zijn om 
dit vernieuwingsproces voor zorgvragers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties goed te 
kunnen ondersteunen. 

Insluiten
Het begrip insluiten wordt geïnterpreteerd als: alles bevattend, een deel hebben in iets, 
het erbij horen (inclusion). Aansluitend op deze visie is het hierna volgende beschreven 
vanuit de analogie van de ontwikkelingsdimensies van competentie. Daarbij is gekeken 
naar inhoud, zingeving, ervaring van bestaan, reflectie en mate van expertise (Onstenk, 
1997). 
Ook de mens met een verstandelijke beperking is erbij gebaat als hij mogelijkheden heeft 
om de betekenis, de waarde en de validiteit van zijn ervaring en kennis te testen in con-
crete situaties. Uitsluiting van leren en ontwikkelen kan meer voorkomen worden als hij 
of zij zich bewust leert worden van een cognitieve dissonantie (constructieve frictie) tus-
sen zijn voorkennis en percepties, ook al is zijn voorkennis in onze beleving zeer gering. 
In de constructivistische leertheorie is de aandacht voor de functie van voorkennis een 
significant gegeven. Daarom staan we kort stil bij de betekenis en het faciliterende effect 
van voorkennis in het levensproces van de persoon met een verstandelijk beperking. Dit 
wordt gerelateerd aan de fenomenologische filosofie, de filosofie die teruggaat naar de 
fenomenen zelf (‘Zurück zu den Sachen selbst’): de verschijnselen die ons interesseren 
(Merleau-Ponty, 1975). Het betekent opnieuw kijken naar de verschijnselen zoals die 
zich aandienen en deze op een zo onbevooroordeeld mogelijke wijze beschrijven. ‘Daar-
bij gaat de interesse uit naar wat essentieel is in deze verschijnselen - de eidos: de idee, 
het wezenlijke - waarbij dit essentiële ook als verschijnsel kan worden waargenomen en 
beschreven: de eidetische reductie’ (Vlasblom en Tiemersma, 1997, pp. 13, 17). In de 
benadering van Merleau-Ponty (1975) staat het ‘être-au-monde’ centraal: mensen zijn 
op de wereld gericht én in de wereld aanwezig.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is deze ‘zijns’-situatie niet hetzelfde 
als voor mensen zonder een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke 
beperking zijn heel vaak niet in staat (geweest) actief deel te nemen aan het dagelijks 
sociale verkeer en zij kunnen in geringe mate terugvallen op ervaringen die ze hebben 
opgedaan bij eerdere gebeurtenissen of voorvallen. Dit impliceert dat hun voorkennis in 
dit beperkte sociale verkeer in zeer geringe mate wordt ‘aangevuld’. Dat wil niet zeggen 



379DISCUSSIE

dat er geen mensen zijn met een verstandelijke beperking die gewoon deelnemen aan 
het sociale verkeer. Echter, bij de bespreking van het thema uitsluiting gaat het met name 
om diegenen die zowel in hun leefsituatie beperkt kunnen deelnemen aan activiteiten, 
samenwonen met mensen met een verstandelijke beperking (leefgroepen), in hun werk 
alleen maar samenwerken met anderen met een (verstandelijke) beperking, deelnemen 
aan activiteitengroepen en hun vrije tijd besteden met mensen met een verstandelijke 
beperking en bij voortduring in een context verkeren die wordt vormgegeven door pro-
fessionals. 
Het zou wenselijk zijn grondig ter discussie te stellen of deze woon-, werk- en recreatie-
situaties die ‘het dagelijks sociale verkeer’ impliceren, geschikt zijn om competenties te 
ontwikkelen. Insluiting kán plaatsvinden in dagelijkse situaties in werk, dagbesteding en 
vrijetijdsbesteding. De vraag is echter of dit werkelijk gebeurt of dat er in feite sprake is 
van uitsluiting onder invloed van professionele declinatie en deformatie, zoals hier-
voor uiteengezet. Wordt de beweging van uitsluiting naar aansluiting en insluiting wel 
voldoende gemaakt? Deze kritische reflectie verwijst naar het gegeven dat professionals 
de neiging hebben de activiteiten af te blijven stemmen op de beperkingen van hun 
cliënten. Een mogelijkheid dit te doorbreken is om iedere situatie die zich voordoet rond 
de persoon met een verstandelijke beperking als leersituatie te gebruiken, waarin beiden 
- cliënt en professional - lerenden zijn. In de organisatiestudies ‘Nieuw leren’ (hoofdstuk 
12) en ‘Lerend werken’ (hoofdstuk 13) is uitgegaan van deze gedachte van full partners 
in leren. 

Zich-zelf-invoegen
De vraag die in dit onderzoek regelmatig ter tafel kwam, was: Welke factoren in de 
samenleving bedreigen of bevorderen het leren en zich ontwikkelen van mensen met 
een verstandelijke beperking? Hierbij werd regelmatig stilgestaan bij het begrip integre-
ren. Men veronderstelt dat als mensen met een verstandelijke beperking geïntegreerd 
wonen, zij ook zelfstandiger functioneren. Voor een deel zal dit opgaan en zal de persoon 
gebruik maken van aanwezige talenten die hij of zij direct kan integreren. Freire (1977) 
spreekt daarbij van het aangaan van doelbewuste acties en niet van ‘sociale’ actie. Dit 
laatste is volgens hem onvoldoende. Integreren is meer en heel wat anders dan het pas-
sieve aanpassen. ‘Het is veel meer een ‘zich-zelf-invoegen’ in de werkelijkheid door er 
kritisch tegenover te blijven staan. In doen en denken kan een mens zich actief verhou-
den tot zijn wereld’ (Freire, 1977, pp. 15-17).
Zich integreren betekent vanuit een eigen keuze met de werkelijkheid omgaan en zich er 
op een actieve manier mee verbonden weten, weerbaar en kritisch. Deze menselijke vrij-
heid moet bevochten worden en in actieve reflectie en in de praktijk gestalte krijgen. Het 
gaat volgens Freire (1922) om een ‘culturele’ actie voor vrijheid.

Vertaling naar leermethode BIAM
De leermethode BIAM vat in de methodiek doelgerichte actie op als het op interactieve wijze tot 
stand komen van de actie en het creëren van een leersituatie waarin het zich-zelf-invoegen deel uit-
maakt van het persoonlijk leerproces. Het op deze wijze systematisch toepassen van de leermethode 
BIAM heeft in de organisaties geleid tot een meer reflectieve organisatiecultuur. 



380

15.1.4  Leren leren in fundamentele ambivalentie
We kunnen ons afvragen of het leren en zich ontwikkelen van mensen met een verstan-
delijke beperking niet leren leren is in de fundamentele ambivalentie (Habermas, 1979). 
Weick (1979) acht een onvermijdelijke en onomkeerbare beweging van chaos naar orde 
niet noodzakelijk voor organisatorische groei. Hij benadrukt dat ambivalentie het opti-
male compromis is en dat losse koppelingen aanpassingen bevorderen. 

Vertaling naar leermethode BIAM
De eerste dialoogronde van BIAM laat veel ruimte voor losse koppelingen, omdat het juist de 
bedoeling is eerst de diversiteit aan meningen en opvattingen te overzien. In deze fase kan er veel 
chaos ontstaan, waarbij deelnemers voortdurend alert moeten zijn op zelfordening van zaken die zij 
zelf hebben ingebracht. De leercoach speelt een belangrijke rol in het verbinden en herordenen van 
wat gezegd is, waarbij het objectiveren van de ingebrachte waarden het centrale coachpunt is. 

Ambivalentie wordt volgens de benadering van Habermas (1979) opgevat als het tege-
lijkertijd aanwezig zijn van waarden die onvoldoende ‘geleefd en beleefd’ zijn, wat tot 
uiting komt in de confrontatie met de eigen verstandelijke beperking. De persoon met 
een verstandelijke beperking kan zich weinig eigen maken in de afstand tot het verleden 
(Scheler, 1957). Bewuste verdieping in die persoon zelf zal nodig zijn om hem te helpen 
contact te maken met zijn verleden. Het tegelijkertijd construeren van nieuwe situaties, 
waarin de persoon met een verstandelijke beperking kennis kan opdoen, betekent dat 
ook zicht verkregen kan worden op aanwezige betekenisvolle voorkennis. De professio-
nal moet daarbij in staat zijn te ondersteunen bij het aanbrengen van samenhang. Als we 
de benadering van Habermas volgen, is het van belang in contact te komen met voor-
kennis. Ook volgens Van Parreren (1993) wordt waarneming beïnvloed door voorkennis. 
Daarbij is werkelijke integratie van nieuwe kennis afhankelijk van de betekenis die de 
persoon er zelf aan geeft. 

Ongereflecteerde ervaring
Betekenisverlening is een voorwaarde voor de opname en de verankering van kennis 
in de cognitieve structuur (Van Parreren, 1993). Paradoxaal genoeg bestaat dit uit het 
herontdekken en opdiepen van de ongereflecteerde ervaring van de persoon met een 
verstandelijke beperking om zo de reflectie als een van de mogelijkheden van zijn zijn te 
laten verschijnen (Merleau-Ponty, 1975). De mate waarin professionals en betrokkenen 
sociale contexten creëren waarin de persoon met een verstandelijke beperking ervarin-
gen kan opdoen, kan reflecteren, eigendommen heeft en zichzelf is, bepaalt voor een 
groot deel of leervermogen ontwikkeld kan worden. Leren en datgene wat geleerd wordt 
zijn immers in hoge mate sociaal van aard (Bolhuis, 1995). 

15.1.5  Verbinden van menselijke zingeving met objectieve structuren 
Door methodologische objectivering bestaat het gevaar dat de verschijnselen in de men-
selijke sfeer rondom mensen met een verstandelijke beperking onbegrijpelijk worden. 
Dit mechanisme kan versterkt worden door toepassing van methoden en technieken 
waarmee hun wel en wee wordt vastgelegd in klappers, logboeken of geautomatiseerde 
zorgplanning, waarvan de inhoud niet toegesneden is op het ervarings- en begripsniveau 
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van de persoon met een verstandelijke beperking. 
Vergeer (1997) plaatst uitsluiting in dit perspectief: Het voorkomen van uitsluiting 
vraagt om bezinning op bedoeling en betekenis van ons handelen, methodiek geeft ver-
volgens de middelen om iets te bereiken. 
Vergeer stelt voor structuur aan te brengen in de werkomgeving door middel van het 
gebruik van methodieken die tot doelrealisatie leiden. Om te voorkomen dat nieuwe 
inzichten en nieuwe kennis alleen maar opgeslagen worden in databestanden van de 
organisatie zou het in de nabije toekomst veel meer kunnen gaan om nieuwe leer-/werk-
methoden, die van mens tot mens gebruikt worden. Hierbij geldt de restrictie dat deze 
niet toegepast worden als een instrumentarium of een methode sec. Het gaat veel meer 
om een attitude die uitnodigt tot het delen van ervaringen en kennis om gezamenlijk de 
stap naar bekwaamheid te kunnen maken (Vergeer, 1997). 

Vertaling naar leermethode BIAM
De Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) laat menselijke zingeving en de 
objectieve structuren van de samenleving bij elkaar komen, door visies om te zetten naar 
gecoördineerde acties, die in de samenleving uitgevoerd worden. Het instrumentarium 
nodigt uit tot dialoog en reflectie.

In het tegengaan van uitsluiting dienen we volgens Vergeer (1997) steeds te beseffen, 
dat de kwaliteit van leven van de persoon met een verstandelijke beperking veel minder 
te maken heeft met wat we doen en hoe we dat doen dan wel met waarom we iets doen 
of nalaten te doen. ‘Het gaat niet om de arm die je om iemand heen slaat, maar om de 
betekenis die daaraan gehecht wordt’ (Vergeer, 1997, pp.15). 
Het eerder beschreven thema ‘uitsluiting van leren en ontwikkelen’ vraagt om een brede 
maatschappelijke, politieke discussie; tegelijkertijd gaat het om direct op het dagelijkse 
leven georiënteerde gebeurtenissen. 
Het doel van dit onderzoek was via analyse van de dagelijkse praktijk te komen tot 
aanvullende theorie. Daarbij is tijdens de onderzoeksperiode regelmatig de vraag gesteld: 
‘Wie kan er een voorbeeld geven van uitsluiting van leren en ontwikkelen?’. 
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Praktijkoriëntatie: een voorbeeld
‘Bij het opzetten van een nieuwe activiteitenruimte voor oudere mensen met een verstandelijke 
beperking wordt er als eerste de opmerking gemaakt: ‘Er moet een slot op de deur komen. Er moet 
afgesloten kunnen worden voor de weglopers’.

Reflectie op dit voorbeeld:
Weglopen betekent in deze situatie in de gang lopen en dit ervaren professionals als onprettig en 
verstorend voor het programma. Het programma gaat boven het opdoen van eigen ervaring van de 
persoon met een verstandelijke beperking. We kunnen ons afvragen of het ‘leren’ terugkomen naar 
de activiteitenruimte ook een mogelijkheid is om dieper contact te hebben met wat de persoon 
bezig houdt. Of kan het ‘leren’ vertellen over wat hij of zij heeft gezien of ervaren ook als leersituatie 
worden aangemerkt (narratieve benadering)? Bovendien kunnen we ons afvragen of het notoire 
weglopen niet juist is ontstaan door structureel mensen op te sluiten. Wat is erop tegen om ruimte 
te verkennen? Wat is er op tegen als je de weg even kwijt bent? Bij aanwezigheid van de deelnemers 
gaat de deur op slot. Bij het toilet bezoek of als iemand de ruimte in wil, wordt iedere keer de deur 
door de professional geopend. Zij dragen hun sleutelbossen aan hun kleding in (modieuze) clips. 

In het voorbeeld kunnen we lezen dat uitsluiting van het opdoen van ervaringen bete-
kent dat mensen de ruimte wordt ontnomen om kennis en ervaring te verwerven. Er 
vindt geen perspectiefontwikkeling plaats en het leefsysteem blijft in zichzelf gekeerd.

15.1.6  Reflectie
De hiervoor beschreven beschouwende reflecties op ‘uitsluiting’ van leren en zich ont-
wikkelen gaven vanuit verschillende en praktische invalshoeken aan dat het fenomeen 
‘uitsluiting’ zijn ontstaan ontleend aan het onvoldoende kunnen opbouwen van kennis 
en individuele competentie. In deze paragraaf is de sociale omgeving van de persoon 
met een verstandelijke beperking als invalshoek genomen om uitsluiting, aansluiting en 
ontsluiting, en van leren en zich ontwikkelen te concretiseren. 
De constructionistische visie op leren (Candy, 1991), die sterk gericht is op individuele 
keuzevrijheid en het bewust creëren van eigen betekenissen, zou meer toegepast kunnen 
worden in de werkpraktijk. Dag- of activiteitenprogramma’s bevorderen uitsluiting bij 
uitstek. De programma’s hebben veelal de bedoeling een vooropgezette activiteit uit te 
voeren, doorgaans dagelijks of wekelijks. Leven en werken binnen een vaste ‘structuur’ 
wordt vaak als een goede oplossing gezien voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Nog te weinig wordt rekening gehouden met het gegeven dat zij net als iedereen 
ook een eigen ‘constructie’ zijn (Hofstede, 1991). 
Het beoogde alignement tussen uitsluiten, aansluiten, insluiten en ontsluiten (fig. 15.1) 
kunnen we opvatten als een sociale constructie van de werkelijkheid. Het wordt hierbij 
steeds meer van belang de kernvraagstukken te onderscheiden naar reikwijdte en com-
plexiteitsniveau. Er kan onderscheid gemaakt worden naar de wijze waarop een beroeps-
beoefenaar kernproblemen aanpakt en de wijze waarop de overheid experimenteerruim-
te blijft geven voor innovatieve aanpakken binnen zorg en onderwijs (en daarbuiten). 
Het verdient nader vervolgonderzoek of beroepsopleidingen voor zorgverleners met het 
huidige kwalificatiesysteem het gelijkwaardig burgerschap van mensen met een verstan-
delijke beperking voldoende kunnen ondersteunen.
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15.2 Het discours als voertuig
Redenerend vanuit een normatieve leefwereld kunnen we aannemen dat veel mensen 
met een verstandelijke beperking moeite hebben met het uiten van sommige emoties en 
het leggen van verbindingen met een leefwereld die aan snelle verandering onderhevig 
is. Nieuwe taal en communicatie worden in een hoog tempo aangeboden. Een voorbeeld 
van een mediaboodschap is bijvoorbeeld (in een radiospotje over de euro): ‘…als u eerst 
de euro met twee vermenigvuldigt en dan nog eens 10% erbij, dat is niet helemaal pre-
cies, maar wel het gemakkelijkst. Doen!’.
Dit vraagt van een persoon met een verstandelijke beperking een hoge mate van zelfre-
gulatie (intern) en soms een onbereikbare zelfregulatie. Regulatie van anderen (extern) 
zal in veel gevallen nodig zijn om dit type berichten te begrijpen (Tomic, Van der Molen, 
1997). 
Het is de vraag in hoeverre professionals dagelijkse, voor de hand liggende, communica-
tie en informatie gebruiken om zaken in de leefwereld te kunnen leren begrijpen. Leren 
speelt zich volgens Vygotsky (1977) af in aanwezigheid van en met behulp van anderen, 
die de activiteiten allereerst volledig beheersen en begeleiden. In het sociaal-construc-
tionisme ligt de nadruk op het discours als het voertuig waarmee het zelf en de wereld 
vorm krijgen en op de wijze waarop zo’n discours functioneert binnen sociale relaties 
(Gergen, 1997). Deze laatste zinsnede is binnen de dienstverlening van cruciaal belang. 
Het gaat erom hoe zo’n gesprek binnen de sociale context van een persoon met een 
verstandelijke beperking uitmondt in het opdoen van een directe ervaring. En of profes-
sionals voldoende voorwaarden creëren om de persoon met een verstandelijke beperking 
te laten profiteren van een ervaring.
In de theorieontwikkeling, die gaandeweg in het onderzoeksproces plaatsvond, was het 
nodig hulpinstrumenten te ontwikkelen die uitnodigen tot het opdoen van ervaring. De 
instrumenten dragen bij aan zelfreflectie, gericht op het eigen denken en handelen. Het 
brengt in beeld of professionals in staat zijn leercontexten te creëren waarin de persoon 
met een verstandelijke beperking ‘nieuwe’ ervaring opdoet en hergebruikt. 
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Praktijkoriëntatie: een voorbeeld
Met mevrouw A. gaat het de laatste tijd niet zo goed. Zij is erg in zichzelf gekeerd sinds zij met nog 
drie anderen in een woning in een buitenwijk van de stad woont. Zij sluit zich van iedereen af en 
ze legt geen contact meer met anderen. De professional gaat met haar in gesprek, er lijken weinig 
ingangen om verandering teweeg te brengen. Tijdens een BIAM-sessie brengt de professional de 
relatie met cliënt A in. De dialoog levert de volgende actie op: de professional gaat zich inspannen 
om mevrouw A. inzicht te geven in het belang van het leggen van contact met anderen buiten de 
woning. De vraag hoe dit te bereiken, werd een lange discussieweg. Het team professionals bleek 
in hun dagelijks werk nauwelijks in staat situaties te bedenken waarin cliënt in alledaagse situaties 
contact kon leggen. Het team was wel in staat activiteiten te bedenken, in de voorzieningensfeer: 
naar de soos in het dagcentrum enzovoort. Het gesprek ging uiteindelijk uitsluitend over ontbre-
kende randvoorwaarden, zoals tijd om haar naar de bus te begeleiden enzovoort. In mijn rol als 
leercoach deed ik een interventie. ‘Welke situaties in haar dagelijkse leven kunnen we gebruiken om 
contact te leggen met andere mensen?’ 

De uiteindelijke uitkomst was om de cliënt voor te stellen dagelijks zelf naar de bakker te gaan in 
plaats van het brood te laten bezorgen voor de hele week. Van tevoren moest zij nadenken over 
wat ze zou gaan kopen. Zij leerde te vragen in de winkel wat zij nodig had: ‘Twee broden; Wit of 
Bruin?; Bruin; Gesneden?; Ja’. Bij thuiskomst vertelt zij de medebewoners wat ze heeft gekocht: 
twee broden, bruin, gesneden. Deze leersituaties had drie leermomenten: de voorbereiding op het 
boodschappen doen -wat moet er gekocht worden- het kopen van het brood in de winkel, anderen 
vertellen wat is gekocht. Het beschrijven van deze feitelijke leersituatie kan nog verder uitgebreid 
worden met: het naar de bakker toe gaan, afrekenen in de winkel, je beurt afwachten in de winkel 
enzovoort. Leersituaties zijn in luttele minuten tot stand te brengen. Professionals bedenken in de 
praktijk vaak zeer gekunstelde situaties en spreken dan al snel van activiteiten, die ingebed worden 
in een groepsprogramma, in plaats van het gewoon te zoeken in dagelijkse bezigheden.

Het discours over gewone dingen kan als voertuig dienen om uitsluiting tegen te gaan. 
Het niet aangaan van de dagelijkse context impliceert dat mensen met een verstandelijke 
beperking voortdurend botsen met een cultuur, waarin zij niet (kunnen) participeren en 
waar zij zeker niet op kunnen anticiperen. Om daadwerkelijk te kunnen ondersteunen 
in dagelijkse leefsituaties zullen samenhangende aspecten in de leefsfeer van de cliënt 
onderscheiden dienen te worden. Professionals kunnen hierop reflecteren en inzicht 
verkrijgen in het gehanteerde denk- en handelingspatroon. 

Hierna wordt een meer leertheoretische benadering gegeven die in het perspectief van 
learning support geplaatst kan worden met als doel om leervermogen te verkrijgen dat 
als potentieel aangewend kan worden. Dit heeft als positief gevolg dat de persoon met 
een verstandelijke beperking hiermee ook in de hulpverleningssituatie zijn voordeel kan 
doen. 

15.2.1  Zoeken naar potentieel
De vraag te zoeken naar eigen aanwezig potentieel dat nog niet actief is, kostte professio-
nals hoofdbrekens. Een praktische vertaalslag maken van ‘potentieel’ naar ‘leren en zich 
ontwikkelen’ betekent een gedeeltelijke of subculturele botsing met het eigen niet actieve 
potentieel (Bolhuis, 1995). 
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Vertaling naar leermethode BIAM
Via de leermethode BIAM worden tussen professionals overeenkomsten en verschillen in opvat-
tingen, denkbeelden, handelwijzen in dialoog gebracht, waardoor het zoeken naar eigen potentieel 
een minder ingrijpend leerproces is. Het eigen referentiekader wordt met de leermethode BIAM 
‘opengelegd’ en botst niet totaal met dat van anderen. 

Voorafgaand leren
Veel communicatie over wat mensen met een verstandelijke beperking kunnen, is gericht 
op het resultaat van voorafgaand leren (De Leeuw & Resing, 1975, 1977; Resing 1990a) 
en te weinig op ontwikkeling van het leren verstaan en begrijpen van nieuwe taal en 
communicatie. We zien dit dilemma niet alleen terug in de dagelijkse leefwereld waarin 
de persoon met een verstandelijke beperking functioneert, maar vooral ook in het 
reguliere zorgcircuit waar testprocedures, meetinstrumenten en interpretaties op scores 
als begeleidingshandvatten worden gebruikt. Hoewel de opvattingen van met name Vy-
gotsky en Feuerstein in de jaren zestig en zeventig een doorbraak hebben betekend voor 
de ontwikkeling van dynamische testprocedures om intelligentie te meten, is de roep 
om testprocedures die rekening houden met leervermogen in plaats van reeds tot stand 
gekomen leren, van veel vroeger datum. Binet en Simon (1905) waren er al van over-
tuigd dat de intelligentietest op zich niet altijd een juist beeld van het intelligentiepoten-
tieel van iemand geeft en dat het intelligentieniveau op een (individueel bepaald) hoger 
niveau is te brengen met behulp van training. Daarbij gaat het er vooral om de persoon 
met een verstandelijke beperking te leren hoe te leren (vergelijk Brown, 1975). 

Vertaling naar leermethode BIAM
In de praktijkstudie ‘Nieuw Leren’, die op een school voor speciaal onderwijs is gehouden, bleek het 
voor leerkrachten een groot probleem om zicht te krijgen op de voorkennis en het leervermogen 
van leerlingen.
De vragen: ‘hoe kom je achter het ‘leerpotentieel’ van een leerling’ en ‘hoe kun je nagaan in welke 
mate de leerling weet te profiteren van instructie of geboden hulp’, maakten geen onderdeel uit van 
dagelijkse reflecties van leerkrachten. Zij richtten zich meer op het exterieur van een lesinhoud, dan 
dat zij kritisch reflecteren op vragen als: welke instructievorm kies ik, zodat de persoon met een 
verstandelijke beperking daar maximaal van kan profiteren om zijn zelfstandigheid te bevorderen?. 
In de praktijkstudie is uitvoerig beschreven, hoe leerkrachten via de leermethode BIAM hun eigen 
mentale vermogens trainden en op basis van dialoog en reflectie tot zelflerende instructievormen 
kwamen.

15.2.2  Ervaring als narratief standpunt
Het zoeken naar potentieel zien we vandaag de dag praktisch terug in cliëntenraden, 
waarin cliënten leren (onder)handelen in relevante kwesties, hetgeen moet bijdragen 
aan hun zelfstandig(er) functioneren. Opvallend is dat het hier nog veelal gaat om een 
systeem van (onder)handelen dat gekoppeld is aan een gereguleerd zorgsysteem, van 
waaruit de deelnemers hun situatie definiëren. Zij proberen te komen tot een voor hen 
bevredigende inrichting van hun situatie overeenkomstig de normen die er gelden en 
hun psychische gesteldheid. Maar in de communicatie met mensen met een verstande-
lijke beperking kan nog meer belangrijk potentieel ontwikkeld worden door ervaring 
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als vertrekpunt te nemen. Vanuit iedere ervaring groeien weer andere ervaringen, die op 
hun beurt weer leiden tot nieuwe ervaringen. Vanuit een meer narratief denken kunnen 
professionals loskomen van formele structuren en leren gevoel te ontwikkelen voor deze 
accumulatie van ervaringen. 
Ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt een levenscontinuüm, waarin  
alle ervaringen achterwaarts in het verleden en voorwaarts in de toekomst met elkaar 
verbonden zijn (Clandinin en Conelly, 2000). Positief benaderd stellen we dat het een 
goed begin is om via gesprek invloed te leren uitoefenen op de eigen leefwereld. De vraag 
die mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners moeten blijven 
stellen is of de uitkomsten van dit type gesprekken leiden tot nieuwe sociale ordes. 
Moerkamp en de Bruijn (1991) verstaan hieronder: het reguleren, integreren, generali-
seren, decontextualiseren en recontextualiseren van verworven kennis en vaardigheden. 
Dergelijke vaardigheden kunnen het resultaat zijn van praktijkleerprocessen, maar 
zijn ook in sterke mate te beschouwen als kenmerken van lerenden, die het leren op de 
werkplek kunnen bevorderen (Onstenk, 1997). Gedurende het gehele onderzoeksproces 
bleef het dilemma meespelen dat vooral daar waar anderen dan professionals ‘beslis-
singsrecht’ hadden - zoals managers en vanwege de wettelijke regelgeving - geen zelfstu-
rende koppelingsmechanismen mogelijk waren van oude ervaringen naar nieuwe. Er 
bleek uiteindelijk geen werkelijke vernieuwing van dienstverlening mogelijk. Het lijkt er 
op dat het traditionele beeld van een precies omschreven takenpakket herziening behoeft 
in de vorm van een herkenbare en erkende set van kennis en vaardigheden, met daaraan 
gekoppelde rollen, taken en doelen (Onstenk, 1997). 
Betwijfeld kan worden of de mate waarin leercompetentie-ontwikkeling van profes-
sionals die door organisaties wordt ondersteund wel voldoende bijdraagt aan nieuwe 
vakbekwaamheid. Het zoeken naar een evenwichtige verhouding tussen puur formalis-
tische programmatische beschrijvingen in rapportages en narratieve beschrijvingen over 
het werken aan levensvragen kan gaan behoren tot een nieuw te verwerven professionele 
competentie.

15.2.3  Ervaring als kernbegrip
De redenering dat gedragsverandering zonder systeemverandering kan plaatsvinden, lijkt 
achterhaald. Hervormingsacties zijn zeer ingrijpend, zowel op het persoonlijke erva-
ringsniveau als op het systeemniveau van de dienstverlening. In deel 1, hoofdstuk 1 is dit 
uitvoerig beschreven. Een professional komt ‘technisch’ in de problemen als hij vanuit 
ondersteuningsprincipes werkt en ervaringen moet vastleggen in rapportagesystemen 
in termen van afspraken. Ook de meeste ondersteuningsplannen (methodieken) bieden 
weinig gelegenheid ervaringen van de persoon met een verstandelijke beperking op te 
nemen.

