34

Uit de praktijk

Leren leren en reflecteren

Permanent
leren als team
Bureau MUTANT bracht een aantal ingrediënten bijeen die de basis vormden voor een model voor permanent leren en probeerde ze uit in de praktijk.
MUTANT bracht een aantal ingrediënten bijHet denken over de eisen die gesteld moeten een die de basis vormden voor een model voor
worden aan de professionaliteit van werkers permanent leren. Deze ingrediënten zijn onder
in de kinderopvang en vve is sterk in ontwik- andere de visie dat iedereen zowel ‘leerder’
keling. Levenslang leren, een lerende houding, als ‘leraar’ is, de ‘Leermodellen kernreflectie’
een reflectieve houding, het zijn competenties en ‘critical learning community’. Gebaseerd op
die steeds meer als onmisbaar worden gezien deze ingrediënten zijn samen met de deelneom de kwaliteit van de voorzieningen te hand- mers acht instrumenten voor permanent leren
haven en af te stemmen op de behoeften van ontwikkeld. Deze instrumenten zijn samengekinderen en ouders. Bureau MUTANT heeft in vat in het volgende schema:
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Door Anke van Keulen, Bureau MUTANT -

‘

De instrumenten van permanent leren kunnen

van het Europese netwerk DECET.

wel een handvat zijn om het leerproces vast te

MUTANT schrijft op dit moment een boek over
permanent leren als team en ontwikkelt een
trainingsaanbod.

houden – het is een komen en gaan van nieuwe
medewerkers – en om te verstevigen: dat leidsters
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Anke van Keulen is trainer en adviseur bij Bureau
Mutant. W: mutant.nl

versterkt: er is meer openheid en meer reflectie
gekomen. Ook de samenwerking met ouders is
versterkt. Zo komen uit de klantenpeilingen onder ouders acties voort voor pedagogisch medewerkers. Deze acties worden ondersteund met
de instrumenten van permanent leren. De instrumenten kunnen ook gebruikt worden voor het
verankeren en verdiepen van bestaand ouderbeleid of juist voor het opzetten van ouderbeleid.
Belangrijk is dat de invoering van de instrumenten van permanent leren gekoppeld wordt
aan een thema dat in de organisatie leeft of aandacht moet krijgen. De instrumenten werken pas
motiverend voor beroepskrachten als ze worden
ingezet op iets dat relevant geacht wordt. Bovendien worden de instrumenten dan niet als iets
‘extra’s’ ervaren, maar als een (vanzelfsprekend)
onderdeel van het te voeren beleid.
Tijdens de door MUTANT georganiseerde
mini-conferentie in september j.l. gaven deelnemers een aantal voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van het model waarin de
instrumenten daadwerkelijk gebruikt (kunnen)
worden:
- de verankering van bestaand beleid;
- de verankering van een lerend klimaat in de
organisatie;
- ondersteuning van de opbouw van de nieuwe organisatie na een fusie;
- ondersteuning van het personeelsbeleid bij
functioneringsgesprekken en persoonlijke
ontwikkelingsplannen;
Mogelijke toepassingen werden gezien op
het gebied van de implementatie van het Nederlands curriculum voor de kinderopvang,
de verankering van vve-programma’s of implementatie van Diversiteitdoelstellingen van het
Europese netwerk DECET.
Het projectteam bestond uit: Fuusje de
Graaff, Ana del Barrio Saiz, Wendy Doeleman,
Anke van Keulen. De vier pilotorganisaties waren: SKAR in Arnhem, KANTEEL in Den Bosch,
PARTOU met vestiging in Dordrecht en Knooppunt Kralingen in Rotterdam.

Verder lezen:
BBMP 11|2008: interview met Mathias Urban
als project begeleider en een uitgebreidere projectbeschrijving van Permanent leren als team
in de samenwerking met ouders.
Website: www.mutant.nl,
e-mail: a.vankeulen@mutant.nl.
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