Vertaling naar leermethode BIAM
In het onderzoeksproces heeft de leermethode BIAM ertoe geleid dat fundamentele uitgangspun-
ten van zorgplanmethodieken in relatie zijn gebracht met meer leertheoretische uitgangspunten 
zoals ‘leren van ervaring’, ‘leren door doen’ en ‘leren als zelfontplooiing’. In de organisaties De Korf 
en Xieje heeft dit geleid tot een andere benadering en nieuw instrumentarium om zorgplanning 
en ontwikkelingsplanning te combineren, waarbij het ontwikkelingsperspectief uitgangspunt van 
handelen is in plaats van het zorgperspectief. 
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In praktijk zijn zorgdoelen nog maar zelden onderscheiden van leer-/ontwikkeldoelen, 
waarin ervaringen en vorderingen in leren en ontwikkeling beschreven worden. Het 
kernbegrip binnen zorgplanningssystemen zou ervaring moeten zijn. De persoon met 
een verstandelijke beperking komt meer als mens tot zijn recht als er verslag wordt 
gedaan van zijn leven als geleefde ervaring. Hij komt niet tot zijn recht bij een geredu-
ceerd aftreksel van afspraken gericht op organisatie en planning (Clandinin en Connelly, 
2000). In geen van de praktijkstudies was het gangbaar dat ervaringsgerichte beschrijvin-
gen, gericht op de persoon met een verstandelijke beperking het vertrekpunt vormden. 
In de narratieve opvatting beschouwen we neergelegde, geleefde ervaringen als funderin-
gen, die wisselen als er een nieuwe ervaring wordt opgedaan.

15.2.4  Constructionistische positie
Door Clandinin en Conelly (2000) wordt bevestigend dat de constructionistische positie 
van meet af aan het conventionele karakter erkent van de georganiseerde structuur van 
de ervaringen en communicatie. Ze worden herleid tot een patroon van systematisch 
geblokkeerde alledaagse communicatie. Deze blokkade leidt tot vervorming, zodanig dat 
de dagelijkse contacten tussen betekenis en intentie, betekenis en participatie, betekenis 
en invloed verdwijnen. Om tegemoet te komen aan ondersteuning bij het leren en het 
zich ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking is het nodig bij voortdu-
ring te komen tot een herinterpretatie van het handelingsgebied in de sociale omgeving. 
Dit is slechts mogelijk ten koste van het herformuleren of in sommige situaties het doen 
verdwijnen van hulpverleningsprogramma’s.

Vertaling naar leermethode BIAM
De leermethode BIAM heeft als kenmerk Inter Actie op te vatten als een proces van afwegen tussen 
de reeds opgedane ervaringen (door actie) en het opdoen van nieuwe ervaringen (op te doen door 
actie). In de interactiefase maakt men in het dialoogproces gebruik van herinterpretatie om tot de 
juiste bevindingen te komen. Dit is vooral bedoeld om de sociale acties binnen de leefomgeving van 
de persoon met een verstandelijke beperking in beeld te brengen en te onderzoeken of de nieuwe 
actie aansluit en realiseerbaar is in zijn levenscontext.

Een bijdrage die de constructionistische positie en de narratieve benaderingswijze kun-
nen leveren aan een mogelijke verandering is mensen met een verstandelijke beperking 
verhalen leren vertellen en hervertellen, op een dusdanige wijze dat groei en verandering 
mogelijk worden gemaakt. Hiervoor is dialoog en een voortdurend onderhandelen no-
dig, herevalueren, zo ook flexibel open blijven staan voor een voortdurend veranderende 
situatie (Clandinin en Connelly, 2000). Het is mogelijk  een dergelijke ‘tussenpositie’ te 
construeren tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de professional (zo 
ook andere actoren) als een vorm van en opstap naar  actieve deelname aan de samen-
leving. De positie van de persoon met een verstandelijke beperking is van belang omdat 
deze alleen maar invloed kan uitoefenen in een sociale omgeving als hij daar actief deel 
van uitmaakt. Hij kan competenties ontwikkelen als hij zich verhoudt tot anderen en 
anderen tot hem. Praktisch hebben we van dit uitgangspunt een actieve ondersteunings-
lijn gemaakt. De ontwikkelingslijn is theoretisch en praktisch uitgewerkt in Human 
Resource-instrumenten, die leercompetentie-ontwikkeling van zowel de persoon met 
een verstandelijke beperking als de professional mogelijk maken. 
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Er zal echter meer nodig zijn dan een instrument en een ontwikkelingslijn. De volgende 
paragraaf laat zien hoe burgerlijke cultuur, die eigen is aan organisaties, leidt tot sociale 
onderdrukking en hoe vanuit een nieuwe visie op dienstverlening competentieontwikke-
ling mogelijk wordt.

15.2.5  Burgerlijke cultuur als sociale onderdrukking
Freire contateerde in 1977 dat mensen met een verstandelijke beperking vooral van 
buitenaf werden benaderd, er werd óver hen beslist. We kunnen ons afvragen of we hen 
werkelijk als onmondige wezens, als objecten behandeld hebben, maar ze reageerden wel 
vaak als onmondige mensen. Als er problemen waren, probeerden ze die niet zelf op te 
lossen, maar ze gingen ermee naar hun begeleider of mentor. Volgens Freire werd zo de 
geschiedenis voor hen gemaakt en maakten ze niet zelf geschiedenis. Hij zag het als een 
opdracht op zoek te gaan naar mogelijkheden om mensen te doen ontkomen aan dit 
aanpassings- of vervreemdingssysteem van de heersende burgerlijke cultuur. Kenmerk 
daarvan was sociale onderdrukking, waarbij mensen die afwijken in instituties zijn op-
genomen, waarin onderdanigheid, volgzaamheid aan het instituutssysteem hun creatieve 
vermogens heeft doen bevriezen. 
De enige weg om daar uit te komen is volgens Freire de dialoog: door de dialoog gaat 
de mens samen met anderen de wereld benoemen en leert deze daarmee kennen. Hij 
gaat situaties met anderen bespreken, leert problemen onderkennen en die een naam 
geven. Naam geven aan dingen is ze bespreekbaar en onderzoekbaar maken en er greep 
op krijgen. Het ontwikkelen van deze sociale dimensie kan plaatsvinden op het niveau 
van individuele betekenisgeving en op het niveau van de ontwikkeling van de menselijke 
cultuur. De omkering in het proces, van zorgverlening naar ondersteunend leven, wordt 
mede uitgelokt door de situatie dat welwillendheid van professionals en anderen in feite 
niet voldoende oplevert voor de persoon met een verstandelijke beperking.

Vertaling naar leermethode BIAM
De leermethode BIAM gaat uit van dialoog, waarin visie, actie en gedrag in wisselwerking 
aan de orde zijn. Dit is ook het grondbeginsel van de leermethode. 

Dialoog voeren en visies uitwisselen hebben in dit verband als doel systematisch te leren 
werken vanuit communicatie en interactie (Gergen, 1995). Het effect komt tot uitdruk-
king in betekenissen die geconstrueerd zijn in een persoongebonden actie, die structureel 
bijdraagt aan een humaner leven. Het begrip ‘insluiting’ (inclusion) wordt geïntegreerd 
in de visie op learning support dat we hierna als werkconcept introduceren.

15.3 Visie op learning support 
In figuur 15.2 wordt een werk- en denkkader aangereikt, waarbij het burgerschapsmodel 
wordt verbreed met een nieuw supportmodel: learning support. 
Met ‘model’ wordt hier niet een nieuw segment of nieuwe zuil bedoeld, maar een over-
koepelende theoretische visie: levenskwaliteit van mensen kan ontleend worden aan 
zelfbestemming, zelfontplooiing en leren in normale leefomgevingen.
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burgerschapsmodel
ontwikkeling gelijkwaardig burgerschap van zorgen voor de ander naar ondersteunen van zijn mogelijkheden

 learning support
leren leren in de lokale samenleving met georganiseerde ondersteuning 

community support
deelname aan de samenleving met georganiseerde ondersteuning

living support
wonen, werken en recreëren in de lokale samenleving met georganiseerde ondersteuning

Figuur 15.2: het burgerschapsmodel: supportmodellen verbreed met learning support

Thematisering van deze nieuwe optie kan in de maatschappelijke praktijk een operati-
oneel karakter krijgen, als zelfreflectie en kritisch bewustzijn in samenhang met sociale 
integratie (Habermas, 1979) een gegarandeerde plaats krijgen. Hiermee komen wij uit 
op nieuwe sociale en politiek filosofische vraagstukken, zoals: Wat is de grondslag van 
het samenleven? 
Volgens Gergen (1997) focust het sociaal-constructionisme met name op de macht die 
sociale structuren hebben, zoals onderwijs, overheid en wetenschap. Vanuit deze sociale 
structuren wordt begrip van onszelf en de wereld gevormd. Zo zijn onze westerse kennis, 
instituten, onderwijs allemaal gebaseerd op de waarde van het individu. Deze sociale 
structuren zullen aan mensen met een verstandelijke beperking maar een beperkte bij-
drage kunnen leveren. Zij zullen veel meer profijt hebben van actieve sociale structuren 
die zich voordoen in de wijk en de buurt, zoals: de club, de supermarkt, de dagbesteding, 
de burenhulp, de mantelzorg, de vrijwilliger, de buurtcoördinator, de maatschappelijk 
werker, de familie en andere sociale infrastructuren. In deze structuren zal het leerproces 
van de persoon met een verstandelijke beperking zich het beste kunnen voltrekken. Hij 
of zij zal op een gemakkelijke manier toegang moeten krijgen tot zo gewoon mogelijke 
‘leun- en steuncontacten’. We dienen daarbij vormen van service te ontwikkelen die voor 
tal van burgers met bijzondere en langdurige levensvragen bruikbaar zijn.

In deze geest wil Gergen (1997) het IK vervangen door het WIJ en de stelling van in-
dividuele kennis heroverwegen. Het integreren van deze zienswijze binnen het hervor-
mingsproces zou kunnen bijdragen aan het opbouwen van een nieuwe sociale realiteit, 
waarmee uitsluiting voorkomen kan worden. Het zal dan nodig zijn dat actoren die een 
actieve bijdrage leveren aan het leven van een persoon met een verstandelijke beperking 
een communicatieve rol vervullen. Vooralsnog lijkt dit een hoog ideaal. Echter, daar waar 
gemeenschapszorg en ondersteuning de komende jaren terrein winnen, zal het mogelijk 
worden deze sociale realiteit als een nieuw perspectief op dienstverlening te zien. De 
dualiteit tussen professionele zorg en vrijwillige (mantel)ondersteuning zal gaandeweg 
vervagen en nieuwe ondersteuningsconstructen, in de vorm van arrangementen, zullen 
terrein winnen, waarbij het bevorderen van zelfstandigheid van burgers het uitgangspunt 
vormt.

Er is een traditie ontstaan die mensen met een beperking in een hulpverleningssituatie 
plaatst. Deze situatie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Mensen met een verstan-
delijke beperking maken onderdeel uit van een netwerk van ondersteuning. De vraag 
naar wederzijds begrip, wederkerigheid en keuzes mogen maken, zijn geen beleefdheids-
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formules meer. Vereist is een grondige zelfreflectie en gedegen onderzoek in de voor- en 
nadelen van opvattingen over leren en ontwikkeling. Een vergaande exploratie van 
alternatieven in aanbod op het gebied van educatie, onderwijs en vorming voor mensen 
met een verstandelijke beperking zal eveneens nodig zijn.
Er is een groeiend inzicht ontstaan op voorzieningenniveau, dat werken en leren geïn-
tegreerd kunnen worden op de werkplek. De werkplek van de professional kan zijn bij 
de persoon met een verstandelijke beperking thuis, op diens werk, in de dagbesteding, 
op school enzovoort. Learning support kan als ondersteuningstechniek dienen om de 
integratie van leren en werken te bevorderen. 
Een noodzakelijke voorwaarde voor learning support is het vermogen van de profes-
sional om kritisch te reflecteren op het eigen doen en laten. Reflectie is een sleutelbegrip 
als het gaat om het tot stand brengen van bewuste leerprocessen. Het construeren van de 
dagelijkse ondersteuningssituatie is tegelijkertijd het deconstrueren van de situatie van 
gisteren. 

Praktische ondersteuningstechnieken 
De hierna genoemde ondersteuningstechnieken, ontleend aan de ervaringen en infor-
matie van Schalock (1997), zijn in verband gebracht met leren en persoonlijke ontwikke-
ling. De ‘technieken’ kunnen dienen als een aanvullende werkwijze en aanpak van profes-
sionals bij het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. In figuur 
15.4 worden veertien uitgangspunten aangegeven voor een mogelijke basis van learning 
support. Met ‘de persoon’ wordt de persoon met een verstandelijke beperking bedoeld.

1. Learning support concentreert zich op de persoon en zijn omgeving.
2.  Beslissingen over wat, waar en hoe te leren zijn gebaseerd op de persoonlijke waarden van de 
 persoon en afgestemd op zijn of haar verworven competentie.
3.  Ondersteuning in leercompetentie ontwikkeling wordt door de persoon bepaald; indien nodig 
 in overleg met een netwerk van vrienden, familie, school, werk, dagbesteding enzovoort.
4.  De persoon kan kiezen voor verschillende leervormen en ondersteuning krijgen.
5.  De persoon kan alleen of met anderen leren en zich ontwikkelen en er wordt uitgegaan van 
 zijn eigen leerstijl en leerstrategie.
6.  De persoon zelf bepaalt de keuze van de leersituatie.  
7.  De ondersteuning in leren moet breed genoeg zijn om alle facetten van levensvragen te kunnen 
 ondersteunen.
8.  De ondersteuning moet flexibel zijn.
9.  De mate van en de frequentie van ondersteuning in leren is aangepast aan de wensen en noden 
 van de persoon.
10.  De geboden ondersteuning moet de persoon motiveren om te streven naar maximale 
 zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
11.  De ondersteuning bij leren en zich ontwikkelen moet in de gemeenschap zelf gegeven worden, zodat de 
 persoon op directe wijze de normen en waarden van een (normale) gemeenschap leert kennen.
12.  Ondersteuningscontracten moeten worden herzien als de situatie of de wens van de persoon verandert.
13.  De kosten van de ondersteuning zijn gebaseerd op de individuele noden. Voor elke persoon 
 kan een apart leer-/ontwikkelingscontract opgesteld worden.
14. De gecoördineerde ondersteuning (supported living) omvat velerlei aspecten, zoals 
 geneeskundige hulp aan huis, hulp bij klussen in en aan de woning, begeleiding in huis, 
 betaalde burenhulp, hulp van familie en vrienden, ondersteuning bij leren en zich ontwikkelen.

Figuur 15.3: uitgangspunten learning support (naar Schalock, 1995)
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Bepaalde generaties verstandelijk gehandicapten moeten nog leren om keuzes te maken; 
immers, al te vaak hebben zij vele jaren (decennia) in een ‘omsloten’ woonomgeving 
geleefd, waar alles voor hen geregeld werd. De toegenomen handelingsvrijheid houdt 
ook voor hen meer verantwoordelijkheid in. Over het algemeen, zo blijkt uit diverse on-
derzoeken, ervaren de personen met een verstandelijke beperking de overgang naar een 
leven midden in de samenleving als zeer positief.
Het gedachtegoed van Archambault (1974) kan hierbij een positieve invalshoek zijn: het 
sociale leven is niet alleen identiek met communicatie, maar alle communicatie, en daar-
mee al het echte sociale leven, is educatief. Daarom kunnen we gerust zeggen dat iedere 
sociale afspraak die sociaal vitaal blijft, of vitaal gedeeld wordt, educatief is voor hen die 
daaraan deelnemen. Pas wanneer dit in een vaste vorm kristalliseert en routine wordt, 
gaat haar educatieve kracht verloren.
Dit roept de vraag op welke infrastructuur ten grondslag moet liggen aan georganiseerde 
leerondersteuning. Welke interventies zijn nodig op het niveau van missie en doelen om 
systematisch leerondersteuning te organiseren? Kan de competentieset die in de prak-
tijkstudie lerend werken is toegepast, dienen als aanvullend toekomstperspectief voor de 
persoon met een verstandelijke beperking? Kan deze competentieset dienen als gebruiks-
kader waarbinnen competentieprofilering georganiseerd kan plaatsvinden?

Het begrip ‘georganiseerd’ heeft in dit verband meerdere betekenissen en bedoelingen en 
kan onder andere staan voor: 
1 professionele ondersteuning;
2 vrijwillige of betaalde servicediensten; 
3 georganiseerd vanuit een reguliere of specifieke voorziening; 
4 georganiseerd vanuit een educatie netwerk, vormingscentrum; 
5 georganiseerd met en door familie en vrienden. 

Competentieontwikkeling hangt af van een passende (leer)omgeving waarin het hande-
len kan plaatsvinden. Competentie is iets wat toebehoort aan mensen in combinatie met 
hun functionele systemen en de organisatie daarvan. Als competentie zo wordt opgevat, 
raakt dit meerdere aspecten: de omgeving, de organisatie, de professional, de familie en 
de systemen. 
Als we uitgaan van georganiseerde leerondersteuning, is het noodzaak een leer-infra-
structuur te ontwerpen. Daarbinnen kunnen particulieren en voorzieningen op basis 
van een ketenstructuur samenwerken. Figuur 15.4 visualiseert daarvoor een schematisch 
kader. 
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‘Leren leren in de lokale samenleving’
georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking 

Deelnemen aan leer-arbeidsnetwerk 
zorg-, onderwijs-,  welzijnsorganisaties, educatie, vorming en arbeid

Beleidsmatig ontwerpen
leerinfrastructuur met doorleerlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking en professionals

Leerbeleidsvorming
gericht op competentieontwikkeling

Figuur 15.4: een kader voor georganiseerde leerondersteuning

Professionals en anderen kunnen als facilitators optreden bij het leren en zich ontwikke-
len van mensen met een verstandelijke beperking. Uitgaan van het individueel leerproces 
van de persoon met een verstandelijke beperking betekent dat hij of zij op een passende 
manier wordt ondersteund. Er wordt in leersituaties specifiek aandacht geschonken aan 
het ontwikkelen van (leer)vermogen dat de persoon met een verstandelijke beperking in 
staat stelt het geleerde toe te passen in nieuwe situaties. 
In de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking zullen hierbij een 
aantal specifieke zaken aan de orde komen:
- de persoon met een verstandelijke beperking moet leren zich bewust te worden van een 
 ervaring, situatie of doel;
- de professional zal competentie moeten ontwikkelen in het leren begeleiden en 
 ondersteunen en reguleren van leerprocessen.

Het deelnemersperspectief dat hierna wordt beschreven maakt het mogelijk een leerpro-
ces als toekomstperspectief op te vatten.

15.3.1  Deelnemersperspectief en toeschouwersperspectief
Husserl (1928) sprak over ‘leefwereld’ als de omgeving van de meest oorspronkelijke 
waarden. Deze ’leefwereld’ wordt al doende zichtbaar. Vanuit de fenomenologie wordt 
‘leefwereld’ benaderd als de wereld van de oorspronkelijke ervaring, de mens in zijn 
oorspronkelijke zinstructuur (3). 
De leefwereld waarin het denken en handelen van de professional zich voltrekt, resulteert 
in een keuze: maakt hij of zij de persoon met een verstandelijke beperking tot deelnemer 
of tot toeschouwer? Georganiseerde leerondersteuning gaat uit van een cultuur van leren 
en zich ontwikkelen en de daarmee samenhangende initiatieven. Uitgaan van het deel-
nemersperspectief in plaats van het toeschouwerperspectief is een kwestie van bewust 
handelen en communicatie. Het onderkennen van de specifieke leefwereld van mensen 
met een verstandelijke beperking en het zodanig ordenen van de leefomgeving dat die 
uitnodigt tot leren en zich ontwikkelen, bieden kansen tot structurele bevordering van 
zelfstandigheid. Georganiseerde leerondersteuning kan actief onderdeel gaan uitmaken 
van het dienstverleningsproces. Daarbij zal het dienstverleningsproces zijn bestaansrecht 
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steeds meer ontlenen aan kennisontwikkeling, het leren ondersteunen van mensen bij 
hun zelfontplooiing en het structureel bevorderen van autonomie. 

15.3.2  Georganiseerde leerondersteuning voor professionals
In deel 2, hoofdstuk 8 is op grond van de resultaten van het onderzoek ‘Leren VAN men-
sen met een handicap’ de conclusie getrokken dat professionals wel vinden dat mensen 
met een verstandelijke beperking kunnen leren, maar dat zij daar als professional nau-
welijks op anticiperen. Dit veronderstelt dat professionals zelf (en staf en management) 
georganiseerde leerondersteuning behoeven. Het uiteindelijke resultaat van learning 
support zal afhangen van de kwaliteit van de relatie tussen professional en de persoon 
met een beperking en de wijze waarop beiden worden gefaciliteerd. 
Vanuit een formele organisatiestrategie zullen professionals in de gelegenheid moeten 
zijn om tot perspectiefwisseling te komen. Dit kan alleen maar door in de praktijk daar-
mee ervaring op te doen: door actief met mensen met een verstandelijke beperking in 
de samenleving acties te ondernemen. Het leren reflecteren op onderstaande spannings-
punten en positieve invitaties maakt professionals tot actieve deelnemers aan het eman-
cipatieproces. Schalock (1990, 1997) beschrijft een aantal spanningspunten, die in figuur 
15.5 in het perspectief van competentieontwikkeling zijn geplaatst. Zij kunnen voor 
een team of groep mensen als nieuwe uitgangspunten dienen voor zolang de situatie dit 
vraagt en zolang deze viabel zijn. Allereerst kunnen deze uitgangspunten leiden tot een 
nieuw set van gedragingen en nieuwe kennis. Met ‘de persoon’ wordt in het schema de 
persoon met een verstandelijke beperking bedoeld.
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Spanningspunten Positieve invitaties 

Confrontatie eigen waarden en normen versus 
die van de persoon. 

Leren loslaten (in plaats van vasthouden).

Moeilijkheden m.b.t. het begrijpen van de 
redenen van het gedrag van de persoon.

Leren waarnemen (in plaats van interpreteren). 

Balans vinden tussen te veel en te weinig ingrij-
pen.

Leren risico lopen (in plaats van corrigeren).

Machtsstrijd tussen professionals en de persoon. Leren lerende te zijn (in plaats van allesweter).

Gebrek aan wederkerigheid. Leren reageren vanuit contact en interactie (in 
plaats van direct reageren op wat je ziet).

Gebrek aan richtlijnen voor controle op gedrag 
en wensen van de persoon. Extra probleem hier-
bij is, dat de ‘tolerantieschalen’ van de verschil-
lende professionals van één groep sterk kunnen 
uiteenlopen.

Leren gezamenlijk betekenis te geven aan de vraag 
van de persoon (in plaats van zelf een ondersteun-
ingsaanpak vaststellen).

Behoefte aan intensief overleg met andere in-
stanties, waar de persoon mee te maken heeft.

Leren netwerken en onderhandelen in de leefom-
geving van de persoon met actief betrokkenen (in 
plaats van eenzijdig doelen vaststellen).

Problemen met de werkdefinities: het werkveld 
wordt als te ‘los’ of onbepaald ervaren; hoeveel 
rollen kan een professional spelen?

Leren gezamenlijk nieuwe vooronderstellingen te 
maken en hierbij rollen expliciteren, die bijdragen 
aan houvast en werkafspraken (in plaats van op 
eigen wijze inhoud en vorm geven aan het dienst-
verleningsproces).

Conflicten met de waarden en verwachtingen 
van familie en vrienden van de persoon.

Leren in dialoog te blijven over wederzijdse ver-
wachtingen, normen en waarden en gezamenlijk 
blijven toetsen op haalbaarheid en doelrealisatie 
(in plaats van visies van anderen veroordelen en als 
onbruikbaar bestempelen).

Moeite met aanpassen aan voortdurende veran-
deringen en zonder specifieke routines werken.

Leren circulair te denken en te werken met ruimte 
voor veranderingen (in plaats van werken vanuit 
lineaire en gestandaardiseerde werkinhouden). 

Figuur 15.5: spanningspunten versus positieve invitaties (naar Schalock, 1995)

Het accent zou in de ondersteuning meer kunnen liggen op persoonlijke ontwikkeling, 
dan op vraagsturing. Vraaggestuurd werken leidt immers niet automatisch tot ontwik-
kelingsperspectieven voor mensen met een verstandelijke beperking. Het leidt ook 
niet zonder meer tot professionalisering. Integratie van persoonlijke ontwikkeling en 
vraagsturing wordt in termen van leren noch individueel, noch collectief beleefd en is 
vooralsnog geen sturingsprincipe. Tijdens BIAM-sessies bleek dat professionals in een 
eerste dialoogronde niet verder kwamen dan vraagoriëntatie. Zonder interventies van de 
leercoach zou menig gesprek in deze fase worden afgerond, zonder positief gevolg voor 
de persoon met een verstandelijke beperking.
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15.4 Samenvatting
Met de beschrijving van ‘georganiseerde leerondersteuning’ biedt het concept learning 
support, als nieuw model van burgerschapsontwikkeling, mogelijkheden om vanuit the-
oretische ondersteuningstechnieken praktische ondersteuningsplannen op te stellen voor 
mensen met een verstandelijke beperking. De noodzaak tot verbreding naar een model 
van ondersteuning overeenkomstig support living heeft ertoe geleid dat learning support 
is gepositioneerd als theoretische visie. De theoretische uitgangspunten van dit model 
kunnen dienen als communicatief handelingsrepertoire voor professionals om de ont-
wikkeling van leercompetentie te activeren bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Denken en werken gericht op leren en zich ontwikkelen van mensen met een verstande-
lijke beperking werd gaandeweg het onderzoeksproces meer als een voorwaarde gezien 
om zelfstandigheid op te bouwen.

Figuur 15.6 geeft een set van basiselementen bij leercompetentie-ontwikkeling weer, 
bezien vanuit breed opgevatte componenten.

Learning Support Professionals dragen bij aan de taakopvatting: 
het structureel bevorderen van leren leren door 
georganiseerde leerondersteuning 

Levenskwaliteit Leren aangaan van de dialoog over levenskwaliteit 

Burgerschapsmodel Het leren uitdragen van een overkoepelende visie op 
ondersteuning van burgers 

Perspectiefwisseling Leren loskomen van conditionering van zorg

Duurzaam leren Leren toepassen van systematische reflectie en openstaan 
voor de multidimensionele gelaagdheid in de samenleving

Ambivalentie Leren werken met ’losse’ koppelingen en in ongeordendheid

Construeren Leren selecteren van relevante kennis, vaardigheden en 
gedrag ter bevordering van zelfontplooiing 

Beroepsontwikkeling Het leren en ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en 
communicatieve samenwerkingsvaardigheden

Potentieel Leren te leren

Leercompetentie-ontwikkeling Leren ontwikkelen van persoonsvorming

Ervaring Leren werken met narratieve beschrijvingen

Kenniswerker Leren produceren van informatie en omzetten in handelen

Denkvermogen Denkkracht leren ontwikkelen

Viabiliteit Leerconstructies die succesvol zijn

Figuur 15.6: basiselementen van het concept ‘georganiseerde leerondersteuning’ voor de werkpraktijk
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Tot slot
De vorming van georganiseerde leerondersteuning in de praktijk vraagt om het opzet-
ten van leernetwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Leernetwerken 
kunnen bestaan uit relaties die te maken hebben met thuis, werk, dagbesteding, school, 
kerk, club en alle andere structurele contacten die de persoon heeft. In onderwijs- en 
educatienetwerken kunnen (door)leerlijnen worden ontwikkeld die dienen als basis voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking.

Georganiseerde leerondersteuning in een maatschappelijke infrastructuur zal mede als 
basis moeten dienen om mensen met een verstandelijke beperking kans te geven zich 
maatschappelijk te handhaven. Wij kunnen hierbij denken aan gemeenten die actief 
bijdragen aan het sociaal beleid voor gehandicapten en de eerstelijns, psychosociale 
hulpverlening met leun- en steuncontacten of case-management (als het om langdurige 
zorggebruikers gaat) en tal van andere welzijnsvoorzieningen.
Georganiseerde leerondersteuning veronderstelt dat de kwaliteit van leven wordt bevor-
derd. Het systematisch werken met de reflectieve cyclus visie-actie-gedrag creëert steeds 
een nieuwe situatie waarin het leerproces wordt gecontinueerd. Het leerproces vraagt om 
georganiseerde ondersteuning voor professionals en andere actoren. Dit impliceert dat 
diverse betrokkenen systematisch (samen)werken.

Er is in dit hoofdstuk bewust gekozen voor de introductie van nieuwe betekenissen of  
betekenisinvariante begrippen om tot nieuwe constructies van werken en leren te komen. 
Ondersteunend werken vraagt om competent handelen met behulp waarvan mensen 
met een verstandelijke beperking gelijkwaardig burgerschap kunnen ontwikkelen. Met 
name professionals, die hun werk verrichten in een brede maatschappelijke context, zijn 
in de gelegenheid om legitieme ordeningen te maken op thema’s als leren, educatie, vor-
ming, ontwikkeling, zelfontplooiing, persoonlijke groei enzovoort. Ideaal gezien dragen 
zij door ondersteunend leren bij aan handhaving van solidariteit. Doorgeredeneerd kan 
dit aspect van socialisatie bijdragen aan de vorming van de persoonlijke identiteit van de 
persoon met een verstandelijke beperking. Uitsluiting van leren kan voorkomen worden 
als professionals interveniëren in het leernetwerk van de persoon met een verstandelijke 
beperking. Het belang van beroepsontwikkeling wordt hierin als voorwaarde gezien. Het 
volgende hoofdstuk besteedt hieraan aandacht.
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Hoofdstuk 15

Noten

1) Von Glasersfeld (1987) introduceerde in relatie tot het constructionisme het begrip ‘viabiliteit’: 

doelmatigheid in het bereik van onze ervaringswereld en doelgericht handelen. Hiermee zouden 

wij ons kunnen behoeden voor willekeurige en ondoelmatige constructies: alleen die constructies 

die succesvol zijn, overleven en zijn functioneel. 

2) Kröber en van Dongen (1997) zeggen over een gevarieerde samenleving: Mensen met een 

handicap zijn burgers. De keuzevrijheid van de individuele burger is een van de ijkpunten van de 

moderne sociale rechtsstaat. De persoon met een handicap dient te worden benaderd als een dra-

ger van aanspraken op maatschappelijke deelname in de meest brede zin van het woord. En op alle 

levensterreinen. Dit raakt de kern van ‘gewoon burgerschap’. Maar wat betekent dat? Betekent het 

dat de samenleving plaats biedt aan mensen van allerlei pluimage? In Nederland vinden we over 

het algemeen dat dit laatste het geval moet zijn: we willen een gevarieerde, multiraciale, multicul-

turele samenleving.

3) Husserl legde in zijn werk ‘Logische Untersuchungen’ (1900-1901) de basis voor zijn later zo 

bekend geworden wijsgerige methode, de fenomenologie. Husserl ging ervan uit dat voor elke 

filosofische of wetenschappelijke poging om de verschijnselen van onze wereld te verklaren eerst 

en vooral moet worden nagegaan wat deze verschijnselen zelf inhouden. De door hem voorgestane 

onbevooroordeelde benadering van de werkelijkheid wordt mogelijk gemaakt door wat hij de 

fenomenologische reductie noemde. Hij meende dat men om het fenomeen zelf te benaderen het 

wezen ervan (het eidos) moest waarnemen. Men moet dan namelijk al het concrete en individuele 

van zich afzetten of ‘tussen haakjes zetten’. 
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Figuur 15.0:  concept georganiseerde leerondersteuning - learning support

Figuur 15.1:  uitsluiten, aansluiten, ontsluiten en insluiten (inclusion) van leren en 

  ontwikkelen van burgers als geïntegreerde visie op maatschappijontwikkeling

Figuur 15.2:  het burgerschapsmodel: supportmodellen verbreed met learning support

Figuur 15.3:  uitgangspunten learning support (naar Schalock, 1995)

Figuur 15.4:  een kader voor georganiseerde leerondersteuning

Figuur 15.5:  spanningspunten versus positieve invitaties (naar Schalock, 1995)

Figuur 15.6:  basiselementen van het concept ‘georganiseerde leerondersteuning’ voor de 

  werkpraktijk 
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Hoofdstuk 16

Leren en opleiden in het hervormingsproces

16.0 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op het belang van beroepsontwikkeling. Leren en opleiden in het 
hervormingsproces krijgen specifieke aandacht en worden in het perspectief geplaatst 
van learning support. De vraag die we ons daarbij stellen is: Als georganiseerde leeron-
dersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking wordt geoperationaliseerd, 
gaat het dan om een cultuurontwikkeling in zorg, welzijn en onderwijs? Figuur 16.0 geeft 
de onderwerpen weer die aan de orde komen.

Leren en opleiden in het 
hervormingsproces

16.0  Inleiding 

16.1  Cultuurhistorische ontwikkelingen

16. 2  Fundamentele innovatie door leren en opleiden

16.3  Persoonsvorming als competentie

16.4  Parallellen zorg- en onderwijsvernieuwing

16.5  Van culturalistische verenging naar verbreding

16.6  Denkkracht ontwikkelen

16.7  Theorievorming in perspectief

16.8  Dialoog 

Figuur 16.0: thema’s leren en opleiden in het hervormingsproces

16.1 Cultuur-historische ontwikkelingen 
Toen de zorg en het onderwijs nog betrekkelijk statisch waren, kon men zich een stati-
sche strategie veroorloven. De dienstverlenende sectoren zorg, welzijn en onderwijs ken-
merkten zich door duurzame producten, stabiele cliëntenbehoeften, goed omschreven 
procedures en regels en het ontbreken van concurrentie. Zorgorganisaties legden vooral 
de nadruk op gedragsmatige aspecten van de strategie, namelijk de wijze waarop de zorg 
werd verleend, en veel minder op de plaats waar en door wie de zorg werd verleend.
In de eenentwintigste eeuw zal de zorgpraktijk er heel anders uit moeten gaan zien en 
dat geldt evenzeer voor de competentie van de professional. De redenen voor die nood-
zakelijke verandering vinden we vooral in de toenemende flexibilisering en ‘verdienstelij-
king’ van onze samenleving. 
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren heeft betrekking op een bewuste en 
weloverwogen strategie om de doeleinden, instrumenten en methoden van leren aan 
te passen, op grond van ervaringen met het bestaande beleid en op grond van nieuwe 
informatie en inzichten in de causale verbanden achter bepaalde beleidsvraagstukken 
(Visser en Hemerijck, 1997; Hemerijck en Visser, 1999). 

16.2 Fundamentele innovatie door leren en opleiden
Het (hervormings)proces van patiënt naar burger, dat ten grondslag ligt aan de beweging 
van zorg (care) naar ondersteuning (support), blijft in dit proefschrift verder buiten be-
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schouwing (1). Wel wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke mogelijkheden die 
de drijvende krachten zijn achter sociale veranderingsprocessen en aanleiding geven tot 
fundamentele innovatie in de samenleving. Dit heeft gevolgen voor het leren en opleiden 
van mensen.
In de praktijkstudies is het ontwerp van een innovatief collectief leerproces, dat tot 
herordening van dienstverlening leidt, het centrale uitgangspunt. Het vertrekpunt is de 
nieuwe dienstverlening die zich richt op het ontwikkelen van supported living, waarbij 
zelfbestemming, ontwikkelen van de sterke kanten van de persoon met een verstan-
delijke beperking en het scheppen van normale leefomstandigheden kernthema’s zijn 
(Shalock, 1997). Supported living is een proces, dat de mogelijkheden voor mensen met 
een verstandelijke beperking schept om te kunnen kiezen waar ze wonen en leven, met 
wie ze wonen en hoe ze hun leven inrichten (Karan en Bothwell, 1997). 
Deze uitgangspunten zijn de reden om te onderzoeken in welke mate dit op basis van be-
staande kennis, vaardigheden en attituden van de professional ondersteund kan worden. 
Uit de scores van deel 2, het evaluatieformulier ‘Leren VAN mensen met een handicap’ 
wordt duidelijk dat we er niet van uit kunnen gaan dat competentieontwikkeling van 
mensen met een verstandelijke beperking zonder een individueel en collectief leerproces 
gestalte krijgt. Op samenlevingsniveau zullen overkoepelende theoretische visies nodig 
zijn waarin expliciet wordt aangegeven hoe ondersteuningsmodellen als vernieuwings-
processen binnen zorg en onderwijs parallel ontwikkeld kunnen worden.

Bezien vanuit het hervormingsvraagstuk en de noodzakelijke nieuwe kwalificatie-eisen 
zullen nieuwe curricula ontwikkeld moeten worden, die aansluiten bij ondersteunings-
gericht werken met mensen met beperkingen. Er zal meer aandacht moeten worden aan-
gewend om een corporate curriculum te ontwikkelen waarin competenties als leren te 
leren, communiceren en leren werken met kennissystemen worden opgenomen (Kessels, 
2000). Beroepsontwikkeling wordt hierbij opgevat als het activeren van maatschappelijk 
verantwoord leren. ‘Het leren staat niet alleen in het teken van nieuwe materiedeskun-
digheid en probleemoplossende vaardigheden. Het gaat vooral om de ontwikkeling van 
reflectieve vaardigheden, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden Bijzondere 
aandacht zullen de zelfregulatieve vaardigheden voor motivatie, emoties en affecties ver-
eisen. Voor het verwerven van deze vaardigheden, bekwaamheden en competenties zijn 
leer- en werksituaties noodzakelijk die uitnodigen tot nieuwsgierigheid, samenwerking, 
betrokkenheid en zingeving’ (Kessels, 2000, pp.1).
Zorgorganisaties en onderwijs zullen professionals en toekomstige professionals bij deze 
competentieontwikkeling moeten ondersteunen. 

Eén van de doelen van de onderzoeksaanpak als didactische strategie is mensen te leren 
waar ze bepaalde kennis kunnen halen en hoe ze deze leren verwerken tot bruikbare 
kennis voor het beantwoorden van levensvragen van mensen met een verstandelijke 
beperking. Hierin ligt de verbinding met het ontwikkelen van interactieve werkwijzen en 
methoden. Er wordt enerzijds een verbinding gelegd met maatschappelijke veranderin-
gen in zorg, welzijn en onderwijs op het gebied leren en ontwikkelen van (toekomstige) 
professionals en anderzijds met onderwijs, educatie en vorming van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

16.2.1  Integratie van nieuwe concepten 
Zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties zullen genoodzaakt zijn, vanwege het centraal 



400

plaatsen van de persoon met een verstandelijke beperking en een adequate voorbereiding 
van professionals op het werken in een kennismaatschappij, om de reflectieve competen-
tie van studenten/professionals als kwalificatie te erkennen. 
In organisaties is het nog niet vanzelfsprekend dat geïmplementeerde nieuwe leer- en 
werkconcepten de beroepsontwikkeling ondersteunen. In de praktijkstudies dienden 
zich voortdurend vragen aan als: 
- Waar zetelt in de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen de deskundigheid om 
 beroepsontwikkeling te managen?
- Wie is in staat om beroepsontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijks handelen 
 van professionals in de zorgorganisatie? 
- Hoe kan er sprake zijn van een geïntegreerd beroepsopleidingenbeleid? 

Met name deze aspecten worden bij georganiseerde leerondersteuning onder de aan-
dacht gebracht, met de intentie de focus te richten op een mogelijke herbezinning op het 
systeem van beroepsontwikkeling binnen zorg, welzijn en onderwijs.
In een samenleving die steeds afhankelijker wordt van expertise zijn kennismanagement 
en leercompetentie-ontwikkeling geen exclusieve zaken voor een selecte groep professio-
nals in een organisatie: het gaat alle professionals aan. 

16.2.2  Concurreren op deskundigheid
Met het daadwerkelijk hervormen van dienstverlening en onderwijs wordt concurreren 
op deskundigheid een moderne variant op concurreren op kwaliteit van dienstverlening 
(Van der Zee, 1997). Dit kunnen we praktisch vertalen in: de professional zal reflectieve 
competentie kunnen ontwikkelen als hij in de gelegenheid is zijn bekwaamheid toe te 
passen en hij deze kan ‘verkopen’ als expertise. We zullen mensen met een verstandelijke 
beperking en hun verwanten bij het inkopen van zorg en welzijn steeds meer van dienst 
zijn als er niet alleen zorg wordt geleverd, maar tegelijkertijd ook kennis. 
Beroepsontwikkeling richt zich in deze benadering met name op het leren zoeken en 
vinden van relevante expertise ten behoeve van de ondersteuning van de persoon met 
een verstandelijke beperking. Praktisch zal het gaan om samen met die persoon en 
betrokkenen een goede verhouding te vinden tussen kwaliteit van leven en beheersing 
van (financiële) middelen. Kwaliteit van leven wordt in dit boek specifiek verbonden met 
leercompetentie-ontwikkeling en is ingegeven door de visie op burgerschap. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Door het systematisch werken met de leermethode BIAM hebben de deelnemende organisaties 
bijgedragen aan beroepsontwikkeling. Gaandeweg het onderzoeksproces werd de leermethode 
BIAM meer benut als actief sturingsmiddel om het vernieuwingsproces binnen de organisatie te 
actualiseren en het ter discussie stellen van de bestaande beroepshouding en beroepskennis van 
professionals. Er ontstaat door de toepassing van de leermethode BIAM een soort van kringloop 
waarin op basis van collectief leren nieuwe werkdefinities tot stand komen, nieuwe aanpakken 
geëxpliciteerd worden en direct aansluiting wordt gemaakt met eigen en competentieontwikkeling 
van de persoon met een verstandelijke beperking.
In de praktijkstudie ‘Nieuw Leren’, heeft dit geleid tot een omslag in denken en werken bij leer-
krachten en klassenassistenten. Op lokaal en regionaal niveau hebben regionale expertisecentra 
voor speciaal onderwijs kennisgemaakt met de leermethode BIAM en de instrumentenset.
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Zorgorganisaties zullen de professional moeten ondersteunen in het leren exploiteren 
van zijn kennis. Dit zou de persoon met een verstandelijke beperking zeer ten goede 
komen en deze kan het beste voor zichzelf selecteren op de markt van kennis en wel-
zijn. Wij gaan er in dit proefschrift van uit, dat in het hervormingsproces op meerdere 
gebieden vernieuwing gewenst is. De term medewerker of begeleider hebben we bewust 
‘omgebogen’ naar de term professional om de indruk van achterhaalde ambachtelijkheid 
(Van Delden, 1996) van de begeleider te vermijden. Van Delden (1996, pp. 33) zegt hier-
over: ‘Alle taken worden als professioneel beschouwd omdat de professional ze verricht’. 
In paragraaf 16.3 volgt een korte toelichting op de achtergronden van de gekozen term 
professional. 

16.3 Persoonsvorming als competentie
Van veel kanten wordt gepleit voor het stimuleren van burgerschapsontwikkeling. De 
vraag is waarom wij uitgaan van ‘stimuleren’, in plaats van politieke verantwoordelijk-
heid te nemen en te besluiten om mensen met een verstandelijke beperking direct te 
integreren in een leef- en werksetting. Heeft de samenleving zich met deze vorm van 
stimuleringsbeleid afhankelijk gemaakt van ‘meelevende burgers’ en wordt de persoon 
met een verstandelijke beperking hiermee opnieuw geplaatst in kwetsbare situaties? Het 
is nog maar de vraag of de komende jaren goede bedoelingen en intenties van burgers, 
incluis de professionals, als transfer kunnen dienen om hen te ondersteunen bij latente 
(zingevings)vraagstukken. Deze beschouwing wordt geplaatst in het licht van de sociaal-
maatschappelijke context die zich kenmerkt door het clusteren van mensen met een 
verstandelijke beperking in velerlei nieuw gecreëerde situaties in plaats van het creëren 
van situaties die de persoon met een verstandelijke beperking identiteit geven en leiden 
tot persoonsvorming. Tegelijkertijd is er in het maatschappelijke debat en in de publieke 
opinie veel aandacht voor normvervaging en waardenerosie (Klaassen, 1996). Opval-
lend is dat in organisaties die dienstverlening bieden aan mensen met een verstandelijke 
beperking, professionals nog slechts minimaal in de gelegenheid gesteld worden om 
tot persoonsvorming te komen; er is weinig ruimte voor morele vorming. Professiona-
lisering door middel van werkleren, werkplekleren en lerend werken zijn in de dienst-
verlening voor mensen met een verstandelijke beperking nog nieuw gedachtegoed. De 
praktijkstudies waren alle opgezet vanuit lerend werken, waarin verband wordt gelegd 
tussen individueel leren, groeps- of teamleren én collectief leren. 

16.3.1  Construeren als bekwaamheid
Het ondersteunen bij het leren construeren van betekenissen, die door mensen met 
een verstandelijke beperking zelf zijn ingebracht aan de hand van opgedane ervaringen 
en prikkels, zal een belangrijke bekwaamheid van professionals moeten worden. Het 
aanwenden van leervermogen in de context van maatschappij-ontwikkeling wordt door 
Van Biene en Hoeben (1999) als volgt benaderd: Voor mensen met een verstandelijke 
beperking is er een inhaalslag te maken als het gaat om persoonlijke ontplooiing of leren 
als ‘recht’ voor iedereen. Het niet aangewende vermogen (potentieel), is een belangrijke 
oorzaak van verstandelijke handicap. Mensen met een verstandelijke beperking zijn 
afhankelijk van hun omgeving (professionals en anderen). Door een leeromgeving of 
leerklimaat te creëren dat appelleert aan ontwikkeling van competentie kan aangesloten 
worden bij de hedendaagse aandacht voor leercompetentie-ontwikkeling. De daarmee 
samenhangende inzichten over individueel, team en organisatieleren kunnen bijdragen 
aan organisatieontwikkeling en specifiek aan Human Resource Development. De achter-
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liggende gedachte bij het werken vanuit principes van organisatieleren is de professional 
en de persoon met een verstandelijke beperking leerruimte te bieden, waarbinnen zij 
kunnen leven, werken, leren en innoveren om zodoende structurele ontwikkeling van 
competenties te realiseren op het niveau van:
- de persoon met een verstandelijke beperking;
- de professional, als onderdeel van diens vakbekwaamheid. 

Het perspectief op zelfontplooiing voor mensen met een verstandelijke beperking en 
de professional is gelegen in de organisatie zelf: beschikt de organisatie over een goed 
functionerend leernetwerk?’
Een bijkomende vraag is: stelt de organisatie optimale condities beschikbaar voor leren 
van professionals en waar blijkt dat uit? 

16.4 Parallellen zorg- en onderwijsvernieuwing
Voor onderwijs betekent duurzaam en verantwoord leren: werken aan zelfbewuste 
professionals die weten wat ze willen, hun eigen koers kunnen uitstippelen en hun hart 
kunnen leggen in het werk dat ze (gaan) uitvoeren. De vraag is of het beroepsonderwijs 
op zo’n ruim pakket van eisen is toegesneden (Kessels, 2000). 
Als het om professionalisering gaat stelt Hutschemakers (2001), dat professionalisering 
zou moeten leiden tot effectievere hulpverleners en kundige cliënten. Feitelijk is sprake 
van het tegendeel; de negatieve bijeffecten van professionalisering leiden tot minder 
krachtige hulpverleners en groeiende afhankelijkheid van cliënten. Hulpverleners moe-
ten volgens hem weer eigenaar worden van het hulpverleningsproces. Dat kan gebeuren 
door hun praktijkkennis weer centraal te stellen. Hulpverleners kunnen meer uitgeno-
digd worden te participeren in leerwerkgemeenschappen, waarbinnen zij hun praktijk-
kennis expliciet maken. De kunst van het hulpverlenen ligt in het minimaal houden van 
de interventie en het aanspreken van cliënten op hun sterke kanten. 

16.4.1  Doorstroming van onderwijs en zorg naar flexibele arbeid
Door zorgorganisaties wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de externe 
arbeidsmarkt voor het opvangen van schommelingen in operationele dienstverlening 
(productie). Het gaat hierbij om tijdelijke contracten, uitzendarbeid, afroeparbeid, 
collegiaal in- en uitlenen, detachering en uitbesteding. Het structureel meer gebruik 
maken van externe flexibiliteit creëert professionals die leren zich economisch aantrek-
kelijk te houden. Het leren staat bij hen niet alleen in het teken van het verwerven van 
nieuwe kennis over het bedrijf zelf, maar vooral zullen zij zich bekwamen in reflectieve 
vaardigheden, communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Bijzondere 
aandacht zullen zij opeisen voor de mate van zelfregulatie voor hun motivatie, emo-
ties en affectie tot het werk dat zij in zeer wisselende werkomgevingen uitvoeren. In de 
praktijkstudies wordt aangegeven hoe nieuwe professionals altijd kunnen ‘insteken’ in 
een leer-/werksysteem dat zich kenmerkt door ‘lerend organiseren’. In het kader van 
duurzaam en verantwoord leren worden hieronder perspectieven en stagnaties in beeld 
gebracht als de onderneming vanwege de arbeidsmarktontwikkeling niet alleen uit kan 
gaan van employability (interne inzetbaarheid van professionals), maar veel meer dan 
voorheen is aangewezen op externe flexibiliteit (Delsen 2000). De vraag die hiermee in 
verband wordt gebracht is hoe learning support voor mensen met een verstandelijke 
beperking ondersteund kan gaan worden. 
De situatie in Nederland ontwikkelt zich veelal op basis van de klassieke economische 
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theorie, dat de positieve relatie tussen flexibilisering van arbeid en zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking zelf niet veel goeds oplevert. Er komt steeds meer arbeids-
deling door invoering van kostenbesparende functiedifferentiatie. In het ondersteunen 
van het individuele leerproces van een persoon met een verstandelijke beperking zullen 
we dan ook steeds meer moeten zoeken naar een steunstructuur waarin de persoon zelf 
sturing kan geven aan zijn werk en dagbesteding, in plaats van de organisatie die het 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de cliënt beheert. In de praktijkstudies worden 
voorbeelden gegeven van mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het eigenaar zijn van 
het eigen leerproces. Het portfolio krijgt steeds meer aandacht.

Op dit aspect raakt zorgvernieuwing ook onderwijsvernieuwing. De vraag dient zich aan 
hoe competentiegericht leren binnen beroepsonderwijs zich gaat ontwikkelen in relatie 
tot beroepsvraagstukken binnen de zorgsector. Is het mogelijk om expliciteringen van 
educatie van mensen met een verstandelijke beperking niet meer als nieuwe zorgvorm, 
maar als nieuwe leervorm te benaderen? En zouden onderdelen van zorgconcepten kun-
nen worden overgeheveld naar leerconcepten?

16.5 Van culturalistische verenging naar verbreding
Vertaald naar de inzichten van Habermas (1979) wordt, vanuit het construeren van bete-
kenissen, over uitsluiting en aansluiting het volgende perspectief geschetst.
Een organisatie heeft niet alleen een leercontext vormende functie. Ze biedt tegelijk een 
reservoir van overtuigingen, waaraan de professionals hun interpretaties ontlenen. Zij 
bouwen hiermee hun handelingsrestricties op, voorzien van kennisvoorraden en ach-
tergrondaannames. Deze reproduceren zij in de vorm van organisatietradities. De in de 
loop der tijd ontstane culturele kennisvoorraad wordt overgedragen op mensen met een 
verstandelijke beperking. Die kennis maakt dat professionals nieuwe probleemdefinities 
creëren op basis van hun ‘achtergrond weten’. Vragen en bedoelingen rond emancipatie 
en het bevorderen van zelfstandig functioneren van mensen met een verstandelijke be-
perking worden vertaald naar problemen. In plaats van te zoeken naar betekenissen ach-
ter de vraag van de persoon met een verstandelijke beperking, wordt geproblematiseerd. 
Zo ontstaat de tegenstelling dat de professional zichzelf onbewust uitsluit van leercom-
petentie-ontwikkeling door zaken buiten zichzelf te plaatsen en in de voorwaardensfeer 
blijft denken en handelen. Dit bekrachtigt de uitsluiting die zich in verschillende vormen 
manifesteert in de leefomgeving van de persoon met een verstandelijke beperking en 
die diens integratie in de samenleving verhindert. Voor de professional betekent dit een 
diskwalificatie op het gebied van het communicatieve handelen. Habermas (1979) intro-
duceert het concept van de leefwereld als achtergrond van het communicatieve hande-
len. De persoon met een verstandelijke beperking moet op basis van zijn achtergrond, 
die een beperkte leefwereld is, het relevante aspect zelfontplooiing mogelijk in eigen 
regie oplossen. Habermas stelt dat wanneer de solidariteit van groepen, de integratie van 
normen en waarden en de competenties van vermaatschappelijkte individuen het com-
municatieve handelen ‘ingaan’, het aanbeveling verdient de culturalistische verenging van 
het concept leefwereld opnieuw te onderzoeken en zo nodig te corrigeren. 
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Vertaling naar leermethode BIAM
De instrumentenset BIAM biedt de mogelijkheid het concept leefwereld vanuit de subsysteem-
specifieke grensafbakeningen van de professional in dialoog te brengen en daarover nieuwe visies 
te ontwikkelen. Het ontlenen van nieuwe inzichten aan elkaars systeemspecifieke manieren van 
denken en werken, maakt het mogelijk het concept leefwereld, incluis dat van de professional zelf, 
te onderzoeken en te corrigeren

Dit onderzoek van het concept leefwereld bleek bij aanvang met het werken met de 
leermethode BIAM een moeilijke opgave. Habermas (1979, pp. 157) geeft hiervoor de 
volgende verklaring: ‘Omdat we tot het objectgebied van het sociaal handelen slechts 
hermeneutisch toegang hebben, moeten alle sociale fenomenen allereerst in een taal 
beschreven worden die aansluit bij de taal van de actoren zoals die in het objectgebied 
wordt aangetroffen. De genoemde subsystemen kunnen daarom niet onafhankelijk van 
de intern-maatschappelijke waarneming van deze subsystemen door de leden van de 
samenleving zelf geïdentificeerd worden’. 
Het ‘corrigeren’ van het concept leefwereld wordt niet als een eenmalige actie gezien, 
maar wordt, in het kader van ontwikkeling van nieuwe dienstverlening, beschouwd als 
het continu onderzoeken van de afstemming van vraag en aanbod. Habermas (1979) 
beschouwt de drie begrippen: communicatief handelen, leefwereld en systeem als de 
coördinatieassen waarbinnen zich maatschappelijke veranderingen kunnen voordoen. 

Parallelle processen
Het verlaten van de culturalistische verenging (Habermas, 1977) is mogelijk door cor-
recties toe te passen op de werkinhouden van professionals en op de leefwereld van 
mensen met een verstandelijke beperking. Door een praktische aanpak van sturing op 
parallelle processen van professionals en mensen met een verstandelijke beperking kun-
nen leerprocessen worden verbonden. Actieve sturing op concrete nieuwe doelen maakt 
het mogelijk tot nieuwe werkculturen en leefculturen te komen. Het meest effectief zal 
correctie in de leefwereld zijn, verbonden aan de persoonlijke ervaring en persoonlijke 
leefomstandigheid van de persoon met een verstandelijke beperking. Afgeleid van die 
correctie kan de werkinhoud en de werkomgeving van de professional opnieuw inhoud 
en vorm krijgen. Een hulpmiddel kan zijn als professionals systematisch reflecteren op 
hun spanningspunten (figuur 15.5) en zij dit leren omzetten naar positieve invitaties. 
Het minst effectief voor de persoon met een verstandelijke beperking is correctie op 
randvoorwaarden die niet bijdragen aan structurele verandering, ofwel randvoorwaar-
den waar hij geen gebruik van maakt. 

Vertaling naar leermethode BIAM
De leermethode BIAM brengt de professional op het punt dat zijn monologische overtuigingen, dus 
dat wat hij bij zichzelf voor waar of juist houdt, slechts van invloed kan zijn op de persoonlijke levens-
instelling. In de leermethode BIAM kan een cliëntgebonden actie geen geprivilegieerde status hebben.

Habermas (1979) beschrijft het als volgt. Intersubjectief gedeelde overtuigingen dienen 
de interactie tussen deelnemers wederzijds te binden; het potentieel van redenen dat met 
overtuigingen verbonden is, vormt dan een geaccepteerde basis voor dienstverlening. 
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Vanuit het functionele aspect van betekenisgeving dient communicatief handelen de 
overdracht en vernieuwing van het nieuwe culturele weten. Vanuit het aspect van han-
delingscoördinatie dient het de sociale integratie en de instandhouding van solidariteit; 
vanuit het aspect socialisatie dient communicatief handelen de vorming van persoonlijke 
identiteiten. Het begrip communicatief handelen slaat dan op handelingen die worden 
gecoördineerd door communicatie (of Verständigung). Communicatief handelen op 
het niveau brengen van radicale reflectie kan leiden tot overdracht van nieuwe kennis, 
sociale integratie en persoonsvorming. In figuur 16.1 wordt de gebruikswaarde van com-
municatief handelen in beeld gebracht.

Communicatief handelen

functionele betekenisgeving dient overdracht en vernieuwing van cultureel weten

handelingscoördinatie dient sociale integratie en instandhouding solidariteit 

socialisatie professionals dient vorming van persoonlijke identiteiten

Radicale reflectie

overdracht nieuwe kennis
sociale integratie
persoonsvorming

Hervormingen op individueel, groeps-/team- en organisatieniveau

Figuur 16.1: gebruikswaarde van communicatief handelen: van radicale reflectie naar hervorming 

16.5.1  Permanent innoveren
Dienstverlening waarin de vraag van de persoon met een verstandelijke beperking het 
vertrekpunt van handelen is, vraagt werkcontexten voor professionals die permanente 
innovatie toelaat en toestaat. Het vermogen snel iets nieuws te leren en tot leven te bren-
gen is een essentiële competentie. Deze competentie kan verworven worden via onder-
wijs en op de werkplek. Het is daarbij van belang het ontwikkelen van vakinhoudelijke 
expertise te koppelen aan het ontwikkelen van het vermogen tot reflecteren op het eigen 
leren. Een open verbinding tussen onderwijs, maatschappij en werkveld en actief kunnen 
participeren in maatschappelijke projecten biedt een rijke voedingsbodem voor leren. 
Centrale leerthema’s om gemakkelijker te kunnen navigeren in werkcontexten zijn (Von 
Krogh, 2001): 
- ontwikkelen van zelfkennis: dat wil zeggen kennis over de eigen motivatie en 
 capaciteiten; 
- verbinden van ideeën met de werkelijkheid;
- ontwikkelen van interpersoonlijke en interculturele vaardigheden: met anderen leren 
 omgaan in de werksituatie.

Het accent van leren en zich ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking 
en professionals is scherper komen te liggen. Van professionals wordt vereist dat zij op 
meer aspecten verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van leven van de persoon 
met een verstandelijke beperking. De verschuiving vindt plaats van organisatie van zorg, 
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die gericht is op stabiliteit en structuur van alle dag, naar het creëren van contexten 
waarin de persoon met een verstandelijke beperking autonomie en zelforganisatie van 
leven kan ervaren en ontwikkelen. Dit impliceert dat professionals meer dan voorheen 
de persoon met een verstandelijke beperking structureel ondersteunen in zijn leer- en 
ontwikkelingsproces. Het ondersteunen en begeleiden van levensprocessen van mensen 
met een verstandelijke beperking, waarbij impliciet ook bedoeld worden leerprocessen, 
vraagt van professionals reflectief en zelforganiserend vermogen. 
Het is zaak in de toekomst antwoord te vinden op de vraag: Welke bekwaamheden van 
professionals zijn nodig om dit perspectief structureel te ‘onderhouden’? Het antwoord is 
af te leiden uit deel 2, praktijkstudie ‘Open de Cirkel’, dat diende om er achter te komen 
of nieuwe werk- en denkvormen kunnen bijdragen aan het vergroten van leervermogen 
van professionals en leren van mensen met een verstandelijke beperking.

16.6 Denkkracht ontwikkelen
De trend in de Nederlandse samenleving is dat deze steeds meer afhankelijk wordt van 
de inzet van denkkracht van werknemers, hetgeen een wezenlijk onderdeel vormt van de 
factor arbeid. Wij leven in een kennismaatschappij en steeds meer wordt er een beroep 
gedaan op hoogwaardige denkkracht. Intelligentie is een nieuwe bron van welvaart, om-
dat het de basis vormt van het aanpassingsvermogen. Aanpassingsvermogen is belang-
rijk, omdat het voor organisaties de sleutel vormt tot dienstverlening aan klanten. Om 
goede diensten te kunnen verlenen, is het nodig de behoeften van klanten te kennen. De 
behoeftepatronen van mensen wisselen snel en zijn individueel verschillend. Anticiperen 
op behoeftepatronen vergt intelligentie. Vraaggestuurde dienstverlening vereist voort-
durende aanpassing van kennis en toevoeging van ‘nieuwe’ kennis. Er kan pas aan de 
vraag van de persoon met een verstandelijke beperking tegemoet gekomen worden als er 
sprake is van actie, waarin toepassing van ervaring plaatsvindt. 
Nonaka en Takeuchi (1997, pp. 74-75): ‘Het opdoen van ervaringen opent de deur naar 
het verkrijgen van persoonsgebonden kennis. Zonder enige vorm van gemeenschap-
pelijke kennis is het voor het individu buitengewoon moeilijk om zich in andermans 
denkproces te verplaatsen’. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Het werken met de leermethode BIAM geeft in de actieformulering direct antwoord op de 
vraag: Is er sprake van perspectiefontwikkeling of houden we in stand wat (er) al is?

Voor de kwaliteit van het denkproces of de denkkracht geldt een aantal voorwaarden 
(Van Aken, Camps, 1997):
- goed kunnen anticiperen op onverwachte situaties;
- vraagstukken kunnen oplossen;
- gebruik maken van mogelijkheden om denkcapaciteit te ontwikkelen;
- de mate waarin een beroep wordt gedaan om mee te denken over vraagstukken in het 
 werk.

De vraag is of en hoe professionals gestimuleerd worden tot denkwerk en hoe zij dit 
kunnen expliciteren in denkvaardigheden. Hebben we voor het oplossen van vraagstuk-
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ken voor morgen voldoende denkkracht? Hieronder wordt ingegaan op dit onderwerp.

Overleven met de huidige denkvaardigheden?
De organisaties die aan dit onderzoek een bijdrage hebben geleverd, bevinden zich alle in 
situaties, waarin zij afwegingen maken hoe te anticiperen op signalen van hun klanten. 
Ook speelt de kennis van eigen kwaliteiten een rol. In een deel van dit onderzoek is 
ingezoomd op percepties die bij professionals bestaan over ‘Leren VAN mensen met een 
handicap’. Geregeld vroegen professionals zich af of de organisatie persoonsgestuurde 
dienstverlening kan bieden met de inzet van hun huidige kwaliteit van denkkracht. Kan 
een organisatie waarin vraaggestuurde dienstverlening wordt geïmplementeerd met 
dezelfde denkvaardigheden overleven als ingezet worden bij aanbodgerichte dienstver-
lening? Uit het onderzoek kwam zijdelings naar voren dat professionals binnen orga-
nisaties niet meer denkvermogen ontwikkelen vanwege nieuwe productdefiniëringen,  
investering van nieuwe projectgelden, fusies of overnames van organisaties, ook al zijn 
dit allemaal belangrijke factoren. Maar hiermee werkt het management eerder aan de 
haalbaarheid en stabiliteit van de organisatie dan aan inhoudelijke vernieuwing op basis 
van ideeën van werknemers. 
Drucker (1991) en Toffler (1990) hebben de visie dat de economische en productieve 
macht van een moderne organisatie eerder schuilt in haar intellectuele en dienstver-
lenende vermogen dan in haar harde activa. Professionals werkzaam in de directe 
dienstverlening worden zelden uitgenodigd mee te denken over nieuwe aspecten van 
dienstverlening, terwijl de effecten van veranderingen voor de klant het eerst door 
hen waargenomen worden. Duncan en Weiss (1979), Daft en Weick (1974), Brown en 
Duguid (1991) onderzoeken het organisatorisch leren vanuit het gezichtpunt van de 
organisatorische interpretatie of collectieve zingeving. Zij definiëren de ontwikkeling van 
kennis als het resultaat van leren. Zij behoren wat dit betreft tot de weinige uitzonderin-
gen. 
Het managementparadigma dat wordt samengevat in het concept van de intelligente 
onderneming -die professioneel en innovatief en op grootschalige dienstverlening ge-
richt intellect zodanig aanstuurt dat een grotere productiviteit in dienstverlening wordt 
bereikt (Quinn, 1992)- vraagt bij toepassing binnen de sector voor mensen met een ver-
standelijke beperking om een fundamentele herstructurering van kerncompetenties op 
intellectueel en dienstverlenend terrein en van op dienstverlening gebaseerde strategieën.

Vertaling naar leermethode BIAM
Het toepassen van de leermethode BIAM nodigt uit tot al doende leren nadenken. De professio-
nal wordt zo een onderzoeker in de context van zijn werkpraktijk. Hij is niet afhankelijk van de 
bestaande categorieën theorie en techniek (Nonaka en Takeuchi, 1997), maar construeert voor het 
unieke geval een nieuwe (mini)theorie (Weick, 1979). De (mini)theorieën ontstaan aan de hand 
van het onderzoeken van visies, die vanuit meervoudig perspectief worden onderzocht op moge-
lijke viabiliteit; het werkt zolang het werkt. Daarna volgt actie.

Ontwikkeling van denkkracht
Het succes van dienstverlenende organisaties, zo wordt in dit proefschrift gesteld, ligt in 
de ontwikkeling van denkkracht van professionals. In het praktijkonderzoek is het reflec-
teren op elkaars mentale modellen de ingang tot het ontwikkelen van mentale vaardighe-
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den. Het ontwikkelen van een reflectieve organisatie, waar een leersysteem de verbinding 
vormt tussen werken en leren, maakt het mogelijk een lerende organisatie op te bouwen. 
Het impliceert tegelijkertijd dat managers hun functionalistische stellingname inwisselen 
voor een leergerichte stijl van leidinggeven, zodanig dat werknemers ‘leidingnemenden’ 
worden. Tegelijkertijd moet er voldoende besef zijn dat klantgestuurde dienstverlening 
niet lineair verloopt en interventies en innovatie het werkproces van alledag bepalen. 
Leidinggevenden hebben de opdracht om te zorgen dat voldoende mensen over kennis 
beschikken om nieuwe vraagstukken op te lossen en om daarbij te bemiddelen (Nonaka 
en Takeuchi, 1995). 

Variëteit 
Van Aken en Camps (1997) kwamen in hun onderzoek tot de conclusie dat 40% van de 
denkkracht van medewerkers niet wordt gebruikt. Met het organiseren van denkwerk 
bedoelen zij leiderschap dat is gericht op de bevordering van intelligent gedrag. Dat 
gedrag is gebaseerd op bewust nadenken over meer variëteit in plaats van gedrag dat pri-
mair wordt gereguleerd door normen en waarden, regels en procedures. Variëteit wordt 
opgevat als zowel verscheidenheid als wel afwijkende vormen en normen. Deze benade-
ring sluit aan bij Weick (1979), waarbij meervoudige betekenissen en het daarmee leren 
omgaan een mogelijkheid biedt denkkracht te blijven ontwikkelen. Betekenissen die 
verschillend zijn vragen erom na te denken over keuzes, keuzes te maken of om binnen 
een organisatie op verschillende manieren betekenissen toe te passen. Bij de economische 
groei van dienstverlenende sectoren wordt steeds meer  beroep gedaan op het denkver-
mogen van werknemers en dat vraagt om het organiseren van denkwerk (Van Aken en 
Camps, 1997). 

Vertaling naar leermethode BIAM
De leermethode BIAM kunnen we beschouwen als een denkmodel. Het opdiepen en explici-
teren van variaties (visies uitwisselen) en het communiceren over meervoudige betekenissen 
(gedrag) en deze betekenissen leren plaatsen in contexten (acties), vraagt om dynamische denk-
kracht. Door visie, actie en gedrag te verbinden ontstaan onderling gekoppelde gedragingen en 
kringlopen. Samen met de variatie aan benodigdheden vormen deze het leersysteem.

Variatie
Weick (1979) zegt dat de variatie binnen een systeem minstens even groot moet zijn als 
de variatie van de omgeving die het tracht te reguleren. Beknopt gezegd: ‘alleen variatie 
kan variatie reguleren’ (Buckley, 1967, pp. 495). Variatie vat Buckley op als afwisseling en 
verandering. Professionals die in staat zijn variatie aan te brengen en deze variatie samen 
met de persoon met een verstandelijke beperking vorm en inhoud te geven, zullen ook 
in staat zijn tot (zelf)regulering: van hun werk, maar ook van hun competentieont-
wikkeling. Als dit plaatsvindt vanuit een relationele kwaliteit, die niet is gericht op de 
dominante analytische denkkwaliteit, maar toegepast wordt vanuit het emotieve denken, 
kan dit als waarde toevoegende vaardigheid worden gezien. Figuur 16.2 brengt de relatie 
tussen denkontwikkeling en competentieontwikkeling in beeld. 
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Bevorderen van denkontwikkeling

variëteit variatie pluraliteit

professionals werken vanuit
- verscheidenheid 
- afwijkende vormen en normen

professionals werken in
- afwisselende situaties
- veranderende situaties

professionals werken vanuit
- meervoudige betekenissen

competentieontwikkeling
- leren werken vanuit 
   uiteenlopende situaties
- leren zien van verschillen
- leren maken van verschillen

competentieontwikkeling
- leren werken in niet reguliere 
   en gangbare situaties 

competentieontwikkeling
- vanuit meervoudige 
   betekenissen leren keuzes 
   maken

erkennen van competentie
- onderscheidingsvermogen

erkennen van competentie
- flexibiliteit

erkennen van competentie
- betekenisverlening

Transversalen: overgangen en verbindingen in de werkomgeving van professionals
van competentie-ontwikkeling 
naar competentie-erkenning

Figuur 16.2: bevordering van denkvermogen in relatie tot competentieontwikkeling

Denkkracht en denkwerk zijn als cruciale begrippen buitengewoon veelomvattend. Vol-
gens van Aken en Camps (1997) zal werken steeds meer gaan samenvallen met denken. 
Anders gezegd: ons werk wordt in hoge mate denkwerk. Niet daadkracht wordt als eerste 
vereiste gezien, maar denkkracht. Het denkwerk van de dienstverlener staat steeds meer 
op de voorgrond.

16.7 Theorievorming in perspectief 
In dit hoofdstuk zijn de omgevingsvariabelen in beeld gebracht die van invloed zijn op 
‘nieuwe’ theorievorming, die ten dienste moet staan aan leren en zich ontwikkelen van 
mensen met een verstandelijke beperking en professionals. De in dit deel beschreven 
(mini)theorieën en benaderingen zijn geformuleerd aan de hand van ervaringen opge-
daan met professionals en managers in de werkpraktijk. De ervaringen zijn beschreven 
met onderbouwingen vanuit literatuurstudie over leren, leefwereld, leefsysteem, commu-
nicatief handelen, beleidsleren, enzovoort.
Vanuit een constructionistisch perspectief zijn duurzame waarheden, die we tradities 
in zorg en dienstverlening kunnen noemen, onder de aandacht gebracht. Hiertegenover 
staan steeds nieuwe visies die geïntegreerd kunnen worden in moderne bedrijfsvoering. 
Er is van uitgegaan dat elke tijd zijn duurzame waarheden heeft en dat deze werkzaam 
zijn zolang ze werken (viabiliteit). 

16.8 Dialoog 
In de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking gaat het bij profes-
sionals vooral om het leren aangaan van de dialoog over de kritische punten bij zelf-
bepaling. In dit proefschrift zijn het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM 
leerinstrumenten om de dialoog te voeren en met cliënten de juiste acties te selecteren.
De brede dialogen over de consequenties van zorgvernieuwing, die zowel door het leer-
spel ‘Open de Cirkel’ als bij de leermethode BIAM werden aangegaan, kenmerkten zich 
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gaandeweg door nieuwe ideeën en het opperen van mogelijkheden voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
De smalle dialoog over zaken als ‘welk type ondersteuning past bij Klaas, als het om 
ordening gaat in zijn huishouden’ bleek een tijdrovende aangelegenheid. Normen van 
professionals over mate van zelfbepaling bleken zeer uiteenlopend. De theoretische visie 
op georganiseerde leerondersteuning veronderstelt een samenhang in proces en praktijk 
die persoonsgericht en integraal is (Vulto, 2002). De praktische vertaling van die visie 
vraagt om beroepsontwikkeling die is gericht op intrinsieke waarden als persoonlijke 
aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en ontvankelijkheid. Deze waarden zijn de 
kern van de zorg en de praktijk (Vulto, 2002). 
De dienstverlening moet dan ook gereorganiseerd worden rondom de plek waar het 
dagelijkse leven zich voltrekt. Verbetering van de sociale kwaliteit van de hele leefom-
geving staat voorop. De uitvoerders van ‘de zorgpraktijk’ zullen (aanvankelijk) veel 
bezwaren naar voren brengen tegen learning support: het opbouwen van een ondersteu-
ningsnetwerk rond de wensen van de persoon met een verstandelijke beperking is niet in 
overeenstemming met de werkwijze van bureaucratische werkomgevingen. Ook bij staf 
en management zal gedegen voorbereiding moeten plaatsvinden op de cultuuromslag 
die learning support impliceert. Datzelfde geldt voor familie en vrienden van de persoon 
met een verstandelijke beperking: zij zullen hun bezwaren en angsten moeten overwin-
nen en hun successen delen wil learning support kans van slagen hebben.
Deze nieuwe benadering zal allereerst het karakter aannemen van een belangenconflict: 
de prioriteiten van de persoon met een verstandelijke beperking versus de wensen en 
eisen van familie en professionals, die zich vaak zullen afvragen of de keuze die de per-
soon maakt wel de beste is voor hem of haar. Welke wensen hebben prioriteit? Dit is een 
belangrijk thema binnen het domein van learning support. 
Met de emancipatie van de persoon met een verstandelijke beperking krijgt deze ook het 
‘privilege’ om beslissingen te nemen en fouten te maken. Professionals moeten onder-
scheid kunnen maken tussen de verschillende soorten keuzes waar iemand voor staat. 
Waar ligt de grens tussen ‘let go’ en ‘ingrijpen/corrigeren’? De antwoorden op deze vraag 
raken aan ethische grenzen en kwesties die learning support onvermijdelijk zal aanroe-
ren. Dit nieuwe (ethische) veld heeft nog nauwelijks aandacht gekregen.
De tijd zal uitwijzen of de reactie van de samenleving op participatie en ‘inclusion’ (erbij 
horen) van mensen met een verstandelijke beperking hen tot gehandicapte burgers 
maakt of dat zij medeburgers zijn. Op politiek en beleidsniveau wordt de opvatting 
gedeeld dat het minder toedekken van de handicap/verstandelijke beperking van mensen 
(door compenserende maatregelen) hun emancipatie ten goede komt. Door toepassing 
van BIAM wordt zichtbaar dat beroepsontwikkeling niet als eerste of enige bij uitvoe-
rend professionals zelf neergelegd kan worden. Deze conclusie kan worden afgeleid van 
het gegeven dat regelmatig zichtbaar was dat professionals, stagiaires en leerlingen tegen 
de grenzen van hun deskundigheid en mogelijkheden aanliepen. Uit de praktijkstudies 
blijkt dat professionals in zeer geringe mate in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen 
in het eigen leerproces, of voor hun individuele leercompetentie-ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 16

Noot 1 

Geus en van Gennep (2001). Volwaardig Burgerschap: ‘Mensen met een verstandelijke handi-

cap behoren in de samenleving een positie te krijgen als volwaardig burger. Wat hieronder moet 

worden verstaan, wordt geconcretiseerd in een resolutie die door de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties in 1993 is aanvaard. Die resolutie bevat standaardregels voor het scheppen van 

gelijke kansen. In de resolutie worden acht speerpunten voor gelijkwaardige participatie onder-

scheiden: toegankelijk maken van de samenleving; gelijke kansen op onderwijs in geïntegreerde 

structuren; gelijke kansen op werkgelegenheid; behoud van inkomsten en sociale zekerheid; 

volwaardige deelname aan een gezinsleven en recht op lichamelijke integriteit; gelijke kansen 

op deelname aan de cultuur; gelijke kansen op deelname aan recreatie en sport; gelijkwaardige 

deelname aan het godsdienstig leven van de eigen gemeenschap. Deze speerpunten voor volwaar-

dig burgerschap zijn bedoeld voor alle mensen met een handicap, dus ook voor mensen met een 

verstandelijke handicap.

Lijst van figuren

Figuur 16.0:  thema’s leren en opleiden in het hervormingsproces

Figuur 16.1:  gebruikswaarde van communicatief handelen: van radicale reflectie naar

  hervorming

Figuur 16.2:  bevordering van denkvermogen in relatie tot competentieontwikkeling
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Hoofdstuk 17 

Samen-(be)levingsvraagstuk 

17.0 Inleiding 
De vorige hoofdstukken kunnen we beschouwen als een brede dialoog over de kwaliteit 
van leven van mensen met een verstandelijke beperking en de kwaliteit van werken van 
de professionals. In dit hoofdstuk benadrukken we het belang om arbeidsprocessen te 
verbinden met sociale actie waarin mensen met een verstandelijke beperking deelnemers 
zijn in plaats van toeschouwers.
Daarbij wordt een verbinding gelegd met aspecten van duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord leren. Het leren ontwerpen en ontwikkelen van praktijkkennis krijgt 
bijzondere aandacht. De onderbouwing van de totstandkoming van praktijkkennis is 
gedeeltelijk ontleend aan onderzoek van Dougherty (2000). Figuur 17.0 geeft de para-
grafen aan die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Samen-(be)levingsvraagstuk 17.0 Inleiding

17.1 Omgevingsvariabelen

17.2 Duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren

17.3 Ontwerpen en ontwikkelen van praktijkkennis

17.4 Maatschappijgerichte ideologie

17.5 Beleidsleren

17.6 Reflectie

Figuur 17.0: het samen-(be)levingsvraagstuk en de omgevingsvariabelen

Het accent in dit hoofdstuk ‘Samen-(be)levingsvraagstuk’ ligt niet op individueel leren 
van mensen met een verstandelijke beperking en professionals maar op omgevingsvaria-
belen als cultuur, arbeidsprocessen, leernetwerken, leersystemen, leeromgeving, leer-
ruimte, leerprocessen, dienstverleningsprocessen en organisatorische voorwaarden. Deze 
factoren zijn geplaatst in een brede maatschappelijke context. Factoren die het leren en 
zich ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking en professionals bevor-
deren of belemmeren worden gerelateerd aan maatschappij-ontwikkeling. 
Als toelichting op de huidige situatie van organisaties die steeds meer als netwerkorga-
nisaties fungeren, gebruiken we de benadering van Sennett (1998) met als kenmerk het 
creëren van verbondenheid dwars door flexibiliteit. Sennett benadrukt dat vooral de 
manier waarop we onze woonomgeving vormgeven mensen kan helpen een gevoel van 
saamhorigheid te ontwikkelen. Mensen, ook mensen met een verstandelijke beperking, 
hebben een omgeving nodig die hen in contact brengt met gevarieerde levensvormen. Zij 
hebben behoefte aan sociale trefpunten waar mensen met een verschillende leefsituatie 
elkaar ontmoeten. De vraag is hoe we dit samenlevingsproces zo kunnen vormgeven dat 
het ontmoetingen tussen mensen bevordert. 
Vanuit de voorwaarden die het emancipatorische hervormingsproces van mensen met 
een verstandelijke beperking aan het beleid stelt, wordt het aspect beleidsleren belicht. 
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Beleidsleren wordt in verband gebracht met leren en zich ontwikkelen, onderwijs, edu-
catie en vorming. De vraag dient zich aan of processen en structuren in dit hervormings-
proces, waarin zelfontplooiing van mensen met een verstandelijke beperking tot per-
soonlijke meerwaarde dient te leiden, als een geslaagd proces van beleidsleren herkend 
kunnen worden.

17.1 Omgevingsvariabelen 
De samenhang tussen de brede maatschappelijke dialoog en de smalle beroepspraktijk 
van de professional wordt aan de hand van opgedane ervaringen en bevindingen met 
de leermethode BIAM geïllustreerd in tekstinzetjes. Deze bevindingen zijn uitkomsten 
van de wisselwerking tussen praktijk en theorie. Een brede contextbeschrijving komt 
tegemoet aan de visie op het sociaal-constructionisme die in dit proefschrift is ge-
operationaliseerd. Vygotsky (1988) en Bruner (1990) formuleren deze visie als volgt: de 
nadruk bij maatschappijontwikkeling ligt op het individu dat de werkelijkheid con-
strueert in zijn relatie met de externe omgeving en waarbij het mentale proces wordt 
geïnformeerd door invloeden van sociale relaties. 

Vertaling naar leermethode BIAM 
In de dialogen van de leermethode BIAM leggen professionals authenticiteit en geloofwaardig-
heid aan de dag. De persoonlijke inbreng van iedere professional wordt als werkelijkheid be-
schouwd. Deze werkelijkheid wordt geëxpliciteerd aan de hand van ervaringen en het vertellen 
van verhalen over de dagelijkse dingen. De theorievorming heeft zich ontwikkeld aan de hand 
van deze verhalen van professionals, hun reflecties en acties die in de samenleving worden 
uitgevoerd.

Bij het selecteren van informatie en het interpreteren van effecten en resultaten van het 
leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM is steeds de vraag gesteld (Weick, 
1989): Heeft de professional, of de organisatie de onderliggende structuur van de omge-
ving ontdekt en benut? 
Het ontdekken van de invloed van de context op de uitwerking van acties heeft uitge-
wezen dat omgevingen meervoudig zijn en kwetsbaarder dan vaak wordt gedacht. Zo 
was de mobiliteit (het vertrek) van professionals vaak een scheidslijn voor medewerkers, 
waarbij het bewerkingsproces van overdracht leidde tot het stoppen van de activiteiten 
met de persoon met een verstandelijke beperking. Bij het innemen van de juiste positie 
om naar de leefomgeving van de persoon met een verstandelijke beperking te kijken zou 
iedere organisatie zich moeten afvragen: Hoe wordt het dienstverleningsproces voortge-
zet bij vertrek van een professional? Wat doet de organisatie, dat ze precies die omgeving 
herschept die past bij de leefomgeving van de persoon met een verstandelijke beperking? 
Het perspectief van die bewerking is ondoorzichtig. 
Weick (1989) benadert dit als volgt: beperkingen bestaan meestal uit het falen tot hande-
len, niet zozeer een falen terwijl men handelt. Beperkingen zijn misleidende conclusies, 
maar helaas beseft men over het algemeen niet dat zij op vooronderstellingen gebaseerd 
zijn in plaats van op acties. Zo wordt de keuze om niets te ondernemen bepaald door 
beperkingen en weerstanden die alleen maar in de verbeelding bestaan. 
Deze verbeeldingen worden in de omgeving van de persoon met een verstandelijke 
beperking vervolgens op de voorgrond tredende ‘dingen’. Het worden zelfopgelegde 
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restricties die professionals aangrijpen als ze problemen tegenkomen. Degene die de bres 
weet te slaan in deze zogenaamde beperkingen heeft daar vaak aanzienlijk voordeel van.

17.1.1  Consensus in levenskwaliteit
Met name de onderzoeksuitkomsten van percepties van zorgvernieuwing, zoals profes-
sionals die zien en beleven, waren het motief om door te gaan met verdere theorieont-
wikkeling. Al lerend en werkend is tijdens de onderzoeksperiode zichtbaar geworden 
dat professionals in hun complexe rol en veelzijdige taak in de samenleving niet meer 
kunnen volstaan met reguliere en traditionele aanpakken van zorgverlening. Het uitvoe-
ring geven aan rollen als: ondersteuner, begeleider, coach, trainer, verzorger, verpleger, 
enzovoort noodzaken tot het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. 
Deze rollen en taken van professionals die vervuld worden in een gevarieerde samenle-
ving, waarin werkcontexten voortdurend wisselen, vragen om samen met de persoon 
met een verstandelijke beperking te zoeken naar consensus in levenskwaliteit. 

In het vooronderzoek met het leerspel ‘Open de Cirkel’ (Van Biene, Hoeben, 1999) is de 
ervaring opgedaan dat alleen maar zoeken naar bedoelingen en waarden tussen mensen 
niet het werkelijke zoeken genereert naar een oplossing voor systematisch leren en ont-
wikkelen. De vraag blijft actueel te onderzoeken welke logische stap en welke modellen 
nodig zijn om die sociale werkelijkheid te creëren, zodanig dat nieuwe leef- en leersyste-
men tot gelijkwaardig burgerschap leiden. 

17.2 Duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren

Vertaling naar leermethode BIAM
Het ligt in de bedoeling door systematisch de Betekenisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM) 
toe te passen in de werkpraktijk bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
leren. De theorie van het constructionisme volgend staat de leermethode BIAM open voor 
alternatieven en vraagt voortdurend naar het nut en de zin van het toevoegen van nieuwe 
mogelijkheden: wat zijn de winst- en verliespunten voor de persoon met een verstandelijke 
beperking bij het maken van bepaalde keuzes? In principe is er geen einde aan nieuwe gezichts-
punten. BIAM wil juist de overheersing van één benadering of mogelijkheid vermijden. Het 
wil door systematische toepassing van reflectie open blijven staan voor de multidimensionele 
gelaagdheid in organisaties. In de toepassingspraktijk van BIAM betrof het integrale leertrajec-
ten waaraan professionals met verschillende functies deelnamen.

De leertrajecten binnen BIAM waren niet functiegebonden en sloten hiërarchie uit. 
Daarbij is van het principe uitgegaan dat niet de functie, maar de inbreng telt. In de 
praktijkstudies is aan de hand van onderzoeksscores toegelicht in hoeverre professionals 
in de leersituatie een eigen inbreng hebben.
Theoretisch benadert Gergen (1998) deze gevolgde ziens- en denkwijze in het onder-
zoeksproces als volgt: het constructionisme neemt geen positie in op zo’n wijze dat 
bepaalde groeperingen buitengesloten worden ten gunste van anderen. Men kiest niet 
a priori partij, maar tracht a posteriori, door overleg, dialoog en discussie iedere groep 
met een bepaalde ethiek zoveel mogelijk de ruimte te geven. Dit gebeurt in de hoop dat 
al deze groepen dezelfde tolerante en ruimtegevende houding zullen hebben. Wat in feite 
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gebeurt, is dat door lokale coördinatie gaandeweg ondersteuningsmodellen worden ont-
wikkeld die viabel zijn. Dit wil zeggen dat voor alle deelnemenden aan een gegeven lo-
kale ethiek een leven geboden wordt dat volledig is, of tenminste zo volledig als mogelijk 
is. Voorbeelden in de Nederlandse samenleving zijn community care, living support en 
andere vormen van sociale activering. In de huidige global village echter is de ontmoe-
ting of botsing van verschillende waardesystemen onvermijdelijk. Het constructionisme 
kan hoogstens bijdragen aan het op gang houden van de dialoog (Gergen, 1998). 

Duurzaam leren kan in die zin benaderd worden als het vormgeven van cultuur, deze 
instandhouden en vernieuwen, door de nadruk te leggen op reflecties in acties en inter-
acties (De Moor, 2000). 

17.2.1  Betekenis geven aan relaties
Op organisatie-, team- en individueel niveau kan de leermethode BIAM bijdragen aan 
het leren uitwisselen van visies en het op gang houden van de dialoog tussen mensen 
met een verstandelijke beperking, verwanten/belanghebbenden en professionals. 
Het leren uitwisselen van visies en het op gang houden van de dialoog zal alleen mogelijk 
zijn als de arbeidsethiek zich niet ontwikkelt aan de oppervlakte van de ervaring, maar 
aan de hand van de betekenis die aan deze ervaring wordt gegeven en die tot stand komt 
in sociale interactie met anderen. Teamleden kunnen betekenis geven aan relaties door in 
dialoog te zijn over hun ervaringen. In de praktijk blijkt dit niet vanzelfsprekend. Uit de 
transcripties blijkt dat het leerspel ‘Open de Cirkel’ ‘verplichtte’ om persoonsgebonden 
kennis met anderen te delen en dat nieuwe kennis tot stand kwam temidden van ambi-
guïteit. Het instrument ‘Open de Cirkel’ was hier het sturende middel.
Sennett (1998, pp. 106) maakt de kritische kanttekening: ‘Teamwerk is vernederende 
oppervlakkigheid in groepsverband’. Hij refereert aan de werking van teams door te 
stellen dat teamleden ontvankelijkheid verheerlijken voor anderen. Het verlangt ‘zachte’ 
capaciteiten als goed kunnen luisteren en met anderen kunnen samenwerken. Bovenal 
wordt de nadruk gelegd op het vermogen van het team zich aan de omstandigheden aan 
te passen. 
In de deelnemende organisaties zijn mogelijkheden van teamleren toegepast. Actieve 
manieren van teamleren zijn geplaatst in de dagelijkse werk-/leefcontext en deze context 
wordt tegelijkertijd opgevat als samenlevingscontext.

Vertaling naar leermethode BIAM
In de praktijkstudies zien we dat gebruik van de leermethode BIAM direct een beroep doet op 
relaties tussen professionals onderling, tussen professionals en mensen met een verstandelijke 
beperking, hun verwanten en andere betrokkenen. Het hieraan verbonden leerproces heeft zich 
in het onderzoeksproces voltrokken in een vijftal toepassingen van ervaringsleren: in collectieve 
leerbijeenkomsten, in leergroepen, in reflectiebijeenkomsten, met duo-leren en in leernetwerken.

Betekenis leren geven aan meervoudige relaties kan vanuit een constructionistische 
benadering alleen bij voldoende besef en noodzaak om sociale relaties te scheppen, deze 
te onderhouden en te wijzigen. Volgens Gergen (1995) gaat het daarbij niet enkel om de 
betekenis van een verhaal binnen een werksetting, maar vooral om de vraag of de nieuwe 
betekenisvorm effectief is in de sociale arena buiten deze context. 
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17.2.2  Construeren van belevingswerelden
Het wordt steeds meer een vereiste om na te denken of dat wat door mensen met een 
verstandelijke beperking als kennis en ervaring wordt opgedaan ook echt relevant is voor 
hun ondersteuning en zelfontplooiing (sociale realiteit). De persoon met een verstande-
lijke beperking vraagt om kennis die past bij zijn hulpvraag en als die achterwege blijft, 
zal hij of zij geen inzicht krijgen in zijn of haar actuele ontwikkeling en veranderingen in 
de eigen levenssfeer. Het gevolg is dat professionals veelal op basis van hun persoonlijke 
zingeving (sense making) heel verschillende belevingswerelden construeren voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Zij reageren niet op de werkelijkheid van de cliënt 
maar op hun eigen uitsnede van de werkelijkheid.
Gezien het grote aantal wisselingen in professionals met wie een persoon met een ver-
standelijke beperking doorgaans te maken heeft, is het gevaar aanwezig dat de ontstane 
nieuwe sociale realiteit voor de persoon niet meer zijn private werkelijkheid is. Het 
bewust genereren van nieuwe constructieprocessen binnen en buiten organisaties, die 
onlosmakelijk verbonden zijn met processen van sociale uitwisseling waarin geschiede-
nis en cultuur een plaats hebben, kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe 
praktijkkennis. De vraag hierbij is of nieuwe praktijkkennis bijdraagt aan het collectieve 
leerproces als er nog zoveel afzonderlijke gemeenschappen zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking, zoals instellingen en voorzieningen? Het antwoord hierop kan 
meervoudig zijn.

Vertaling naar leermethode BIAM
Om het hervormingsproces te bevorderen zullen gemeenschappen waar het traditionele groepswonen 
aan de orde is en waar dagbesteding en (speciaal) onderwijs nog plaatsvindt op basis van een program-
matische groepsinvulling, niet veel nieuwe praktijkkennis opleveren. Het gebruik van de leermethode 
BIAM heeft uitgewezen dat interventies van professionals meestal gericht zijn op het herstructureren en 
herorganiseren van het eigen werk en herinrichting van groepsprogramma’s. Een ander aspect is de kwa-
liteit van het integraal management. De integraal manager zal in staat moeten zijn voldoende transfer 
van praktijkkennis te organiseren. In geen van de deelnemende organisaties was dit het geval. 

De kwaliteit van de sociale interacties tussen manager en professional en professionals 
onderling is van belang voor de kennistransfer bij zorgvernieuwing. Hieronder halen we 
motieven aan die het proces van construeren van praktijkkennis kunnen belemmeren.

17.3 Ontwerpen en ontwikkelen van praktijkkennis
Dougherty (2000) heeft aangetoond dat de hoge mate van mobiliteit die gevraagd wordt 
van medewerkers om op meerdere werkplekken te werken, betekent dat nieuwe kennis 
verwatert of helemaal verloren gaat. Zo kan nieuwe kennis in organisaties niet beklijven 
en deze verdwijnt dan ook in het ‘zwarte gat’ van de lokale, individuele praktijk. Door de 
dynamiek in organisaties wordt nieuwe kennis binnen organisaties eerder verstrooid en 
telkens vernietigd in plaats van systematisch verzameld. 
Volgens Dougherty (2000) is in dienstverlenende organisaties het volgende probleem 
aan de orde. Deze organisaties creëren telkens nieuwe, op de praktijk gebaseerde kennis, 
maar veel van die nieuwe kennis gaat weer verloren, omdat ze ontglipt aan de aandacht. 
Daardoor moet als het ware telkens opnieuw het wiel worden uitgevonden. Dit onver-
mogen hangt samen met drie problemen:
- de praktijk zelf in organisaties verandert voortdurend;
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- de reeds aanwezige, uitgesleten werkpatronen lopen voortdurend achter op nieuwe 
 ontwikkelingen;
- men is niet alert genoeg op de organisatiepraktijk: men neemt deze als vaststaand aan, 
 reflecteert er niet (meer) op.

We kunnen het bovenstaande samenvatten als onvermogen in systematisch handelen.
Het is nodig de onderliggende dynamiek te begrijpen van de sociale (inter)actie die de 
huidige structuur reguleert. Van daaruit kan men vervolgens inzichten ontwikkelen om 
te komen tot alternatieve benaderingen van op de praktijk gebaseerde kennis. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Het transformeren van dit onvermogen naar vermogen in adequaat handelen wordt in de 
praktijkstudies ondervangen door te werken met leersystemen. BIAM zet als systematische leer-
methode aan tot reflecteren en uitwisseling van visies en het ter discussie stellen van het eigen 
gedrag door professionals zelf. Het bewust creëren van werkcontexten waarin tijd en ruimte is 
voor betekenisgeving en het omzetten van betekenissen naar persoonsgebonden acties is het 
leidend principe om competenties te ontwikkelen en kennis te actualiseren.

17.3.1  Transformatie van visies naar sociale ordes
In de praktijkstudies hebben professionals gezamenlijk nieuwe vormen van leren en 
werken onderzocht om van onvermogen in handelen tot ontwikkeling van leervermogen 
te komen, waarbij de formele organisatiestrategie steeds meer als relatief belang wordt 
gezien. De gerichtheid op het eigen leerproces komt steeds nadrukkelijker op de voor-
grond te staan. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Spelcoaches, die als co-researchers deelnamen aan het onderzoek raakten gaandeweg steeds 
meer betrokken op het eigen leerproces en zij gingen zelf ‘eisen stellen’ aan hun coachingskwa-
liteit. Zij signaleerden bij zichzelf een tekort aan reflectieve en communicatieve vaardigheden. 
Bij het leren reflecteren tussen leidinggevende en spelcoach bleek het voor de spelcoach vooral 
te gaan om het loslaten van de hiërarchie. De reflecties van de spelcoaches werden door de lei-
dinggevenden zeer gewaardeerd en door hen in positieve acties omgezet. Het leersysteem ‘Open 
de Cirkel’ hielp het relatiesysteem te doorbreken en de rollen werden als het ware getransfor-
meerd naar gelijkgerichtheid op het betreffende onderwerp: zorgvernieuwing.

Het verbeteren van reflectieve vaardigheden is in alle praktijkstudies zowel een individu-
eel als gezamenlijk belang geworden. Gericht kennis mobiliseren met de bedoeling deze 
kennis voor langere duur te kunnen gebruiken in uiteenlopende werksituaties versterkt 
de kwaliteit van het leersysteem. In die zin kunnen we kennisontwikkeling beschouwen 
als een stap naar de schepping van een nieuwe sociale orde binnen een werksetting. De 
visie die hieraan ten grondslag ligt is tweeërlei:
- Het gaat er niet alleen om hoe visies getransporteerd worden als informatie, maar 
 eerder hoe en waarmee transformatie van visies kan plaatsvinden naar nieuwe sociale 
 ordes (De Moor, 1996; 1998b). 



418

- Een andere invalshoek is het leren analyseren van bestaande relaties tussen 
 leidinggevende en professionals: er ontstaat hiermee een dieper inzicht in circulaire 
 processen in de relatie met de ander. En daar is het om te doen bij reflectie: het 
 ontdekken van een nieuwe structuur (Korthagen, 1998). 

17.3.2  Sociale realiteiten
Het mogelijk bevorderen van interdependenties tussen mechanismen in duurzaam leren 
en organisatieleren vraagt om werkprocessen en interactieprocessen die een evenwicht 
genereren. De theorievorming van de leermethode BIAM heeft zich met name gericht op 
systematische interactie, die zichzelf als werksysteem onderhoudt vanwege het 
individueel of gezamenlijk coördineren van acties en door systematisch te reflecteren 
op resultaten en effecten van acties. De interacties worden gaandeweg gekoppeld en 
gecoördineerd tot gevestigde handelingspatronen (De Moor, 2000). Benaderd vanuit het 
sociaal-constructionisme stellen we: mensen hebben het vermogen te communiceren en 
zijn bovendien collectief in staat gemeenschappelijke realiteiten te construeren. Betreft 
de gemeenschappelijke realiteitsconstructie een sociale realiteit, dan spreekt men van de 
organisatie als sociale realiteit of van de organisatiecultuur (De Moor, 2000). Betekenis-
verlening aan de werkelijkheid wordt gemeenschappelijk gecoördineerd en er ontstaat 
een bepaalde mate van interdependentie. 
Figuur 17.1 geeft schematisch een optie weer vanuit welke aspecten en richting onder-
linge afhankelijkheid tot stand kan komen waarin competenties van mensen ontwikkeld 
kunnen worden.

Duurzaam leren

Samenlevingscontext:
Emanciperen van de persoon met een ver-
standelijke beperking en de professional 

Construeren van sociale realiteiten door 
competentiegericht leren en opleiden 

in zorgsector en onderwijs

Organisatieleren

Organisatiecontext:
Bevorderen van competentie-ontwikke-

ling van de persoon met een verstandelijke 
beperking en de professional door acties te 

coördineren

Construeren van sociale realiteiten door 
facilitering van collectieve, groeps-/team- 

en individuele leerprocessen

Figuur 17.1: een optie om interdependenties te ontwikkelen tussen duurzaam leren en organisatieleren 

Gemeenschappelijk realiteitsbesef
Vanuit een maatschappijkritische zienswijze op vraaggestuurde dienstverlening zijn in 
de onderzoeksperiode dilemma’s en mogelijkheden van leren van mensen ‘opgespoord’, 
die weer hebben bijgedragen aan de theorievorming van de leermethode BIAM. Hieron-
der worden denkwijzen aangereikt, benaderd vanuit het sociaal-constructionisme, met 
de bedoeling te komen tot gemeenschappelijke realiteitsconstructies. Deze constructies 
kunnen leiden tot gemeenschappelijk realiteitsbesef (De Moor, 2000) op het gebied van 
leren en zich ontwikkelen van professionals en mensen met een verstandelijke beperking. 
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17.3.3  Integratie leren en werken
In deel 2, is al aangegeven dat het specifiek werken aan mentale programmering die zich 
richt op gedragsverandering nog niet automatisch leidt tot structurele verbeteringen in 
de levenssfeer van de persoon met een verstandelijke beperking. Noch leidt het auto-
matisch tot professionalisering, die gericht is op ondersteunen van de persoon in zijn 
zelfontplooiing. Het creëren van werkcontexten waar professionals in een geïntegreerd 
systeem van leren en werken leren reflecteren en specifiek uitgaan van vraaggestuurde 
dienstverlening kan mogelijk bijdragen aan duurzaam en verantwoord leren. In figuur 
17.2 worden aspecten van duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren bij elkaar 
gebracht.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren

Faciliteren leerondersteuning 
(Her)structureren van zorg, welzijn en onderwijs

Flexibiliseren en specialiseren van diensten
Concentreren op de relatie cliënt-professional

Duurzaam leren 
Competentiegricht leren
Uitgaan van arbeidsmarktontwikkeling
Uitgaan van beroepstaken/-vraagstukken 
Uitgaan van levensvraagstukken

Organiseren leerondersteunning 
Collectief leren

Groeps-/teamleren
Duo leren

Individueel leren

Leren leren
Leren reflecteren

Leren bevorderen van zelfsturing van het leren
Leren ondersteunen van leerprocessen

Leren ontwikkelen van persoonlijke bekwaamheid
Leren werken aan materiedeskundigheid

Leren ontwikkelen waarde-toegevoegde vaardigheden 

Maatschappijgeoriënteerd leren
Betrekking hebbend op de maatschappij
Behorend tot de maatschappij
Voorkomend in de maatschappij

Verantwoord leren
Doordacht en weloverwogen
Rationeel en emotioneel
Vanuit opvattingen en houding
Vanuit theorieën
Combineren van leren en werken

Figuur 17.2: aspecten van integratie van duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren

Het hervormingsproces kan zich versnellen als onderwijsinstellingen professionals 
afleveren die opgeleid zijn vanuit principes van ondersteunend werken om de emancipa-
tie van hulpvragers doelbewust te kunnen bevorderen. De paradox die zich aandient is, 
dat zij stages, werkomgevingen, experimenteerruimte nodig hebben die gericht zijn op 
vernieuwing en leren van mensen. In veel ‘leerbedrijven’ of zorgorganisaties is dit tot nu 
toe nog maar zeer beperkt het geval. 
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17.3.4  Doorbreken circulaire processen
In bovenstaande beschouwingen wordt de noodzaak verwoord kennisontwikkeling en 
professionalisering binnen dienstverlenende organisaties te bevorderen door het door-
breken van circulaire processen (Korthagen, 1998). De conclusies van Dougerthy (2000) 
ondersteunen deze noodzaak. In deel 3, hoofdstuk 10 Leermethode BIAM, is dit expliciet 
uitgewerkt aan de hand van de theorie het ‘deconstrueren van situaties en processen’ 
(Gergen, 1998). Het wordt hiermee mogelijk ongewenste patronen te doorbreken (Kort-
hagen, 1998). 
In de onderzoeksperiode kwam tijdens de dialoogsessies het aspect zelfsturing regel-
matig aan de orde. Er bleek veel verwarring over dit begrip te bestaan in relatie tot de 
taakstelling van de professional en de manager. Professionals formuleerden zelfsturing in 
relatie tot beheersing van financiële middelen (budgetverantwoordelijkheid), het orga-
niseren van zorg en het zelfstandig uitvoeren van taken. Zelfsturing leren verbinden met 
ontwikkeling van eigen competentie en competentie van hulpvragers is als een nieuwe 
invalshoek ervaren. 
In alle onderzoeksresultaten zien we dat het geen vanzelfsprekendheid is denk- en werk-
processen te doorbreken. Reflecteren blijkt een van de moeilijkste vaardigheden te zijn.

17.4 Maatschappijgerichte ideologie
Over zorgvernieuwing en ondersteuningsgericht werken wordt al jaren gepraat en ook 
‘de politiek’ kan zich erin vinden. Gedurende dit onderzoek zijn we geen mensen tegen-
gekomen die geen voorstander zijn van de ondersteuningsvisie. Termen als normalisatie 
en integratie hanteert men met het grootste gemak en het is bijna vanzelfsprekend dat 
daarover op het werk gepraat wordt. 
Maar het wordt lastig als precies omschreven moet worden wat ondersteuningsgericht 
wonen en werken inhoudt voor de persoon met een verstandelijke beperking. Dan blijkt 
dat de meningen van professionals tegenover elkaar staan. Als het ondersteuningsmodel 
serieus wordt opgepakt, dan komt het management binnen de kortste keren in de pro-
blemen. Als er vernieuwend gebouwd moet worden, dan raken we verstrikt in de regelge-
ving. Als we een nieuw zorgproces willen realiseren, hebben we al snel een communica-
tieprobleem met ouders en personeel. Als we de stap willen zetten van de ideologie naar 
de praktijk van alledag, moet er voldoende managementpotentieel zijn om het proces in 
goede banen te leiden. 
Van managers wordt het vermogen gevraagd in dialoog te gaan met collega’s over de 
verschuiving van morele principes binnen de dienstverlening met als kenmerken: van 
‘eigen koninkrijkjes’ naar samenwerking, van reorganiseren naar netwerken, en van 
principes naar praxis. De benadering van Gergen (1998) biedt perspectief: geen enkel 
inzicht wordt ‘bevroren’ maar de dialoog moet voortduren, opdat nieuwe constructies 
altijd mogelijk zijn.

17.4.1 Systeem van ideeën en zingevingen
Het vreemde is dat er wel een maatschappijgerichte ideologie is in Nederland, terwijl het 
er in de praktijk op lijkt dat we bezig zijn met de zorgvernieuwing van gisteren. Daarom 
komen veel zaken die van werkelijk belang zijn voor mensen met een verstandelijke 
beperking onvoldoende van de grond. Tijdens het actieonderzoek is ervaren dat een 
maatschappijgerichte ideologie over emancipatie van mensen met een verstandelijke 
beperking vooralsnog een systeem van ideeën en zingevingen inhoudt dat al dan niet 
richting geeft aan het gedrag van professionals. Veelal kijkt men vanuit een emotief gela-
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den en op een waarderende manier. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om van ‘idee’ 
over volwaardig burgerschap zodanig tot actie te komen, dat het leven van de persoon 
met een verstandelijke beperking structureel beïnvloed kan worden. Deze zienswijze 
komt overeen met de conclusies van Dougherty (2000), dat vanwege de voortdurende 
veranderende praktijk geen vernieuwing tot stand komt. Men raakt achterop door vast 
te houden aan oude werkwijzen en gebrek aan reflectie op de organisatiepraktijk in zijn 
geheel.
Van Gennep (1999) heeft de opvatting dat de ideologie van zorgvernieuwing te weinig 
persoonsgericht is en we in Nederland nog niet toe zijn aan daadwerkelijke integratie. 
We zouden nieuwe zorgvormen nog steeds te veel verbinden met instituties, in plaats 
van deze instituties af te schaffen. Voorbeelden in dit proefschrift zijn: het organiseren en 
aanbieden van vorming en educatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking 
binnen zorgorganisaties in plaats van binnen reguliere onderwijsvoorzieningen in de 
samenleving. Zo zou men met bijvoorbeeld het beroepsonderwijs leerinfrastructuren 
kunnen ontwerpen die bestemd kunnen zijn voor valide en invalide burgers. De vraag 
is welke politieke ondersteuning nodig is om leren en zich ontwikkelen van mensen 
met een verstandelijke beperking tot een zodanig issue te maken, dat zorgaanbieders 
zich verplicht voelen een leerklimaat te bieden waarin systematisch leren en werken van 
professionals en mensen met een verstandelijke beperking regulier tot stand komen, in 
plaats van fragmentarisch. 
Als we dit neerleggen naast de inzichten van Dewey (1938, 1949) die als basis erkende 
‘het leven is educatie’, is de benadering van learning support geoorloofd. Voor Dewey 
gold dat educatie, ervaring en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij stelde: 
we leren over educatie door over het leven na te denken en we leren over het leven door 
over educatie na te denken. Voor learning support geldt dat we leren van mensen met 
een verstandelijke beperking door over hun levensvragen na te denken en we leren over 
levensvragen door over hen na te denken en passende ondersteuning te organiseren.

17.4.2 Organisatiecultuur in constructionistisch perspectief 
Maatschappij- en organisatie-ideologie liggen in elkaars verlengde, omdat organisaties 
deel uitmaken van maatschappijontwikkeling. Organisatie-ideologie en leerklimaat 
kunnen we beschouwen als pijlers van de organisatiecultuur. Het effectief maken van 
ideologie en leerklimaat kan plaatsvinden door deconstructie. Volgens Gergen (1998) 
is deconstructie een voorwaarde om te komen tot resultaten in de praktijk. Hij gaat uit 
van het paradigma: deconstructies van het rationele en het democratische waarbij zoveel 
mogelijk stemmen hun inbreng hebben, dragen bij aan de maatschappelijke dialoog. Dit 
leidt tot een reconstructie van (nieuwe) organisatiepraktijken die tevens ruimte biedt 
voor culturele transformatie. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Door toepassing van de leermethode BIAM zijn nieuwe leer-/arbeidssystemen ontstaan, waarin 
ideologie over vraaggestuurde dienstverlening is geconcretiseerd in cliëntgebonden acties. 
Hierbij had de eigen inbreng van de professional de functie van het ter discussie stellen van 
de eigen vooronderstellingen en deze in dialoog brengen op een wijze waarin ieders reflecties 
bijdragen aan nieuwe praktijkkennis.
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Figuur 17.3 visualiseert de relatie tussen duurzaam leren, organisatieleren en maatschap-
pij-ideologie vanuit een constructionistische oriëntatie (Gergen, 1998). 

Duurzaam leren

Samenlevingscontext:
Emanciperen van mensen met een 

verstandelijke beperking en professionals

Construeren van sociale realiteiten door 
competentiegericht leren en 

opleiden in zorgsector en onderwijs

Organisatieleren

Organisatiecontext:
Bevorderen van competentie ontwikkeling 

van persoon met een verstandelijke 
beperking en de professional, door 

coördinatie van acties

Construeren van sociale realiteiten door 
facilitering van collectieve, team-/groeps- 

en individuele leerprocessen

Maatschappij-ideologie

Maatschappelijke context:
Emanciperen van mensen (met een 

verstandelijke beperking)

Construeren van sociale realiteiten door 
ideeën en zingevingen te transformeren 

naar kennis, gedrag en vaardigheden.

Figuur 17.3: mogelijk te ontwikkelen onderlinge relaties tussen duurzaam leren, maatschappij-ideologie en 

organisatieleren

Verandering van organisatiecultuur wordt vooral geëntameerd door professionals, die 
vanwege hun gedragingen uiting geven aan die cultuur. Hun praktische en ook theo-
retische inbreng is hier niet te onderschatten. Hun acties grijpen meestal veel dieper 
en directer in op de relationele werkelijkheid dan de abstracte verhandelingen van het 
management. 

17.5 Beleidsleren
De overheid is overijverig geweest in het hervormen van de verzorgingsstaat. Dit is 
echter ten koste gegaan van de modernisering van de Nederlandse economie. Onder 
twee paarse kabinetten Kok zijn de uitgaven voor het onderwijs relatief gedaald, terwijl 
de behoefte aan investeringen in onderwijs toenam. Er is te weinig aandacht voor actief 
beleid gericht op scholing en training. Op het volwassenenonderwijs in het algemeen is 
eveneens bezuinigd (Delsen, 2000). Sommige onderzoekers (Visser en Hemerijck, 1999; 
Van den Toren en Theeuwes, 1998) zien het traject van aanpassing en hervorming van 
de Nederlandse verzorgingsstaat in ruime zin als een geslaagd proces van beleidsleren. 
De institutionele veranderingen en de wijziging in het denken werden gerealiseerd in een 
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stabiele sociale infrastructuur die een sterk vertrouwen genereerde in beleidsprocessen 
die fundamenteel onzeker waren. Er kon zich een langetermijn-committment ontwik-
kelen voor modernisering van de verzorgingsstaat, met de bedoeling die te transforme-
ren van een softe, passieve en lankmoedige verzorgingsstaat naar een strengere, meer op 
activering georiënteerde verzorgingsstaat, ingebed in een infrastructuur van maatschap-
pelijke coördinatie. Activering en deregulering zullen een nieuw perspectief bieden op 
weg naar een stabiel en duurzaam compromis, zo luidt de redenering (Delsen, 2000).
De Nederlandse cultuur is individualistisch, maar wel georiënteerd op consensus en 
overleg, waarbij belang wordt gehecht aan solidariteit en gelijkheid. Het ontwikkelde 
stelsel van sociale zekerheden en de volwassen verzorgingsstaat zijn hiervan het resultaat. 
De ingevoerde marktwerking betekent een vergaande aanpassing van deze unieke Ne-
derlandse overlegeconomie. Het primaat van de markt heeft onder meer geresulteerd in 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, decentralisatie van de loonvorming, ‘modernisering’ 
van het sociale zekerheidsstelsel, meer concurrentie op de productmarkten en liberalise-
ring en competitie op de financiële markten. 
Meer marktwerking betekent eveneens dat de doelstelling van een bedrijf of organisatie 
verandert. Vulto (2002) stelt dat vraagsturing en marktwerking niet vanzelf de gevreesde 
tweedeling met zich meebrengen, maar juist kunnen leiden tot de gewenste veeldeling. 
De hervormingen doorgevoerd in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, de sociale ze-
kerheid en het arbeidsmarktbeleid worden veelal als een geslaagd proces van beleidsleren 
beschouwd (Delsen, 2000). Het poldermodel, de overlegeconomie die haar bloei beleefde 
in de jaren ’90 van de vorige eeuw, werd geacht verwantschap te hebben met de lerende 
organisatie uit de organisatiekunde. Of hier daadwerkelijk sprake was van beleidsleren 
zal evenwel pas duidelijk worden tijdens economische teruggang.
Vulto (2002) stelt de gewetensvraag: Als we voor langdurige zorggebruikers èchte vraag-
sturing willen, wat hebben we er dan voor over? Eén van de belangrijkste voorwaarde is 
volgens Vulto het versterken van de competenties van cliënten, mantelzorgers, vrijwil-
ligers en professionele zorgverleners. Vraagsturing vergt een andere wijze van denken en 
doen dan tot nu toe gebruikelijk is. Voor de gewenste transformatie zal een ware cul-
tuuromslag nodig zijn. In de dagelijkse werkpraktijk vormen nu immers nog de macht 
van de sociale structuur en de cultuur van professionals de leefwereld van mensen met 
verstandelijke beperkingen. Dit proefschrift heeft niet de pretentie om te bewijzen dat 
een leermethode in staat zou zijn een cultuuromslag op samenlevingsniveau te bewerk-
stelligen. Het heeft wel de bedoeling aan te geven dat organisaties die bereid zijn te leren 
op individueel, team/groeps- en organisatieniveau en dit vanuit een constructionistisch 
perspectief te onderhouden, een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van persoon-
lijke bekwaamheid van professionals en mensen met verstandelijke beperkingen. 

17.5.1 Faciliteren van leren
Als we het politieke beleidsleren verbinden met organisatieleren binnen de gehandicap-
tensector, zien we een paradox ontstaan. Die duidt niet op het beleidsleren sec, maar 
eerder op tegenstrijdigheden in het te voeren organisatiebeleid. De ervaring van de 
afgelopen vijf jaar, opgedaan in het onderzoeksproces, leert dat het management blijft 
uitgaan van speerpunten als deregulering en deconcentratie, maar dit niet verbindt met 
zelfregulatie van leren en zich ontwikkelen en het centreren van kennis en kunde van 
professionals. Het is de vraag of zo voldoende kan worden bijgedragen aan het hervor-
mingsproces. Het achterwege blijven van professionalisering in ondersteuningstechnie-
ken kan gaandeweg leiden tot een verzwakte positie van werknemers. 
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Zorgorganisaties hebben veel geïnvesteerd in visieontwikkeling. De vragen die op 
strategisch niveau gesteld kunnen worden, zijn: Wat hebben professionals geleerd; Heeft 
het management het ondersteunend leren en werken gefaciliteerd? De vragen die aan 
professionals gesteld kunnen worden zijn: Wat heb je geleerd; Hoe is jouw ervaring met 
ondersteuningsgericht werken? 
Maar het is de vraag of zorgorganisaties traditionele vormen van opleiden binnen de 
zorginstelling ter discussie willen stellen en bereid zijn alternatieven aan te dragen voor 
nieuwe vormen van leren. Het breekpunt kan liggen in het systematisch verbinden van 
leren en werken. Het vormgeven van leren gekoppeld aan werk vraagt van zowel oplei-
dingsfunctionarissen als managers nieuwe vormen van facilitering. Er is geen scheiding 
of ‘ruimte’ tussen leren en werken (Sprenger en Vonk, 2001). Er is ook geen verschil in 
tijd. Het werken en leren gebeurt grotendeels op hetzelfde moment. 

Het opvallende in de drie praktijkstudies van dit onderzoek was dat in de leergroepen 
en collectieve leerbijeenkomsten professionals het belang van eigen leercompetentie-
ontwikkeling zeer hoog achtten en zichzelf serieus namen in het persoonlijk leerproces. 
Naarmate het management zich meer bewust werd van de impact van het collectieve 
leerproces op het totale organisatieontwikkelingsproces ontstond er een meer directieve 
aanpak en facilitering van leren. Managers zouden zich volgens Von Krogh (2001) meer 
moeten richten op het managen van de middelen en op het creëren van een context in 
plaats van zich bezig te houden met het managen van de inhoud van de kennis. Hun taak 
is het een werkomgeving te creëren en faciliteren waarin de professional nieuwe kennis 
kan ontwikkelen. Ook zal veel explicieter moeten worden vastgesteld welk type expertise 
nodig is in welke situatie.

Vertaling naar leermethode BIAM
Het werken met de leermethode BIAM maakte zichtbaar dat er veel getalenteerde professionals 
bleken te zijn. Dit kwam aan het licht, omdat toepassing van de leermethode BIAM experimen-
teerruimte creëert waarin geëxpliciteerde kennis kon worden ingezet in tal van nieuwe werksitua-
ties. De resultaten van de uitgevoerde acties werden in de leergroepen met belangstelling gevolgd.

17.5.2  Externaliseren
Met het begrip externaliseren wordt verwezen naar de (politieke) omgeving, die steeds 
meer een beroep doet op competentie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit 
concept is in de literatuur overigens nog weinig uitgewerkt, maar feit is dat de interactie 
met actoren van buiten het leersysteem steeds meer invloed heeft op het zorgproces. 
Deze actoren van buitenaf kunnen worden beschouwd als externe afhankelijkheden. Als 
we hen onderdeel maken van het leersysteem, vraagt dit om een heroriëntatie op leren 
en werken, waarbij het vooral gaat om inzichten en regels te herdefiniëren, gefundeerd in 
waarden en normen, die richting moeten geven aan professionals. Volgens Van der Krogt 
(1995) is bij externaliseren de beroepsontwikkeling een belangrijk aspect, zowel inhou-
delijk als in de organisatorische structuur. 
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Vertaling naar leermethode BIAM
Samen met professionals komen tot theorieën over leren en werken van mensen met een verstan-
delijke beperking en het operationaliseren van die theorieën heeft geleid tot gevarieerde toepas-
singsmogelijkheden. Een concreet voorbeeld is het invoeren van persoonlijke ontwikkelingsplan-
nen, waarin leercompetentie-ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking het 
uitgangspunt vormt.

Theorievorming is de ruggengraat van de werkpraktijk. In dit proefschrift hebben, 
volgens de aanpak van Van Beinum (1993), werksituaties als het ware gediend als een 
netwerk van laboratoria voor theorievorming. In gesprekken met het management van 
de participerende organisaties was het voor het management een zoektocht hoe oplei-
den te doen laten overgaan in bedrijfsontwikkeling (Van der Zee, 1998), waarbij vooral 
ook omgevingsfactoren van meer betekenis worden, zoals inbreng van ouders, nieuwe 
externe productopvattingen, zorgzwaarteberekeningen, technologische ontwikkelingen 
enzovoort.

17.5.3  Innovatieve ondersteuningspraktijk
Op dit moment lijkt het management in organisaties te kiezen voor een meer liberale 
vorm van opleidingsbeleid. Dit kan het gevolg zijn van het verleggen van budgetverant-
woordelijkheid van de top naar middenmanagementniveau, of van invoering van inte-
graal management. Of van de poging de organisatiestructuur als ‘losser’ te gaan ervaren: 
het sterker benadrukken van de individuele verantwoordelijkheden van de professional 
en het stuur zelf in handen te laten nemen. In figuur 17.4 worden aspecten van externali-
seren en liberaliseren van mogelijke vorming van nieuw leerbeleid in beeld gebracht.

leerbeleidsvorming

externaliseren liberaliseren

Leren en ontwikkelen afgeleid van de 
(sociale) omgeving

Leren en ontwikkelen in losse activiteiten

Competentieontwikkeling gericht op onder-
steunend leren en werken in de samenleving

Competentieontwikkeling gericht op 
individuele mogelijkheden

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
collectieve leerproces 

Individuele verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces

Gestuurd leren Zelfgestuurd leren

Figuur 17.4: aspecten van externaliseren en liberaliseren van leerbeleidsvorming

Bij het opnieuw definiëren van professionele normen, in relatie met vernieuwingen in 
zorg, welzijn en onderwijs, zal het voorlopig gaan om het creëren van nieuwe professi-
onele praktijken en nieuwe beroepsontwikkelingen. Het is twijfelachtig of liberalisering 
alleen het hervormingsproces voldoende kan ondersteunen. We stellen ons voor dat een 
combinatie van externaliseren en liberaliseren van het leerbeleid een goede middenweg 
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kan zijn. Liberaliseren vatten we dan niet op als een ongestructureerd en ongericht, 
impliciet leerbeleid dat is gebaseerd op losse activiteiten (Van der Krogt, 1995), maar als 
innovatieve ondersteuningspraktijk, waarin op basis van betekenisgeving nieuwe con-
structies tot stand komen. Zo leren professionals relaties leggen met al aanwezige kennis 
en nog te verwerven kennis (Vermunt, 1998).
Mogelijkheden om externaliseren en liberaliseren te integreren en om te zetten in een 
innovatieve ondersteuningspraktijk voor leren en opleiden gericht op burgerschapsont-
wikkeling, zijn in figuur 17.5 schematisch in beeld gebracht. 

De innovatieve ondersteuningspraktijk 

Losse activiteiten benutten:
- als experimenteerruimte met de bedoeling specifieke expertise te ontwikkelen op het gebied  
   van ondersteunend leren - learning support 

Nader definiëren van competentieontwikkeling:
- in termen van kennisontwikkeling als persoonlijke bekwaamheid (Kessels, 2000), gericht op  
   individuele mogelijkheden, die in de samenleving van nut kunnen zijn

Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces:
- waarin professionals leren nieuwe kennis te genereren en deze leren toepassen

Zelfgestuurd leren als mogelijkheid om:
- reflectieve vaardigheden en metacognities te ontwikkelen die helpen bij het vinden van wegen 
   om nieuwe informatie en competenties op het spoor te komen 
- hoe deze vervolgens te verwerven en 
- toepasbaar te maken (Kessels, 2000) voor cliëntgestuurde dienstverlening

Figuur 17.5: de innovatieve ondersteuningspraktijk 

In het onderzoeksproces waren implementatiemomenten gemarkeerd om te starten met 
een leerproces dat burgerschapsontwikkeling ondersteunt en mensen met een verstande-
lijke beperking voorbereidt op het leven in de samenleving. Implementatie bleek alleen 
mogelijk in de organisatiestudie ‘Lerend Werken’, omdat dit een sterk naar buiten gericht 
proces betrof. Deelnemers aan het project ‘Lerend Werken’ moeten binnen drie jaar 
uitstromen naar een reguliere werkplek in de samenleving. Bij de andere praktijkstudies 
bleek een directe koppeling in het onderzoeksproces met burgerschapsontwikkeling 
niet vanzelfsprekend. Pas na twee jaar kwam deze mogelijkheid in beeld. Het zien van 
concrete aangrijpingspunten voor burgerschapsontwikkeling veronderstelt een doel-
gerichte denk- en werkhouding die is gericht op externaliseren op basis van een expli-
ciete ‘opdracht’. Liberaliseren als bewust uitgangspunt waarbij de professional op eigen 
verantwoordelijkheid tot leercompetentie-ontwikkeling komt bleek binnen de praktijk-
studies geen optie als leer-werkkader. Meer externaliseren en minder liberaliseren hoeft 
niet te betekenen dat binnen organisaties gestructureerde leerprofielen aanwezig zijn 
als leidraad. Gestructureerde leerprofielen hebben als kenmerk dat er van tevoren veel 
aandacht besteed is aan het ontwikkelen van leersituaties en vooral aan het samenstel-
len van voorgestructureerde programma’s. De integratie komt tot stand op grond van 
tevoren genomen inhoudelijke structurele maatregelen (Van der Krogt, 1995, pp. 158). 
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Uit onderzoekservaring blijkt dat het combineren van externaliseren en liberaliseren kan 
plaatsvinden vanuit actieleren, waarin professionals op basis van relevante ervaring en 
eigen leerdoelen acties met cliënten ondernemen. In de praktijkstudie ‘Lerend Werken’ 
zijn de acties die de persoon met een verstandelijke beperking uitvoert uitgewerkt naar 
een gestructureerd leerprofiel op maat. 

Vertaling naar leermethode BIAM 
Professionalisering in ondersteuningstechnieken vraagt om een profiel van ‘open 
leren’ dat methodisch gefundeerd is. Dit profiel is terug te vinden in de BIAM-
instrumentenset, bijvoorbeeld het Competentieprofiel. Zo ook in het Leerplan, 
waarmee de persoon met een verstandelijke beperking het eigen leerproces kan 
onderhouden. In de literatuur zijn dit type leerprofielen nog weinig uitgewerkt.

Het gestructureerd leerprofiel vindt zijn inspiratie in een stelsel van nieuwe waarden en 
begrippen, dat nog niet geheel is ingebed in beroepen of een maatschappelijke stroming 
of beweging (Van der Krogt, 1995). Al doende en al lerende wordt het leren tot stand 
gebracht, worden ervaringen uitgewisseld en omgezet in gecoördineerde acties. Het 
construeren van betekenissen, die gerelateerd zijn aan de levensvragen van mensen met 
verstandelijke beperkingen liggen ten grondslag aan het leerprofiel. 

Ondersteuningsarbeid
Omgevingvariabelen als contextafhankelijkheid en cultuurgevoeligheid maken onderdeel 
uit van nieuwe constructies. 

Vertaling naar leermethode BIAM
Contextafhankelijk wil zeggen dat allerlei aspecten uit de omgeving, die in een BIAM-dialoog-
sessie op een bepaald moment aan de orde zijn op een ander moment, met een andere groep 
deelnemers niet aan de orde kunnen zijn. Dit kan inhouden dat voor een zelfde persoon met 
een verstandelijke beperking in de ene omgeving wel en in de andere omgeving niet dezelfde 
betekenis aan levenskwaliteit, zorg en ondersteuning wordt gegeven (Butterfield, 1985, Bick-
man & Peterson, 1991, Goode, 1990, Schalock 1990, Baldwin, 1990, Lemke en Moos, 1986).

Edgerton (1990) baseert dit op het bestaan van individuele verschillen in gevoeligheid 
voor omgevingsaspecten. Van der Zee (1998, pp. 88) stelt: ‘Ondersteuningsarbeid krijgt 
in deze professionele oriëntatie een educatieve dimensie. Graadmeter voor succes is niet 
alleen of een probleem is verholpen. Een extra is dat draagvlak voor toekomstige verbe-
teringen en vernieuwingen tot stand is gebracht’. 
Zo’n aanpak gaat ervan uit dat een arbeidsgemeenschap op langere termijn meer baat 
heeft bij een verhoogd probleemoplossend vermogen dan bij een haastige oplossing. In 
de praktijkstudies is gekozen voor een gestuurd leerproces, waarbij de structuur die de 
lerenden zelf aanbrachten in het leerproces tegelijkertijd het kwalificeringsproces on-
dersteunde. In een dergelijk ‘open’ leerprofiel kan het informele leren en het leren op de 
werkplek een goede combinatie zijn (Van der Krogt, 1995). In de participerende organi-
saties is er bij aanvang van het onderzoeksproces allereerst uitgegaan van gestuurd leren, 
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waarmee toetsing plaatsvond van het gezamenlijk werken aan korte- en langetermijn-
effecten van duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren. Gaandeweg is er meer 
sprake van liberalisering van de innovatieve ondersteuningspraktijk. 

17.5.4  Kapitaliseren van leren
Een meer fundamentele benadering is de leer- en opleidingskosten van de organisatie te 
kapitaliseren en deze als afschrijvingen te introduceren in plaats van trainingskosten als 
operationele kosten te beschouwen. Door beleidsmakers worden systematisch bepaalde 
langetermijneffecten op het gebied van leren en opleiden vergeten of niet in beschou-
wing genomen (Delsen, 2000). We kunnen ons dan ook afvragen of er werkelijk sprake is 
van beleidsleren. 
Delsen (2000) ervaart dit als een gegeven, waarmee we moeten leren leven: maatregelen 
worden dikwijls pas genomen als zaken uit de hand lopen of ernstig vertragen. Dit komt 
niet voort uit domheid, maar is het gevolg van ons beperkt overzicht over organisaties 
en de samenleving als geheel. We hebben een beperkt vermogen om ontwikkelingen te 
voorspellen en een beperkt inzicht in de menselijke natuur. Volgens Delsen (2000) leren 
wij al doende en dat kan alleen in een leerklimaat, waarin wordt aanvaard dat er fouten 
worden gemaakt en waarin kritische reflectie samengaat met de bereidheid deze te corri-
geren. Het is praktischer en goedkoper eerder te beginnen en achteraf te corrigeren, maar 
het is geen schande om te leren door schade en schande, als we ook maar leren ’passende 
theorieën en praktijken’ te ontwikkelen. 
In deze fasen van beroepsontwikkeling en het emancipatieproces kunnen we conclude-
ren dat met name educatie voor volwassenen met verstandelijke beperkingen nog een te 
ontginnen gebied is. De discussie moet dan ook niet langer gaan over ‘stenen’ in relatie 
tot huisvesting, maar over mensen in relatie tot groei en ontwikkeling.

Gezien de voortvarendheid waarmee deconcentratie van mensen met verstandelijke 
beperkingen plaatsvindt, waarbij zij gaan wonen en werken in lokale samenlevingen, 
kunnen we ons afvragen of een meer actieve rol van de overheid bij het stimuleren van 
specifiek leerbeleid niet wenselijk zou zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het opera-
tionaliseren van een leerbeleid dat uitgaat van leren van mensen met een verstandelijke 
beperking, waarbij de professional zich professionaliseert aan de hand van vragen van de 
persoon met een verstandelijke beperking. Het leerbeleid van professionals en mensen 
met een verstandelijke beperking wordt zo gecombineerd en is aan elkaar gerelateerd. 
Er zouden nieuwe stimuleringsregelingen voor leren en opleiden aangeboden kunnen 
worden aan voorzieningen en zorgorganisaties, waarvan deze gebruik kunnen maken. 
We zouden dan bepaalde eisen kunnen stellen aan stimulering van leerbeleid voor men-
sen met een verstandelijke beperking. Het evolutiestadium van zorgorganisaties nood-
zaakt innovatief en ondernemend te zijn. De nadruk ligt niet op het beter gebruiken van 
bestaande kennis over zorg en dienstverlening, maar op het snel ontwikkelen van nieuwe 
kennis. Er zal hierbij veel meer aandacht moeten zijn voor passende theorieën en prak-
tijken. De leertrajecten die in de deelnemende organisaties hebben plaatsgevonden, zijn 
ontwikkeld volgens het principe ‘leren van mensen met een verstandelijke beperking’.

17.5.5  De crux is verbondenheid
De moderne werknemer kan in veel situaties zeggen: Ik ben goed in het adviseren en 
coachen van mensen. Het betekent dat hij goed naar mensen kan luisteren, kan netwer-
ken, de juiste vragen stelt en informatie kan verwerken. Het zijn kenniswerkers geworden 
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en zij zijn vooral procesgeoriënteerd en minder doelgeoriënteerd (Sennett, 1998). Het ri-
sico bestaat dat gaandeweg de innerlijke noodzaak verdwijnt een ambachtelijke bijdrage 
te leveren aan het ontwikkelen van het levensperspectief van de mensen die zij onder-
steunen. Zij kunnen nog maar nauwelijks zeggen dit is wat ik doe en dit is waar ik voor 
sta. De samenleving is geobsedeerd door het streven naar onafhankelijkheid. Nieuwe 
visies op dienstverlening gaan met name ook uit van het bevorderen van zelfredzaam-
heid en zelfsturing van cliënten/klanten. 

Sennett (1998) merkt op dat hoe autonomer dienstverleners worden, hoe minder dat ze 
de klant nodig hebben. Volgens hem is er een nieuw zelfbeeld van de professional aan 
het ontstaan en een nieuw beroepsprofiel. Is dit positief of negatief, vraagt ook hij zich 
af. Een belangrijk vraagstuk wat zich nu al aandient in de meer ambulant georiënteerde 
dienstverlening is: Hoe kun je als professional enerzijds flexibel zijn met het oog op je 
economische positie en anderzijds binding met de persoon met een verstandelijke beper-
king houden? Daarbij weet de werknemer dat het arbeidsaanbod niet langer het domein 
van de Z-verpleegkundige is, die afhankelijk van zijn energie de vraag van de persoon 
met een verstandelijke beperking ontgaat of aangaat. Sennett (1998) veronderstelt dat 
flexibiliteit op termijn andere professionals oplevert. Volgens het onderzoek van Sennett 
(1998) ‘Veel beweging, weinig vooruitgang’ zullen mensen steeds sneller en vaker andere 
dingen doen en van hot naar haar bewegen. Het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ 
wordt steeds lastiger en verschuift naar ‘Wie kan ik worden?’ 
De traditionele waardenhiërarchie van de dienstverlener wordt zo op haar kop gezet. 
Langdurige verbondenheid met anderen verdwijnt. Dat gaat ten koste van het oriëntatie-
vermogen van mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook komt de dienstver-
lener, die werkt in een netwerk van actoren, zijn eigen collega’s niet of nauwelijks meer 
tegen. Deze situatie maakt de sluipende sociologische effecten zichtbaar van ‘de flexibele 
werknemer’. Een gevolg is dat werknemers zich enerzijds ontwikkelen tot kenniswerkers 
en anderzijds de binding moeten onderhouden met de persoon met een verstandelijke 
beperking door sociaal-emotioneel aangesloten te blijven bij de hulpvrager. Dit kan 
leiden tot een groot dilemma in de dienstverlening en vergroot het risico aanzienlijk dat 
de omgang met anderen oppervlakkiger wordt. 

Als we beslissingen nemen over beleid dat voor talloze mensen consequenties heeft, dan 
moeten we juist ons best doen ons voor te stellen hoe het concrete leven van mensen 
met verstandelijke beperkingen en de werksituatie van professionals er uit zien. Alleen 
zo kunnen we algemeen beleid een menselijk gezicht geven. De analyse van Sennett is 
dan ook niet bedoeld als behoudzucht of een pleidooi voor het behouden van bestaande 
opvattingen. Het is vooral een pleidooi voor zorgvuldigheid. 
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Vertaling naar leermethode BIAM
Het werken met de leermethode BIAM stelt professionals in de gelegenheid te reflecteren op 
het dienstverleningsproces. Reflectie kan dienen als potentiële bron van verandering, omdat wij 
alleen door reflectief te zijn werkelijk gestalte kunnen geven aan zelfontplooiing van mensen. 

Opvallend in de praktijkstudies was dat professionals in de evaluatie van BIAM-sessies als 
eerste opmerkten, dat het goed is om ‘zo’ met elkaar te praten. Professionals maakten hiermee 
duidelijk dat ze niet of nauwelijks tijd en gelegenheid namen om op basis van dialoog en visie-
uitwisseling tot cliëntgebonden gesprekken te komen. 

Onomkeerbaar proces
De waarschuwing van Sennett plaatsend binnen de context van het hervormingsproces 
laat zien dat het hier gaat om een onomkeerbaar proces, dat niet de kans moet krijgen 
tot een dilemma uit te groeien. Als we in staat zijn systemen in te richten, waarin profes-
sionals en cliënten/klanten leren vragen stellen en waarbij zij zich blijven richten op het 
onderzoeken van mogelijkheden en onmogelijkheden, zullen nieuwe kennis en vaardig-
heden ontwikkeld kunnen worden. De ervaring leert dat het leren stellen van vragen en 
specifiek het leren stellen van reflectieve vragen professionals in staat stelt om vakspeci-
fieke problemen op te lossen (Candy, 1991).

17.5.6  Hervormingsproces als intermediair
Het hervormingsproces zal gebaat zijn bij organisaties die als intermediair kunnen 
fungeren tussen werknemers en klanten, verzekeraars en overheid. Het zal de komende 
jaren gaan om het organiseren van nieuwe associaties, het zoeken van aansluiting en 
samenwerking (Sennett, 1998, 2003). Ook het particulier initiatief van burgers zal ter-
rein winnen. Het zijn juist die initiatiefnemers die verbondenheid creëren in zo gewoon 
mogelijke situaties. In figuur 17.6 wordt aangegeven dat de crux van verbondenheid is 
gelegen in het tot stand brengen van sociale relaties tussen zeer uiteenlopende actoren. 
Verbondenheid komt in de eerste plaats voort uit (een gevoel van) wederzijdse afhanke-
lijkheid. 

Organiseren van nieuwe associaties

politiek 
zorg – welzijn - onderwijs - particulieren

personen met een verstandelijke beperking - professionals/leerlingen - leerkracht - burgers

De crux is verbondenheid

Figuur 17.6: de crux is verbondenheid

Er zijn vele contexten waarbinnen veranderingsinitiatieven zich moeten en kunnen  
bewijzen (Van der Zee, 1998). In dit proefschrift is gekozen voor een brede verken-
ning op omgevingsvariabelen met steeds de bedoeling vanuit die brede kijk en visie op 
maatschappijontwikkeling weer terug te keren naar de dagelijkse werkpraktijk, waar de 
professional en de persoon met een verstandelijke beperking hun werkelijkheid in relatie 
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met de externe wereld tot stand brengen (Gergen 1995). Volgens Gergen verschaft niet 
het denken van het afzonderlijke individu zekere kennis, maar ontstaat kennis pas door 
relaties van onderlinge afhankelijkheid (relationships of interdependency). 
Voor de dagelijkse werkpraktijk geldt dat een positieve kijk op afhankelijkheid bij teams 
en professionals tot stand kan komen als zij echt zelfstandig te werk gaan. Een team 
is pas zelfstandig als het in staat is afhankelijk te zijn van anderen als de gelegenheid 
daarom vraagt en te weten op wie men kan vertrouwen. 

Vertaling naar leermethode BIAM 
De leermethode BIAM creëert bij systematische toepassing een werkklimaat waarin professionals leren 
elkaar te ‘consulteren’. Vanuit sociale verbondenheid stellen zij elkaar vragen en zijn zij geleidelijk aan meer 
in staat zin en betekenis te geven aan ervaringen die zij in hun werk opdoen. Bij de eerste drie leergroepbij-
eenkomsten was bij alle leergroepen een fase zichtbaar, waarin mensen niet afhankelijk van elkaar durfden 
te zijn. De neiging was aanwezig het aangedragen probleem te helpen verergeren en elkaar een soort van 
verhoor af te nemen. Door interventies van de leercoaches, die zelf ook zoekende waren naar individuele en 
groepsbegrenzingen werd het mogelijk om niet vanuit oplossingen te redeneren, die direct voortkwamen 
uit het eigen referentiekader, maar gaandeweg ontstond er ruimte voor het genereren van nieuwe praktijk-
kennis, die zij verbonden met concrete cliëntsituaties.

Het organiseren van nieuwe associaties is een transformatieproces dat zich tegelijkertijd 
voltrekt op samenlevingsniveau (community level), organisatieniveau (company level) 
en persoonlijk niveau (personal level). Een belangrijk besef is dat de macht van sociale 
structuren de wereld vormt. Het transformatieproces is dan ook geen interne aangele-
genheid van een werkorganisatie, de hele sector is in beroering (sectorniveau). 

17.6 Reflectie
De praktijkstudies wijzen uit dat door het aanbieden van actie-leren professionals in 
de gelegenheid worden gesteld persoonsgebonden kennis te expliciteren en om te zet-
ten in nieuwe kennis. In geen van de deelnemende organisaties was stilgestaan bij het 
uitwerken van een concept of theorie over ondersteunend leren en werken. Professionals 
bleken niet in staat vragen te stellen over ondersteuningsgericht werken. We kunnen ons 
afvragen of er sprake is van een verzwakte positie van professionals in deze sector en of 
dit al ‘sluipend’ leidt tot uitsluiting van leren en ontwikkelen van mensen met een ver-
standelijke beperking. Volgens Vulto (2002) moeten vanaf het prille begin professionals 
en gebruikers - degenen die inhoud geven aan de hulprelatie op microniveau - actief bij 
de vormgeving van de vernieuwingen betrokken worden. 
Het ontdekken van de onderliggende structuur in de omgeving, die tegelijkertijd de 
samenleving is waarin de persoon met een verstandelijke beperking woont, werkt en zijn 
vrije tijd besteedt, is in dit proefschrift beschreven als een proces van deconstructie om 
effecten van levenskwaliteit echt te kunnen waarnemen en ervaren. 
Bij duurzaam en verantwoord leren gaat het in dit proefschrift minder om het wat van 
het duurzaam leren, maar veeleer over het hoe daarvan. Vertrekpunt is het onderkennen 
van de noodzaak om te beschikken over sociale competentie om in complexe en dyna-
mische situaties tot nieuwe kennis en handelingspatronen te komen. Voor professionals 
ligt duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren in het zich kunnen handhaven in 
moderne flexibele arbeidsomstandigheden, die zich kenmerken door herstructurering, 
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flexibele productspecialisatie en concentratie op de relatie (Sennett, 1998). Met name de 
relatie cliënt-professional kan op termijn duidelijkheid verschaffen welke specialisatie 
van producten en diensten moet gaan plaatsvinden. Tot nu toe wordt leren en zich ont-
wikkelen daarin niet als een algemeen gangbaar product of dienst opgenomen. Ontwik-
keling van educatie en leerproducten en deze inzetten als ondersteuningstechnieken in 
dienstverleningsprocessen aan mensen met een verstandelijke beperking is vooralsnog 
niet gangbaar.
Het ligt in het verlengde van dit proefschrift om de visie op leren van mensen met een 
handicap, vertaald in georganiseerde leerondersteuning - learning support - als een ver-
antwoordelijkheidsdomein te implementeren in hedendaagse dienstverlening. 

Onze verkenning van de factor maatschappij-ideologie laat zien dat de emancipatie van 
mensen met een beperking radicaal te noemen is en niet op zichzelf staat. Het samen-
(be)levingsvraagstuk vraagt een politiek gestuurd integratiebeleid. Anderzijds kunnen 
mensen die omgaan met mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke 
bijdrage leveren aan wederzijdse zelfontplooiing. De benadering in dit boek is dat zelf-
ontplooiing mogelijk is als wij bereid zijn van mensen met een verstandelijke beperking 
te leren, waarbij leren allereerst betekent: willen verstaan, willen begrijpen (Van Biene, 
Hoeben, 1999). In tweede instantie gaat het om daadwerkelijk samen ervaringen opdoen 
en ondersteuning bieden bij leervragen en bij ontwikkeling van leergedrag. Zo kan de 
professional leren specifieke deskundigheid te ontlenen aan vragen van mensen met een 
verstandelijke beperking.
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Hoofdstuk 17

 

Lijst van figuren

Figuur 17.0:  het samen-(be)levingsvraagstuk en de omgevingsvariabelen 

Figuur 17.1:  een optie om interdependenties te ontwikkelen tussen duurzaam leren en 

  organisatieleren 

Figuur 17.2:  aspecten van integratie van duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren 

Figuur 17.3:  mogelijk te ontwikkelen onderlinge relaties tussen duurzaam leren, 

  maatschappij-ideologie en organisatieleren

Figuur 17.4:  aspecten van externaliseren en liberaliseren van leerbeleidsvorming

Figuur 17.5:  de innovatieve ondersteuningspraktijk

Figuur 17.6: de crux is verbondenheid
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Hoofdstuk 18 

Afsluiting en vooruitblik

18.0 Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk willen we afsluiten en vooruitblikken. Paragraaf 18.1 start met 
een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de praktijkstudies naar de Beteke-
nisgestuurde Inter Actie Methode (BIAM). De opbrengst van deze leermethode komt in 
paragraaf 18.2 aan de orde. In paragraaf 18.3 komen aanvullende theorieontwikkelingen 
aan bod. Paragraaf 18.4 plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de opzet en uitvoering 
van dit onderzoek. De hoofdstukken 15, 16 en 17 omvatten een brede benadering van 
professionalisering met aandacht voor sociale activering van burgers met beperkingen. 
Vanuit dit perspectief komt in paragraaf 18.5 aan de orde hoe, waar en met welke doel 
de leermethode BIAM nog meer wordt toegepast. In paragraaf 18.6 worden tot slot sug-
gesties gegeven voor vervolgonderzoek. Figuur 18.0 geeft een overzicht van de genoemde 
paragrafen in dit hoofdstuk.

Afsluiting onderzoek 
en vooruitblik

18.0   Inleiding

18.1   De onderzoeksresultaten samengevat

18.2   De opbrengst van de leermethode BIAM

18.3   Aanvullende leertheorie in ontwikkeling

18.4   Het onderzoek ter discussie

18.5   Toepassingsmogelijkheden en gebruikers van BIAM 

18.6   Suggesties voor vervolgonderzoek

Figuur 18.0: afsluiting onderzoek en vooruitblik 

18.1 De onderzoeksresultaten samengevat
De leermethode BIAM kan gebruikt worden als een instrument voor leercompetentie-
ontwikkeling van zowel mensen met beperkingen als die van die van professionele zorg- 
en dienstverleners.
Ondanks de waarde die professionals toekennen aan leren en persoonlijke ontwikkeling 
van mensen met beperkingen, moeten we constateren dat er veel extra inspanning nodig 
is om te leren hoe competentie ontwikkeld kan worden. We hebben daarvoor in de on-
derzoekspraktijk gebruik gemaakt van BIAM-instrumenten, waarin bewust wordt uitge-
gaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking 
en de professional. Die afhankelijkheidsrelatie is de basis voor sociale actie. Zelfstandig 
denken en handelen kan toenemen als professionals mensen met een beperking leren le-
ren. Narratieve werkwijzen zoals in dialoog zijn, sociale actie ondernemen en reflecteren 
vormen de basis van de leermethode. 
Het leerproces van de leermethode BIAM is erop gericht dat in de actie actief leren en 
wederkerig leren worden geoperationaliseerd. Deze vormen van leren geven de persoon 
met een verstandelijke beperking controle over het rationele en emotionele handelen. 
Op deze manier raakt de persoon zodanig betrokken bij zichzelf en de omgeving dat hij 
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of zij  al doende leert hoe het beste te handelen. We beschouwen het gebruik van deze 
vormen van leren als effectief, omdat ze leiden tot sociale aan- en insluiting. 
Professionals leren via de leermethode BIAM te communiceren met mensen met een 
verstandelijke beperking en hun verwanten, met inbegrip van non-verbale communica-
tie. Zo worden mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten deelnemers 
in plaats van toeschouwers. Het regulerend principe daarbij is, dat als de persoon met 
een verstandelijke beperking en de professional in een sociale actie treden, er een weder-
kerig effect ontstaat en beiden competentie ontwikkelen. Het expliciteren en socialiseren 
van deze competentie vraagt weer om dialoog en vervolgactie. De leermethode BIAM 
schept op individueel, team- en organisatieniveau een sociaal handelingskader dat zich 
onderhoudt en vernieuwt door te reflecteren, te interacteren en te construeren.

18.2 De opbrengst van de leermethode BIAM
De leermethode BIAM levert het volgende op.

Een kennisstrategie als insluitingproces 
De wetenschappelijke waarde van de leermethode BIAM, specifiek het aspect wederkerig 
leren, ligt in de mogelijkheid de verschillende manieren waarop leerprocessen van de 
persoon met een verstandelijke beperking en van de professional in gang worden gezet te 
analyseren, alsmede de wijze waarop zij op elkaar ingrijpen en elkaar versterken. ‘Leren 
van de ander’ is hiermee een kennisstrategie geworden en de aanzet voor een belangrijk 
insluitingproces, dat de kwaliteit van de sociale relatie vergroot. 

Een dialogische relatie
Wederkerig leren is meer dan coöperatief zijn. Coöperatief zijn heeft betrekking op  
samenwerking binnen een beheersbare context, waarbij de kans groot is dat de profes-
sional de samenwerking beheerst. We gaan bij de leermethode BIAM een stap verder: 
wederkerig leren vraagt een dialogische relatie die ervaring, kennis en bewustmaking 
voortbrengt. Bestaande competenties worden opnieuw gewaardeerd en gewenste compe-
tenties worden in een lerend perspectief geplaatst.
Via de leermethode BIAM worden ondersteuningstechnieken ingebracht die afhankelijk-
heid binnen een sociale actie bevorderen, wat de kans biedt leervermogen te ontwikkelen 
aan de hand van de ander. Van de professional wordt gevraagd aan de hand van de vraag 
van de persoon met een verstandelijke beperking te onderzoeken welke competenties 
moeten worden ingezet om de vraag adequaat te kunnen ondersteunen. Als de gewenste 
competentie niet aanwezig is bij de professional kan deze competentie in (inter)actie met 
de persoon met een verstandelijke beperking of in de leer-/werkpraktijk met collega’s tot 
ontwikkeling komen. 

Een interventiemethode 
De instrumentenset van de leermethode BIAM nodigt uit tot dialogische relaties, reflec-
tie en leren te leren. De mate van verworven competentie in het uitwisselen van kennis 
en ervaring zal bepalend zijn voor de mate van zelfbeschikking die de persoon met een 
verstandelijke beperking kan verwerven. De onderzoekspraktijk van de leermethode 
BIAM maakt wederkerigheid effectief door in brede zin uit te gaan van een emancipato-
rische onderzoeksbenadering, die discriminatie van de persoon met een verstandelijke 
beperking en van de professional uitsluit. Immers daar waar we nog discriminerende 
onderzoeksmethoden gebruiken - waarbij de persoon met een verstandelijke beperking 
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object van onderzoek is en geen ervaringsinbreng heeft - kunnen we ook niet spreken 
van een paradigmatische verschuiving, ofwel van een vernieuwing. We stellen daarnaast 
vast dat als de professional niet emancipeert, de emancipatie van de persoon met een 
verstandelijke beperking wellicht vertraging oploopt. Het leerproces dat de leermethode 
BIAM genereert is het activeren van een wederkerig emancipatorisch leerproces, terwijl 
het tegelijkertijd de realiteit ondersteunt van de persoon met een verstandelijke be-
perking. De leermethode BIAM is bij wederkerige toepassing van de onderbouw en de 
bovenbouw een interventiemethode, die bij geplande interventies handvatten biedt om 
organisatieleerprocessen te sturen. We spreken dan ook van een gestuurd leerproces, dat 
kan bijdragen aan het horizontale en het verticale alignement in een organisatie.

Sociale actie als effectieve vormgever
De theorievorming houdt in dat ontwikkeling van betekenisgeving ontstaat door de 
combinatie van visie-uitwisseling, actieplanning en het in de gelegenheid zijn om acties 
uit te voeren. De ontwikkeling van betekenisgeving is de motor van vernieuwing. Het 
onderzoeksresultaat is voortdurend gericht op ‘sociale vernieuwing’, wat in dit geval bete-
kent dat mensen met een verstandelijke beperking, professionals en andere actoren leren 
nieuwe competenties te ontwikkelen die bruikbaar zijn in de samenleving. Hiervoor 
gebruiken zij sociale actie als effectieve vormgever, waarbij het voor mensen met een 
verstandelijke beperking gaat om hoe eigen acties te plannen, hoe deze in te richten en 
hoe acties uit te voeren. Om hiertoe te komen, werkt de leermethode BIAM voortdurend 
aan partnerschap tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de professional. 
De leermethode maakt met dialoog en actie beide partijen tot partners in sociale actie, 
waarmee zij worden verplicht oude posities te verlaten. Als posities veranderen kunnen 
nieuwe competenties tot ontwikkeling komen. 

Van denken naar communiceren
Het leerspel ‘Open de Cirkel’ doet een beroep op het interpreteren van de eigen werk-
context aan de hand van een voorbedachte vraag. Hierbij komen de verschillende visies 
op de dialoogvraag wèl boven tafel, maar dit leidt vooralsnog niet tot vernieuwende 
visies en acties; de bestaande beeldvorming wordt in stand gehouden. Volgens de theorie 
van Gergen (1995) is er desondanks wel sprake van een constructie-act, ook als is men 
zich niet bewust van deze act. Hij maakt in zijn benadering het ‘construct’ niet volledig, 
omdat hij in zijn werkveronderstellingen niet spreekt over gedragsverandering. Een van 
zijn werkveronderstellingen is dat terwijl we beschrijven, verklaren of op andere wijze 
representeren, wij onze toekomst inrichten (Gergen, 1995). Deze benadering is sterk 
gericht op betekenisgeving en zegt niets over daadwerkelijke actie in een sociale context. 
We onderschrijven Gergens visie dat voor de ontwikkeling van constructionistische 
menswetenschappen de traditionele onderzoekspraktijken een beperkte bijdrage leveren. 
Een constructionistische oriëntatie vereist meer: deconstructie van vooronderstellingen, 
democratisering door zoveel mogelijk inbreng van betrokkenen, reconstructie waarin 
nieuwe leer- en kennispraktijken gevormd worden. Het gaat bij zorg- en dienstverlening 
niet louter om persoonlijke kennisverwerving. 
Bij de nieuwe visies op zorg- en dienstverlening, zoals de ontwikkeling van aanbod van 
zorg naar een vraaggestuurd aanbod, zien we een paradigmatische verschuiving van 
een dualistische naar een sociaal-constructionistische kentheorie, gedragen door taal 
en communicatie. De leermethode BIAM volgt in ontwerp en leerconcept deze theorie. 
Het is niet het denken van de afzonderlijke persoon die zekere kennis kan verschaffen, 
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maar deze kennis ontstaat pas door relaties van onderlinge afhankelijkheid. De boven-
bouw van de leermethode BIAM, de instrumentenset, voldoet aan deze ontwerpeis: met 
betekenisgeving wordt het denken omgezet naar communiceren. De leermethode BIAM 
levert zo een dialogische werk- en leermethode op met praktische instrumenten die het 
denken, de communicatie en het handelen actief stuurt.

Van enkelslagleren naar drieslagleren 
De conclusie die we trokken op grond van de onderzoeksresultaten van het leerspel 
‘Open de Cirkel’ is dat professionals hun eigen feitelijke werkcontext als uitgangspunt 
van handelen nemen. Deze conclusie heeft ertoe geleid dat de leermethode BIAM, in 
de methodiek van de onderbouw, professionals een eigen dialoogvraag laat maken aan 
de hand van een van tevoren gekozen thema. De dialoogvraag komt voort uit het eigen 
referentiekader, waarmee de werkpraktijk direct wordt ingebracht. Binnen de leerme-
thode is dit een versnellingsvariabele die ertoe dient om de weg te verkorten tussen eigen 
feitelijkheid van de professional en de feitelijkheid van de persoon met een verstandelijke 
beperking, om vervolgens via betekenisgeving te komen tot gebrek aan overeenstemming 
en correctie. Het leerproces wordt versneld door direct een beroep te doen op de inbreng 
van eigen kennis en ervaring van de professional. 
De leermethode BIAM draagt bij aan meerslagleren en in de meest gunstige situatie is 
zelfs sprake van drieslagleren en worden nieuwe uitgangspunten van leren en werken 
aangenomen.

Het reflectieve continuüm
De leermethode BIAM ontdoet de werkpraktijk van overbodige zaken en geeft inzicht 
in de praktische vraagstukken van de organisatie, die doorgaans zijn ingepakt in een 
managementjargon, zoals integraal management, Human Resource-beleid, vraagge-
stuurde zorg. De organisatieformules kunnen met de leermethode ter discussie worden 
gesteld en bestaande praktijken worden ontmanteld. De leermethode BIAM vraagt 
om het direct uitvoeren van cliëntgebonden acties zonder enige of zo min mogelijke 
tussenkomst van historische afspraken en organisatieregels. Wezenlijke veranderingen 
voor mensen met een verstandelijke beperking vragen om ingrijpende veranderingen 
in de werkcultuur van management en professionals. Vraag- en cliëntgestuurd werken 
vereist een reflectieve werkpraktijk op tal van gebieden. Het vraagt een omkering in de 
medewerkersattitude, wegsnoeien van overbodige wet- en regelgeving en invoering van 
persoonsgebonden financiering. 

Zeggen en doen
We hebben gesteld dat de paradigmaverschuiving gelegen is in het ontwikkelen van 
leercompetentie van mensen met een verstandelijke beperking en professionals. De kloof 
tussen de feitelijkheid van de professional en de feitelijkheid van de persoon met een ver-
standelijke beperking, wat tevens een kloof is tussen zeggen en doen, hebben we gedicht 
door een brug te slaan met de invoering van zodanige ondersteuningstechnieken dat de 
feitelijkheid van de persoon met een verstandelijke beperking centraal komt te staan. Er 
zijn nieuwe kerndimensies en indicatoren opgesteld, waarlangs nieuwe betekenisgeving 
kan plaatsvinden. De feitelijkheid van de werkcontext van de professional wordt direct 
ontsloten door te reflecteren, te interacteren en verbinding te zoeken in een nieuw bete-
keniskader met uitgangspunten van ondersteunend leven en wonen.
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18.3 Aanvullende leertheorie in ontwikkeling
In deel 2 en 3 zijn in de beschrijvingen van kwalitatieve data en in discussieteksten al 
aanvullende theorieën besproken. In dit afsluitende hoofdstuk geven we er de voor-
keur aan aanvullende theorieën te zoeken die ons inzicht kunnen bieden in de sociale 
complexiteit van de samenleving. We beschrijven die op het niveau van de veranderende 
relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de lokale omgeving (fig. 
1.11). Ten behoeve van de ondersteuning bij integratie en participatie van mensen met 
een verstandelijke beperking is het leren begrijpen van de sociale complexiteit pas mo-
gelijk, als we aan nieuwe inzichten en ervaringen betekenis geven en deze inzichten en 
ervaringen implementeren in ons kennissysteem. We moeten er in deze ontwikkelings-
fase dan ook vanuit durven gaan, dat theoretische volmaaktheid secundair is en dat the-
oretische realisatie primair is. Volgens Bateson (1972) worden complexe sociale systemen 
als maatschappelijke stelsels in toenemende mate star. Hij veronderstelt een fasering van 
chaos naar orde naar verstarring en andersom. Elke interventie of handeling leidt tot een 
discussie, waarin oog voor de context veelal achterwege blijft. 
In dit complexe systeem vragen wij aan mensen met een verstandelijke beperking hoe 
zij hun leven willen inrichten, we vragen hun te kiezen of maken het nog moeilijker 
door hen te stimuleren onder het motto ‘kiezen kun je leren’. Bateson (1972) geeft dit 
verschijnsel een passende naam: het hypernerveus stelsel. Aanvullende theorieën zullen 
nodig zijn over de vraag hoe mensen met een verstandelijke beperking om kunnen gaan 
met complexe sociale systemen en hoe professionals in die systemen kwaliteitszorg kun-
nen bieden. 

Contextueel handelen 
De onderzoeksresultaten geven aan dat aanvullende leertheorieën contextueel moeten 
zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de mens in relatie met anderen tot 
leercompetentie-ontwikkeling kan komen en dat daaraan een pragmatische theorie 
verbonden moet worden, waarbij menselijke communicatie en terugkoppeling cen-
traal staan. Terugkoppeling en circulariteit kunnen uitdrukken hoe en met welk gevolg 
communicatie en gedrag beïnvloed worden. Hierdoor worden weer andere onderdelen 
beïnvloed in een steeds verdergaand proces van betekenisgeving.
In paragraaf 9.2 hebben we opgemerkt dat hiervoor een langdurig proces van sociali-
satie nodig zal zijn en dat dit samenhangt met de mate waarin professionals en overige 
actoren mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het ontwikkelen van 
leercompetentie. We hebben in het onderzoeksproces opgemerkt, dat het veel moeite 
kost om met cliënten tot actie te komen. We maken hierbij de kritische opmerking dat er 
nogal wat hulpinstrumenten zijn ontwikkeld om de werkcontext van de professional om 
te zetten naar de leefcontext van de persoon met een verstandelijke beperking. Maar we 
hebben ook begrip opgebracht voor het verleden van professionals en voor hun huidige 
gedrag binnen de zorgverlening. In elke BIAM-dialoogsessie is er steeds inbreng van alle 
betrokkenen. In het werken aan vernieuwing is nooit iemand alleen verantwoordelijk 
voor wat zich afspeelt in het team. Deze houding is consequent toegepast, waardoor er 
veel weerstand wegviel. Dan ontstaat er vrij snel binnen de dialoogsessies een open en 
vertrouwensvol contact. Niettemin blijft de vraag actueel hoe we professionals leren 
contextueel te handelen. 

Mensen ontwikkelen zich op bepaalde plaatsen, binnen een bepaalde tijdspanne en zij 
ontwikkelen competentie binnen een bepaalde context. De emancipatie van mensen met 
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een verstandelijke beperking biedt steeds meer ruimte om de horizon ervan te verken-
nen en te verbreden. Daarbij komen we andere mensen tegen met andere contexten en 
komen we in contact met andere perspectieven en zienswijzen.
Omgaan met complexe heterogene systemen is ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking een issue van deze tijd. Professionals worstelen met ondersteuningsvraag-
stukken waarvoor geen eenduidige oplossing lijkt te bestaan. Tegelijkertijd is de invloed 
van intermediaire afdelingen binnen organisaties verloren gegaan, omdat de zorg- en 
dienstverlening op grote afstand van die afdelingen geboden wordt. De daar werkzame 
professionals stellen zich vaak op als adviseurs met een bepaalde objectiviteit die echter 
hun legitimiteit verliezen in een complexe wereld waarin de participatie en integratie van 
een persoon met een verstandelijke beperking vervlochten moeten worden. Waar vroeger 
successievelijke problemen werden opgelost, blijkt nu dat deze problemen niet op zich-
zelf staan. Organisatieontwikkeling valt steeds vaker samen met het adequaat toerusten 
en vooral ook ondersteunen van professionals op de werkplek. We bedoelen hiermee 
niet coachings- en functioneringsgesprekken, maar creatieve leerruimte om zaken uit te 
denken en te experimenteren. Het management en professionals zullen nieuwe onder-
steuningsmethoden moeten toepassen om de complexe sociale vraagstukken tegemoet te 
treden. 

Wederkerige emancipatorische leerprocessen
Wederkerig leren, ingebed in de uitgangspunten van ondersteunend leven en wonen, 
maakt de persoon met een verstandelijke beperking onderzoeker van zijn kwaliteit van 
leven. Mensen met een verstandelijke beperking leren gebruik te maken van contextuele 
ondersteuningsmethoden en -technieken die hen in de gelegenheid stellen te leren leren. 
We bedoelen enerzijds dat de persoon met een verstandelijke beperking zelfstandig leert 
leren en anderzijds dat de professional de persoon ondersteunt bij dit leren leren. 

‘Ik ben’ en ‘wij communiceren’
We hechten veel waarde aan de dialogische actietheorie van Freire (1972), die stelt dat 
subjecten elkaar ontmoeten in coöperatie om de omgeving te veranderen. De leermetho-
de BIAM verbreedt deze theorie door uit te gaan van wederkerig leren, waarbij subjecten 
leren kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten in wederkerigheid. Samenwerking in de 
beroepspraktijk vraagt om een kritische reflectie, omdat samenwerken niet zonder meer 
leidt tot leren of het socialiseren van kennis en ervaring. We hechten grote waarde aan 
het leren leggen van de verbinding tussen ‘ik ben’ naar ‘wij communiceren’ en omge-
keerd.

Discussie
Het concept georganiseerde leerondersteuning, dat in hoofdstuk 15 is uitgewerkt, vraagt 
om aanvullende theorieontwikkeling in de vorm van ‘inclusiviteit’. Daarmee bedoelen 
we dat mensen met een verstandelijke beperking zeggenschap hebben in hun competen-
tieontwikkeling, waar deze competentie in te zetten en hoe zij een sociaal-economische 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Op organisatieniveau is aanvullende theo-
rieontwikkeling wenselijk over hoe het management leiding en sturing geeft aan com-
plexe sociale systemen, waarin zowel managers als professionals zich moeten ontdoen 
van contextloze oplossingen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
In paragraaf 9.3 gaven we al een aanvulling op theorieontwikkeling in de vorm van theo-
retische constructies die bij relevante toepassing kunnen leiden tot gekoppelde gedragin-
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gen en actieve feedbacklussen. We hebben bovendien geconcludeerd dat het primair gaat 
om de sociale vorming van de persoon met een verstandelijke beperking en de profes-
sional. Passende theorieën zijn gewenst die professionals ondersteunen bij het inrichten 
en verrichten van hun werk dat zich afspeelt tussen chaos, orde en verstarring of zich 
ontwikkelt in omgekeerde volgorde.
Voor mensen met een verstandelijke beperking zal er op gemeentelijk en voorzienin-
genniveau een issue-politiek tot stand moeten komen voor georganiseerde leeronder-
steuning. Van gemeenten en voorzieningen vraagt dit interactieve beleidsvorming met 
burgers met beperkingen en hun belangenbehartigers. 
Het concept georganiseerde leerondersteuning (learning support) is ontwikkeld aan de 
hand van de ervaringen uit de BIAM-dialoogsessies. Het leerproces dat de leermethode 
BIAM genereert is gericht op perspectiefwijziging en heeft een veel grotere impact dan 
aanvankelijk wordt gedacht. De leermethode gaat uit van de levensvragen van de per-
soon met een verstandelijke beperking. Het objectiveren van zo’n vraag is tegelijkertijd 
het objectiveren van zijn leefwereld; het maakt zichtbaar hoe hij of zij leeft. 

18.4 Het onderzoek ter discussie
Bij de opzet en uitvoering van dit promotieonderzoek zijn uiteraard kanttekeningen te 
plaatsen. Deze betreffen de effectmeting, de kloof tussen ‘zeggen en doen’, de datareduc-
tie, de zelforganisatie en contextgebondenheid van het leer- en onderzoeksproces. We 
bespreken deze achtereenvolgens.

De effectmeting
Iedere studie naar het effect van interventies in complexe processen confronteert onder-
zoekers met het feit dat niet alle relevante variabelen erin betrokken kunnen worden. 
Geen enkel model bevat alle relevante variabelen (Boland, 1991). 
Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het leerspel ‘Open de Cirkel’ en 
de leermethode BIAM zijn op basis van gestandaardiseerde evaluatiemethodieken ef-
fectmetingen geconstrueerd. De data die de dialoogsessies genereerden zijn geanalyseerd 
aan de hand van theoriegestuurde reflectie-items. Bij de validiteit van deze uitkomsten 
zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Het is aannemelijk dat een leermethode niet on-
middellijke veranderingen bewerkstelligt in de dagelijkse praktijk. Zeker bij het leerspel 
‘Open de Cirkel’, dat maar twee keer heeft plaatsgevonden, stellen we dit vast. Bij de 
leertrajecten die enkele jaren hebben doorlopen is er nadrukkelijk meer effect en komen 
we tot meer positieve bevindingen. Maar de effecten op cliëntniveau zijn in mindere 
mate in het onderzoek naar voren gekomen dan bij aanvang gedacht. Een reden is dat 
alle onderzoekspraktijken een lange periode nodig hadden om de omslag te maken van 
de eigen werkcontext naar de context van de persoon met een verstandelijke beperking. 
We zien dit tegelijkertijd als een belangrijk onderzoeksresultaat en begrijpen beter, dat 
vernieuwing niet in een van tevoren bepaalde tijdspanne verloopt van A naar Z, maar 
een nog veel gecompliceerder, iteratief proces is dan we aanvankelijk vermoedden.

‘Zeggen en doen’
Het doel van de leermethode BIAM is om te onderzoeken of er, met behulp van dia-
loog en actie, sprake is van structurele verandering in het leven van de persoon met een 
verstandelijke beperking en of dit leidt tot wederkerig leren. De kloof tussen ‘zeggen 
en doen’ aangaande zorgvernieuwing zou door toepassing van de leermethode moeten 
worden gedicht. We hebben hierbij gezocht naar theoretische constructies en metho-
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dieken die ons de kans geven uit de traditionele sfeer van weten en meten te komen. We 
gebruikten minitheorieën in verschillende varianten, met behulp waarvan  relevante 
betekeniskaders zijn ontworpen aan de hand waarvan de reflecties van de leercoaches en 
de deelnemers zijn geïnterpreteerd. Deze kloof is het best gedicht in de onderzoeksomge-
ving Xieje, met als kanttekening dat de fysieke omgeving hiertoe ook meer uitnodigt dan 
bij organisatie Vizier, waar het leerspel ‘Open de Cirkel’ is gespeeld in een intramurale 
werkomgeving.

Reduceren van de werkelijkheid 
We hebben de theorie van de eerste, tweede en derde orde toegepast in de onderzoeks-
methodiek om een aantal niveaus te kunnen onderscheiden. Bij de theorie van de eerste 
orde gaat het om een stelsel van relaties tussen begrippen.We moesten manieren vinden 
om uiteenlopende theoretische verklaringen van verschijnselen - die opgetekend zijn op 
de evaluatieformulieren - te kunnen interpreteren. Deze theorieën en begrippen zijn in 
de vorm van criteria terug te vinden in de betekenis- en toetsingskaders.
We hebben gebruik gemaakt van de tweede ordetheorie waar het om de begrippen zelf 
gaat. Bijvoorbeeld het begrip ‘wederkerig leren’ is al een theorie op zich, waarin tevens 
een bepaalde samenhang is uitgewerkt. We hebben deze begrippen geëxpliciteerd in 
indicatoren, waardoor meer nuances ontstaan. De derde ordetheorie geeft aan dat er een 
kloof is tussen theorie en empirie. Dat wil zeggen dat we niet op logische gronden kun-
nen redeneren van een theoretisch begrip naar een empirische indicator. Bepaalde gege-
vens die niet geïnterpreteerd konden worden, zijn daarom niet verwerkt. Dit is een vorm 
van reductie. De derde ordetheorie heeft er voor gezorgd dat steeds dezelfde dimensies 
en indicatoren zijn gebruikt, zodat er een hoge mate van consistentie is in de onder-
zoeksresultaten. We hebben daarnaast bewust betekenisinvariante begrippen ingebracht 
teneinde verschillende contexten te kunnen onderzoeken.
We maken hierbij de volgende kanttekening. Deze orde is bewust ingebracht met de 
begrippen dimensies en indicatoren. Maar we kunnen ons afvragen of deze werkwijze  
nog past in het constructionistische gedachtegoed. We zouden het een vorm van de-con-
textualisering kunnen noemen. We zijn er echter van uitgegaan dat de data na reductie 
nog een dusdanige gedifferentieerde werkelijkheid weerspiegelen, dat er nog voldoende 
sprake is van kwalificeerbare onderzoeksresultaten. 

Zelforganisatie 
Omdat de organisaties waar het praktijkonderzoek plaatsvond het eigen leerproces 
hoofdzakelijk vormgaven op basis van zelforganisatie, of in leergroepen, was er weinig 
mogelijkheid om het leerproces te controleren. Als dat de bedoeling zou zijn geweest, 
zou het om zo’n hoge afstemming (fitness) gaan, dat we niet meer aan de uitgangspun-
ten van het constructionisme zouden kunnen voldoen. Variaties die de co-onderzoekers 
regelmatig inbrachten, zijn mede bepalend geweest voor de nieuwe metastabiele toestand 
van het leersysteem BIAM binnen de onderzoekspraktijk. We zien dit bijvoorbeeld terug 
bij de schoolorganisatie Mikado, waar het reflectieformulier van de leerkrachten op-
nieuw is ingericht met ja/nee-vragen, opdat zij zichzelf daarin beter zouden herkennen 
en om sneller te kunnen werken en toch relevante informatie te kunnen genereren. 
Uitgangspunt van het sociaal-constructionisme is dat de werkelijkheid kenbaar is op 
voorwaarde dat zij binnen een proces van gezamenlijke kennisconstructie is opgenomen. 
Daarmee zijn de reflecties van de deelnemers aan het onderzoek kennisconstructies 
geworden die ingebed zijn in de organisatiecultuur. Deze variëteit en selectie van onder-
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zoeksmogelijkheden typeren we als een vorm van integratie van sociale relaties, waarbij 
de theoretische constructies de weg wijzen naar nieuwe leer- en werkuitgangspunten. 
Naast de reductie die we hebben toegepast, lieten we anderzijds de complexiteit toene-
men door regelmatig nieuwe kernbegrippen in te brengen. In het sociaal-constructio-
nisme wordt het procesmatig tot uitdrukking brengen van verschillen in perspectieven 
gezien als een mogelijkheid voor kennisontwikkeling. Daarbij gaat het sociaal-construc-
tionisme uit van het bestaan van meerdere werkelijkheden, waarbij de definitie binnen 
één werkelijkheid de andere niet hoeft uit te sluiten. Als er een conflict ontstaat tussen 
deze werkelijkheden, hoeft dit nog niet negatief te zijn; een conflict kan verschillende 
redeneringen in werking zetten. Mede door de toenemende variëteit van onderzoeksge-
gevens zijn we in staat gebleken de onderzoeksvragen te beantwoorden. In de beschrij-
vingen bij de onderzoeksresultaten (paragraaf 8.1.4; 8.2.2; 8.3.2; 8.4.2; 8.5.2; 8.6.2; 11.7; 
11.8; 11.9; 12.6; 12.7; 12.8 en 13.8) onder het de tekstkop ‘Interpretatie’ zijn regelmatig 
conflicten beschreven.We hebben met de leermethode BIAM dan ook niet alleen onder-
zoek gedaan, we hebben vooral ondersteunend evaluatieonderzoek verricht, dat direct 
was gericht op ondersteuning van de implementatie van het organisatieleerproces.
Voorts zijn verschillende theoretische en methodische benaderingen gebaseerd op 
uiteenlopende wetenschapstheoretische uitgangspunten (deel 2). Dat geldt ook voor de 
kennis, waarmee de onderzoeksstrategieën en –instrumenten zijn ontwikkeld. 
De kanttekening die we hierbij plaatsen is dat de mate van zelforganisatie groot was. 
Maar het is de vraag of er meer actieplanning zou zijn geweest als de nadruk meer had 
gelegen op directieve sturing van het leerproces. 

Contextualiseren
De verschuiving in het denken over leerondersteunend onderzoek is vooral contextuali-
serend bedoeld. Het betreft het expliciteren van de wisselwerking tussen het denken en 
handelen en de context waarin die wisselwerking plaatsvindt. In dit proefschrift staat dan 
ook ‘het bijzondere’ voorop. Dat gaat samen met een nadruk op kwalitatieve onderzoeks-
resultaten en de daarvoor geëigende onderzoeksinstrumenten, zoals evaluatiemethodie-
ken en gebruikmaking van narratieve fragmenten en geschreven reflecties. 
Ook bij deze kwalitatieve onderzoeksresultaten is generaliseren mogelijk gebleken en 
hopelijk is dit niet ten koste gegaan van het bijzondere van de onderzochte situaties. 
De onderzochten waren in dit onderzoek primair actieve medeonderzoekers. Deze 
onderzoeksbenadering is zeker niet voor iedereen steekhoudend of levert niet zonder 
meer een aantoonbaar bewijs van wetenschap. De gebruikte onderzoeksbenaderingen 
zijn echter ieder voor zich, of in combinatie, ondersteunend voor het sociale beleid. Zij 
sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar aanvullen. De beleidsondersteunende doelen die 
zij kunnen dienen, lopen uiteen en zijn bruikbaar voor zowel mensen met beperkingen, 
hun verwanten en professionals als in brede zin voor de sectoren zorg, wonen, welzijn en 
onderwijs.

18.5 Toepassingsmogelijkheden en gebruikers van de leermethode BIAM
Tegelijk met de implementatie van de leermethode BIAM in de onderzoekspraktijken 
van De Korf, Mikado en Xieje hebben in de loop van de tijd nog tal van andere organi-
saties gebruik gemaakt van de leermethode, steeds in de vorm van leertrajecten. Naast 
de onderzoeksgroep werkten ongeveer 1100 medewerkers gedurende een jaar of langer 
met de leermethode BIAM. Alle trajecten hebben een werktitel die staat voor het thema 
waaraan collectief is gewerkt. 
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1  De leermethode BIAM is vanaf 1999 geïmplementeerd bij de volgende  zorgorganisaties:
- Kinderdagcentra (twee organisaties): ‘Leren VAN vragen VAN Kinderen’.
- Praktische Thuiszorg: ‘Leren VAN vragen VAN Kinderen’.
- Een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking; onderdelen 
 wonen en dagbesteding: ‘Leren VAN mensen met een handicap’ en ‘Sociaal 
 Ondernemerschap’.
- Een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking; invoering 
 georganiseerde woonondersteuning: ‘Leren DOOR Doen’ (Supported Living).  

2  De leermethode BIAM is vanaf 2000 geïmplementeerd bij de volgende dienstverlenende 
organisaties:
- Algemeen Maatschappelijk Werk (twee organisaties): ‘Action Learning’.
- Een leer-/werkbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap: ‘Werkplekleren’.
- Bij de Medische Opvang voor Asielzoekers (MOA) is de leermethode BIAM op grote 
 schaal toegepast: ‘Delen is Verdubbelen’. Veelomvattende activiteiten hebben plaats-
 gevonden, zoals leren toegeleiden van asielzoekers naar de arts en de sociaal-/ en 
 praktijkverpleegkundigen en het ontwerpen van een holistische mensvisie met 
 aandacht voor: het leefsysteem en de specifieke kenmerken van de asielzoekers, leveren 
 van laagdrempelige transculturele zorg en ondersteuning van het Management 
 Development Programma van teamcoördinatoren.
- Stichting Welzijnswerk Ouderen: ‘Vrijwillig werken aan Welzijn’.

3  De leermethode BIAM is in 2000 geïmplementeerd bij een organisatie voor educatie en 
een onderwijsorganisatie: 
- Het Educatie Netwerk Tilburg: ‘Actief leren’. De leermethode BIAM is gebruikt om 
 educatie van mensen met een verstandelijke beperking om te zetten naar actief leren. 
 Docenten en vrijwilligers zijn getraind in het geven van cursussen, met actief leren als   
 leerconcept. Op basis van zelforganisatie bleek het educatienetwerk in staat leernet-
 werken op te zetten. In juni 2003 ontving het Educatie Netwerk Tilburg de 
 Kohnstammprijs 2003 vanwege de waardering voor de wijze van samenwerking 
 binnen het educatienetwerk en voor de didactische aanpak van leren van mensen met 
 een verstandelijke beperking. Docenten en vrijwilligers hebben met name bijgedragen 
 aan de ontwerpeisen van de nieuwe aanpak en met experimenteren in de leerpraktijk. 
 Vanuit deze succesvolle aanpak heeft de provincie Noord-Brabant in 2003 een nieuwe 
 projectsubsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van meer educatienetwerken 
 in de provincie. 
- Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft de leermethode BIAM opgenomen in een 
 specialisatieprogramma learning support, met nadruk op leercompetentie-
 ontwikkeling en contextueel leren leren. Het lesprogramma is uitgewerkt in zes 
 lesblokken en tentamencriteria.

4  Nieuwe onderzoekspraktijken met de leermethode BIAM:
- Van de onder 1 genoemde leertrajecten zijn van 600 respondenten data verzameld. 
 Het ligt in de bedoeling deze data te analyseren met de in dit proefschrift uitgewerkte  
 onderzoeksstrategieën. We krijgen hiermee inzicht in of en hoe leercompetentie van de 
 persoon met een verstandelijke beperking en de professionals zich verder ontwikkelt. 
 We zijn ook benieuwd hoe en waarmee mensen met een verstandelijke beperking zich 
 kunnen handhaven in de complexe sociale samenleving. Van een groot aantal cliënten 
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 zijn competentieprofielen en actieplannen gemaakt die nieuwe informatie kunnen 
 bieden.
- Een grote zorgorganisatie heeft de leerpraktijk van BIAM ingebed in een geformali-
 seerd actieonderzoek met als doel de kwaliteit van leven van de persoon met een 
 verstandelijke beperking te weten en te meten. Het actieonderzoek is gericht op sociale 
 vernieuwing, maatschappijontwikkeling, duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
 leren. De deelnemers zijn co-researchers van het onderzoek.
 In 2002 is al gestart met het leertraject ‘Leren DOOR Doen’ en ook is georganiseerde 
 leefondersteuning (supported living) ingevoerd. Teamleiders worden met de formule 
 ‘train de trainer’ en duo-coaching ondersteund om georganiseerde leefondersteuning 
 te implementeren volgens de leermethode BIAM. Binnen de onderzoekspraktijk wordt 
 gebruik gemaakt van de onder- en bovenbouw van de leermethode met als instru-
 menten het competentieprofiel, het actieplan en het tevredenheidsonderzoek. Bijzon-
 der aan de situatie is het tevredenheidsonderzoek waarvoor cliënten zo mogelijk zelf 
 een formulier invullen en waarover zij in dialoog gaan met hun persoonlijk begeleider. 
 Voor hen die dat niet kunnen, gaat de professional in dialoog met de cliënt en komt op 
 basis van een narratieve werkwijze tot een uitkomst over diens kwaliteit van leven.
 Het is een leerondersteunend actieonderzoek, waarbij nieuwe aspecten aan de orde 
 komen, zoals het ontwerpen en afnemen van audits. De cliënten, cliëntenraden en 
 cliëntencommissies zijn direct betrokken bij dit onderzoek, dat loopt van april 2004 
 tot oktober 2005. Er nemen 100 mensen met een verstandelijke beperking aan deel, 20 
 leidinggevenden en 347 professionals.

5  BIAM-leermodules:
In het leersysteem zijn collectieve leerbijeenkomsten opgenomen. In de periode 2000-
2004 zijn ongeveer vijftig thema’s uitgewerkt in BIAM-modulen. Deze thema’s hebben 
directe relevantie voor de leerpraktijk van professionals en mensen met beperkingen. 
Het kan daarbij gaan om mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Het management en professionals kunnen op basis van zelforganisatie 
nieuwe thema’s met de leermethode BIAM uit werken. Enkele voorbeelden zijn: sociaal-
emotionele ontwikkeling; van begeleiden naar ondersteunen; sociaal ondernemerschap, 
ambulant werken en ondersteuningsgericht werken. 

6  BIAM-leerpraktijken:
De leermethode BIAM kan gebruikt worden in werkoverleg, als onderdeel van een 
leerprogramma en voor visie- en attitudeontwikkeling. Of om nieuwe strategieën te 
onderzoeken, organisatieperspectieven te ontwikkelen of het eigen handelen te onder-
zoeken. De leermethode werkt zolang de deelnemers kans hebben om de eigen betekenis 
in dialoog te brengen en daarna met een actie in de werkpraktijk aan de slag te gaan. Als 
dit laatste niet het geval is, is het geen BIAM.

18.6 Suggesties voor vervolgonderzoek
Hierna geven we een aantal suggesties voor vervolgonderzoek. Deze zijn ontleend aan 
het leerspel ‘Open de Cirkel’ en de leermethode BIAM.

Vervolgonderzoek BIAM 1:
Doorgaans staat de feitelijkheid van de professional centraal in het werk, niet die van 
de persoon met een verstandelijke beperking. De onderzoeksresultaten duiden erop dat 



445DISCUSSIE

we niet zonder meer ervan uit mogen gaan dat professionals vraaggestuurd werken. 
Vraaggestuurd werken vraagt in alle omstandigheden een transfer van het intraper-
soonlijke (emotioneel zelfbewustzijn en actualisatie) naar het interpersoonlijke van de 
professional, zoals empathie voor de persoon met een verstandelijke beperking, sociale 
verantwoordelijkheid nemen en de persoon ondersteunen op tal van levensgebieden, 
waaronder relaties aangaan en onderhouden. Een belangrijke vraag voor de toekomst is 
welke specifieke leerconcepten aansluiten bij het ontwikkelen van methodische leercom-
petentie van professionele ondersteuners en zorgverleners.

Vervolgonderzoek BIAM 2:
Kwaliteit van leven weten en meten in de leefwereld van de persoon met een verstande-
lijke beperking.

Vervolgonderzoek BIAM 3:
Aan de hand van actieplannen onderzoeken of wederkerig leren leidt tot contextgebon-
den leren.

Vervolgonderzoek BIAM 4:
Vergelijken in welke mate leercompetentie-ontwikkeling van mensen met een verstande-
lijke beperking plaatsvindt binnen een programmatische dagstructuur en een persoons-
gerichte leerstructuur.

Vervolgonderzoek onderwijs:
De beroepsopleidingen voor zorgverleners onderzoeken of met het huidige kwalifica-
tiesysteem het gelijkwaardig burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking 
voldoende ondersteund kan worden. Bij onvoldoende resultaat dient herinrichting van 
het competentieprofiel plaats te vinden, c.q. het kwalificatiesysteem.

Vervolgonderzoek learning support 1:
We denken hierbij niet zozeer aan een onderzoeksvraag als wel aan een onderzoeks-
context. Een suggestie is een aantal cliënten en hun verwanten te vragen om samen met 
professionals een geheel nieuwe leefstructuur in te richten aan de hand van de eigen 
leefwensen. Het opzetten van een nieuwe ondersteuningspraktijk veronderstelt immers, 
dat personen worden geïsoleerd uit het bestaande zorgsysteem en op basis van nieuwe 
waarden, overtuigingen en normen een nieuwe identiteit opbouwen.
Professionals maken hierbij gebruik van de samenleving in zijn geheel met reguliere 
voorzieningen. De levensdomeinen van Schalock kunnen dienen als referentiekader. 
Hierbij zouden we onderzoeksvragen moeten genereren uit de samenleving en niet over 
de samenleving.

Een meer politiek gestuurd leerbeleid zou moeten bijdragen aan leercompetentie-
ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Voor zorgaanbieders, 
welzijnsorganisaties en onderwijs zou een meerjaren leerbeleidsplan een verplichtend 
karakter dienen te krijgen. Het hervormingsproces kan hiermee worden versneld en de 
levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking neemt toe. Beroepsont-
wikkelingstrajecten binnen zorgverlening, welzijn en onderwijs worden als parallelle 
processen beschouwd. Het is een vereiste om nieuwe competentieprofielen te ontwikke-
len die zijn afgeleid van ondersteuningsgericht werken. Met name het ondersteunen van 
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niet-professionele andere actoren in het hervormingsproces zal een belangrijke opdracht 
worden voor professionals. 

Vervolgonderzoek learning support 2:
Ten behoeve van beroepsvorming: ontwikkelen van werk- en competentieprofielen die 
uitgaan van ondersteuningsgericht handelen in de werkpraktijk. 

Het lokale beleidsleren en organisatieleren zouden op meer aspecten verbonden kun-
nen worden, waarbij organisaties, zowel onderwijs als zorg- en welzijnsorganisaties, 
zich meer zouden kunnen richten op new practices in plaats van op best practices (Von 
Krogh, 2001). Om inzicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden ontkomen we niet 
aan het besef dat individueel en collectief handelen meervoudig bepaald zijn en afhan-
gen van de wisselwerking tussen mensen en instituties. Daarin kunnen we tevens een 
geweldige tegendruk constateren (Karasek en Theorell, 1990). Die tegendruk bestaat 
voor professionals bijvoorbeeld uit het steeds vaker ontbreken van een vaste werkplek en 
een vaste werkgever en een toename van wisselende werkuren. 
Individueel en collectief leren spelen zich af tussen toen en nu en straks (Van der Zee, 
1998). Is het hervormingsproces werkelijk een geslaagd proces van beleidsleren, zoals 
de onderzoekers Visser en Hemerijck, Van den Toren en Theeuwes betogen? De institu-
tionele veranderingen en de wijziging in het denken werden gerealiseerd in een stabiele 
sociale infrastructuur, die een sterk vertrouwen genereerde. Wij kunnen ons afvragen of 
dit ook opgaat voor mensen met een verstandelijke beperking.
Sennet (1998) stelt dat het vooral gaat om flexibiliteitskwesties, die nauw samenhangen 
met de inrichting van de economie als zodanig. Wat zijn de consequenties voor arbeids- 
en organisatieontwikkelingen als enerzijds oplossingen worden ingegeven vanuit een 
traditionele stabiele sociale infrastructuur en anderzijds mensen met een verstandelijke 
beperking vragen om flexibilisering van het huidige aanbod? 
De vraag is welke nieuwe sturingsmodellen bovenstaande beweging kunnen ondersteu-
nen. Het belang wordt groot geacht om nieuwe netwerken te activeren. Hierin gaat het 
niet zozeer om samenwerking tussen overheid en zorgverzekeraars, maar om samen-
werking van uitvoerende organisaties, zowel in de publieke als de private sfeer. Het doel 
van de samenwerking ligt dan minder in het vinden van consensus over beleid, maar in 
de praktische afstemming van taken en werkprocessen (Nelissen, Goverde, Van Gestel, 
2000). Durven we op grond van bovenstaande argumenten de volgende vraag inhoud en 
vorm te geven? 

Vervolgonderzoek learning support 3:
Waarmee en hoe dragen politieke beleidsmakers, zorgaanbieders, welzijn, onderwijs 
en particuliere initiatieven bij aan het leren en zich ontwikkelen van mensen met een 
verstandelijke beperking? 

In het onderzoeksproces heeft beroepsontwikkeling eveneens een belangrijke plaats 
gekregen. Er zou nader onderzoek kunnen plaatsvinden naar nieuwe beroepsvisies die 
afgeleid kunnen worden van praktijkbeoefening in de lokale samenleving, waarin het 
eigen bestaansontwerp van mensen met verstandelijke beperkingen een plaats heeft. 
In dit proefschrift wordt aanbevolen dat zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en onder-
wijsinstellingen een politieke opdracht ontlenen aan het wederzijds ontwikkelen van 
competentie van mensen met een verstandelijke beperking en professionals. Dit kan 
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door in het leerbeleid leren en persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstan-
delijke beperking een plaats te geven. Ook kan de overheid subsidies verstrekken in de 
vorm van stimuleringsregelingen, die specifiek het hervormingsproces voor mensen met 
een verstandelijke beperking bevorderen en toetsbaar en meetbaar maken. Dat laatste 
kan door vooraf en achteraf verantwoording af te laten leggen over welke leerprogram-
ma’s zijn aangeboden aan cliënten en professionals en met welk resultaat. 

Het ligt niet in de bedoeling de kennis in dit proefschrift uitsluitend als specialistische 
kennis te presenteren, maar om deze te verbinden met nieuwe sturingsvragen die voort-
vloeien uit het proces van cultuurverandering. De opgedane kennis is daarnaast in te 
zetten bij het ontwerpen en toepassen van leer-/werksystemen. In dit proefschrift wordt 
een belangrijke rol en taak toegekend aan zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties om 
culturele ondersteuning te ontwikkelen op het gebied van learning support. Uitgaan van 
parallelle processen in de ontwikkeling van zorg- en onderwijsvernieuwing om volwaar-
dig burgerschap structureel te bevorderen vereist samenhang in typen professionalise-
ring. Bij een positieve ontwikkeling kunnen we dit beschouwen als een gezamenlijke 
bijdrage aan de oplossing van het samen-(be)levingsvraagstuk aangaande de emancipa-
tie van mensen met een verstandelijke beperking. 
Het is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook vanuit humaan oogpunt van 
belang om te onderzoeken in hoeverre verstandelijke beperking te maken heeft met 
sociale uitsluiting of wat omgekeerd de invloed is van een denkstimulerend appèl van de 
omgeving op de persoon met een verstandelijke beperking (Van Biene, Hoeben, 1999). 

Vervolgonderzoek learning support 4:
In hoeverre heeft verstandelijke beperking te maken met sociale uitsluiting of wat is de 
invloed van een denkstimulerend appèl van de omgeving op de persoon met een ver-
standelijke beperking? 

Door een brede vakbekwaamheid te ontwikkelen zullen professionals deel uitmaken van 
een collectief leerproces. Zij moeten zich vanuit nieuwe denk- en werkwijzen opnieuw 
met elkaar leren verstaan. Van groot belang zijn de condities voor het al dan niet optre-
den van collectieve leerprocessen. 
Uit ons onderzoek is gebleken dat collectieve leerprocessen moeilijker zijn te sturen en 
minder rendement opleveren dan leren in kleine groepen. De vraag dient zich aan hoe 
we binnen het hervormingsproces een collectief leerproces initiëren, zodanig dat:
- overtuigingen aansluiten bij het doel van het hervormingsproces;
- gedrag wordt geïnitieerd in waarneembare acties;
- nieuwe denkstrategieën ontwikkeld worden;
- uniciteit gehandhaafd blijft;
- overtuigingen van waaruit men handelt worden geëxpliciteerd;
- er waardering is voor de intuïties en bezieling die nodig zijn om het leerproces tot 
 resultaat te brengen. 

Vervolgonderzoek learning support 5:
Hoe organiseren we collectieve leerprocessen binnen zorg- en welzijnsorganisaties, 
dienstverlenende organisaties en onderwijs die discrepanties oplossen op het niveau van 
identiteit en waarden, overtuigingen en normen inzake leercompetentie-ontwikkeling 
van mensen met beperkingen?
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Hoofdstuk 18

Lijst van figuren

Figuur 18.0: afsluiting onderzoek en vooruitblik
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Zie CD-rom
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1    Bijlagen onderzoeksformulieren/toetsingskaders leerspel ‘Open de Cirkel’  
- bijlage OC 1 evaluatieformulier ‘Open de Cirkel’ 

 - bijlage OC 2 reflectieformulier spelcoaches
 - bijlage OC 3a effectmeting resultaten cliënten: cliënt exemplaar
 - bijlage OC 3b effectmeting resultaten cliënten: professional exemplaar
 - bijlage OC 4 evaluatie leertraject ‘Open de Cirkel’ 
 - bijlage OC 5 vragenlijst ‘Leren VAN mensen met een handicap’  
 - bijlage OC 6a  screeningslijst/toetsingskader ondersteuningstechnieken
 - bijlage OC 6b  screeningslijst/toetsingskader ondersteuningstechnieken: 
  wederkerig leren

2    Bijlagen onderzoeksformulieren/toetsingskader BIAM De Korf          
 - bijlage DK 1 reflectieformulier BIAM - collectieve leerbijeenkomst De Korf
 - bijlage DK 2 reflectieformulier BIAM - deelnemer leergroep De Korf 
 - bijlage DK 3 reflectieformulier BIAM - leercoaches De Korf 
 - bijlage DK 4   toetsingskader wederkerig leren en competentie-ontwikkeling 
  professionals de Korf 

3    Bijlagen onderzoeksformulieren/toetsingskaders BIAM Mikado 
 - bijlage Mi 1  reflectieformulier BIAM - collectieve leerbijeenkomst Mikado
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 - bijlage BIAM 8  Reflector Organisatieleren
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Summary

Due to a need for reform in the health care of the mentally retarded, a large-scale process of change 
took place in which the seed for the writing of this thesis could be sown. Recent developments which 
have been made in the way the mentally disabled are cared for have been swift and radical, and yet 
they have not been isolated from the general changes which are still taking place in modern society 
today. Moreover, these developments have become embedded in the very core of the process.

By focusing on the phenomenon of developmental learning within the wide context of this research 
project, the renewal process which took place between 1998 and 2003 could be studied in detail. This 
research is entirely directed by theory. Its purpose is to discover new theories and to design and estab-
lish new methods of working with the mentally retarded and the professionals.

When referring to the quality of an individual’s life, self-development is of fundamental importance. 
Everyone has the basic right to improve his or her life and everyone has the right to learn, including 
the disabled. Unfortunately, this basic right has not always been granted to the mentally disabled.

Therefore, in this thesis it is assumed that the quality of the lives of the mentally disabled can be im-
proved by addressing and developing their learning competencies. Here, a claim is made that mental 
retardation will only increase when a policy of exclusion from learning and self-development is ad-
hered to. 

In this research project, the learning concepts which have been developed can be implemented in the 
work environment of the professional. However, instead of being problem-centered, they concentrate 
more on the learning process of experience. These concepts correspond with the constructivist learn-
ing theories. In keeping with these theories, a focus is placed on developing the learning competencies 
of both the disabled and the professionals, so that both parties become dependent on each other’s 
learning. That is why the learning theories have been integrated so that they match the competencies, 
as well as the theories which focus on reciprocal learning.

When an emphasis is placed on ‘learning FROM the disabled’ then reciprocal learning can take place. 
This learning concept has been implemented in the cases of clients and professionals by using a ques-
tion-oriented method, which requires that the learning competencies of the disabled individual be 
continually activated and improved. The professional can improve his or her learning competencies 
by responding to the questions posed by the client and vice versa. This is what I have termed reciprocal 
learning.

The main objective of this study is to research a new learning method called the ‘Betekenisgestuurde 
Interactie Methode’ or BIAM and which can be translated from the Dutch into Guiding Meaning by 
Action Method. The central question in this thesis is whether the learning method BIAM can help to 
improve the learning competencies of the mentally disabled and the professionals. This question can 
be viewed from a constructivist perspective. Here an emphasis is not placed on individual learning, 
but rather the focus is on environmental variables such as various aspects concerning the quality of 
life.

It was found that the learning method BIAM can be used as an instrument to develop both the learn-
ing competencies of those who are mentally retarded and those who work professionally as caregivers. 
By applying this learning method, a possibility to learn from each other is created. Because of this 
intervention, a continuum is brought about in which speaking and action can be researched to see 
how they both affect the contextual situation. Reciprocal and liberating learning processes take place 
which produce strategies that advance the process of encasement. The scientific value of this learning 
method BIAM, in particular the inherent aspect of reciprocal learning, lies in the possibility of being 
able to analyze the different ways in which the learning processes of a mentally retarded individual 
and a professional caregiver can be understood and reinforced. Reciprocal learning entails that learn-



460

ing capacities be set in motion.

The instruments which BIAM uses generate a reflective learning practice in which the individual who 
is mentally retarded and the professional can learn from one another. The learning method BIAM 
creates a social framework for the individual, team and organization which can be maintained and 
innovated by reflecting, interacting and reconstructing. This embodies the whole process of learning. 
The research methods used by Clandinin and Conelly (2000) during the learning process involve the 
method itself. The BIAM set of instruments has come about in such a way. They have used the influ-
ence of Dewey’s (1938) work in which life is seen as an educational process.

The learning formula ‘perspective-social action-behavior’ is used as an application learning concept. 
Through the learning method BIAM, professionals are able to experience changing frameworks of 
meaning, which they themselves create. In this way they develop implicit frameworks. This is a neces-
sary condition in order to reach a consensus, which in turn creates a condition for formulating new 
ways of working and continuing accordingly. In the past, the frameworks of meaning which had been 
developed were linked to new frameworks of meaning, which continued under favourable circum-
stances to develop further and create again new frameworks of meaning.

The theoretical constructs of this research have been based on the theory of social constructivism 
form, Gergen (1995), the narrative approach of Clandinin and Conelly (2000), and the theory devel-
oped by Weick (1997), which views organizing as a way of bringing together current actions, which 
are all mutually dependent. The theory put forth by Schalock (1997) has been used in order to interest 
professionals in the quality of life enjoyed by those with disabilities, such as their personal develop-
ment and social relationships. These theoretical constructs have evoked new research methods allow-
ing new empirical data about social processes to be found. The frequent application of test instru-
ments enables us to transpose empirical data in order to create generalizations, which in turn are of 
importance when judging the reform process in regard to quality and progress. 

In addition, the theoretical constructs fall into various categories of practical meaning and testing, in 
which the quality of life can be tested within eight separate domains of life. It is clear in this thesis that 
one’s quality of life includes a number of core dimensions and associated quality indicators (Schalock, 
1995). There is an experiential and empirical nature for each of the consensual core qualities of life 
dimensions: emotional well-being, interpersonal relationships, material well-being, personal develop-
ment, physical well-being, self-determination, social inclusion and human rights. These dimensions 
and indicators have been used during the research to find out if there is indeed support during the 
work experience and furthermore, if quality of life for those who are disabled exists. The effectiveness 
of the clients’ actions is the input for measuring the quality of life. Social action is a pre-condition for 
the quality of life, because social actions encourage us to interact and to engage in new experiences.

Four separate organizations took part in the research of this learning method: a care institute, a school 
for special education, an ortho-pedagogical day care center, and a retail store in which physically and 
mentally disabled worked together side by side. During the research, the learning game ‘Open the 
Circle’ was played and with the results and findings which followed, the learning method BIAM was 
developed so that individual, team and organizational learning could be improved. All of the partici-
pants in the research were systematically and methodically integrated into the service process. In this 
way social advancement could take place because the clients’ vital questions could be answered and 
supported living and working could take place.

The research findings obtained conclude that the professional caregivers are able to produce social 
worlds for those who are mentally retarded that are recognizable to the professional, but not neces-
sarily to the client. Professionals do not look immediately at the situation which is relevant to the 
client, but instead they look at the structure and the organization of their own social environment. 
The professional’s reality becomes the point of focus instead of the reality of the client. Only if images 
and metaphors are used consistently and if care renewal is continually practiced, can new designs and 
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structures be discovered. The process of externalizing knowledge and expressing experience in words 
and concepts needs to be internalized; learning is achieved by putting actions into effect. The system 
can only change when the reality of the mentally retarded individual concerned is explored.

In this research it is recommended that caregivers, welfare organizations and educational institutions 
contribute to their shared social task of responsibility by developing the mutual competencies of both 
the clients and the professionals. This can be achieved by developing new professional perspectives 
derived from supporting theories so that fundamental change can take place. Professional develop-
ment in health care, welfare and education should take place simultaneously, and this progress should 
not be impeded in cases in which professionals do not have lengthy contact with their clients, and in 
which they do not experience long term employment or the same workplace. They need to learn how 
to function within a flexible social environment and how to become client-oriented.  

Furthermore, local policymakers and organizations should help to advance private initiatives and to 
stimulate more politically-steered educational policy which in turn would contribute to the develop-
ment of the learning competencies of those citizens who are mentally retarded. Long-term planning 
in regard to educational policy should become more imperative for caregivers and the care and edu-
cational institutions. In this way the process of reform can be accelerated and the quality of life can 
be improved of the mentally retarded. Once new steering models have been found, they can be used 
to support the process and new networks can be activated. It is not so much the cooperation between 
the government and the health insurance companies, but more the cooperation between the execu-
tive organizations, in both the private and public arena that matters. The goal of working together lies 
less in reaching a consensus in regard to policy, but more in the practical regulating of tasks and work 
processes (Nelissen, Goverde, Van Gestel, 2000). 

Other more detailed research can be carried out in the future in order to determine to which extent 
being mentally retarded has to do with social exclusion or what the influence of a more conscious 
and stimulating environment has on the mentally retarded individual. New learning theories will be 
needed in the future, theories which suit the relationship which has changed between the mentally 
retarded individual and his or her environment in order to reconstruct the social complexity of so-
ciety. Subsequently, these theories will contribute in such a way that those who are mentally retarded 
will experience a better quality of life. In order to understand this social complexity, we need to stride 
forward during this developmental phase so that theoretical perfection can become secondary to 
theoretical realization, which is primary. An evolutionary model has resulted in which practice de-
velops theory and theory develops practice. These new theories, which have emerged, will provide a 
strong basis in which the mentally retarded can learn to adapt to complex social systems while at the 
same time, the professionals who work under the same systems, can offer them the best quality care. 
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