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DOOR ANKE VAN KEUlEN, BUREAU MUtANt - 

Het denken over de eisen die gesteld moeten 

worden aan de professionaliteit van werkers 

in de kinderopvang en vve is sterk in ontwik-

keling. Levenslang leren, een lerende houding, 

een reflectieve houding, het zijn competenties 

die steeds meer als onmisbaar worden gezien 

om de kwaliteit van de voorzieningen te hand-

haven en af te stemmen op de behoeften van 

kinderen en ouders. Bureau MUTANT heeft in 

het project permanent leren als team in de sa-

menwerking met ouders 

een model ontwikkeld 

waarin medewerkers, lo-

catiehoofden, managers 

en stafmedewerkers in 

vier kinderopvangorga-

nisaties een jaar lang 

samenwerkten.

De concrete insteek 

daarbij was de vraag 

van de organisaties hoe 

zij de samenwerking 

met ouders duurzaam 

zouden kunnen verbe-

teren. Concreet leverde 

dit vragen op als: hoe 

kunnen inzichten en 

methodieken op het ge-

bied van samenwerking 

met ouders verankerd worden in de organisa-

tie, hoe kunnen beroepskrachten permanent 

blijven leren, hoe kan een organisatie een breed 

draagvlak creëren voor innovatie en verande-

ring op alle niveaus en hoe kan het gezamenlijk 

leren in de teams bevorderd worden. 

MUTANT bracht een aantal ingrediënten bij-

een die de basis vormden voor een model voor 

permanent leren. Deze ingrediënten zijn onder 

andere de visie dat iedereen zowel ‘leerder’ 

als ‘leraar’ is, de ‘Leermodellen kernreflectie’ 

en ‘critical learning community’. Gebaseerd op 

deze ingrediënten zijn samen met de deelne-

mers acht instrumenten voor permanent leren 

ontwikkeld. Deze instrumenten zijn samenge-

vat in het volgende schema:

Resultaten

Bij een interne evaluatie die MUTANT uit-

voerde kwam een reeks succesfactoren naar vo-

ren, waarvan we er twee uitlichten. Allereerst is 

de samenwerking in het team door het project 

versterkt: er is meer openheid en meer reflectie 

gekomen. Ook de samenwerking met ouders is 

versterkt. Zo komen uit de klantenpeilingen on-

der ouders acties voort voor pedagogisch mede-

werkers. Deze acties worden ondersteund met 

de instrumenten van permanent leren. De instru-

menten kunnen ook gebruikt worden voor het 

verankeren en verdiepen van bestaand ouderbe-

leid of juist voor het opzetten van ouderbeleid. 

Belangrijk is dat de invoering van de instru-

menten van permanent leren gekoppeld wordt 

aan een thema dat in de organisatie leeft of aan-

dacht moet krijgen. De instrumenten werken pas 

motiverend voor beroepskrachten als ze worden 

ingezet op iets dat relevant geacht wordt. Boven-

dien 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 deel-

nemers een aantal voorbeelden van de toepas-

singsmogelijkheden 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 nieu-

we 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 Ne-

derlands curriculum voor de kinderopvang, 

de verankering van vve-programma’s of imple-

mentatie 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 wa-

ren: SKAr in Arnhem, KANTEEL in Den Bosch, 

PArTOU met vestiging in Dordrecht en Knoop-

punt Kralingen in rotterdam.

Verder lezen:

BBMP 11|2008: interview met Mathias Urban 

als project begeleider en een uitgebreidere pro-

jectbeschrijving van permanent leren als team 

in de samenwerking met ouders.

websIte:   www.mutaNt.Nl,  
 e-maIl:  a.vaNkeuleN@mutaNt.Nl.

Leren leren en reflecteren

Permanent  
leren als team

Bureau	MUTANT	bracht	een	aantal	ingrediënten	bij-

een die de basis vormden voor een model voor per-

manent leren en probeerde ze uit in de praktijk.
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’‘

goed, ouders hebben hierdoor meer respect ge-
kregen voor het werk hier. Of anders gezegd: in 
feite dwingen de pedagogisch medewerkers het 
respect meer af dan voorheen.’ 

Structurele begeleiding

Tijdens het project bleek dat er bepaalde voor-
waarden nodig zijn om de instrumenten effec-
tief te kunnen inzetten. Allereerst moet een 
team of organisatie ruimte en tijd reserveren. 
Het leerproces is weliswaar ingebouwd in de 
praktijk van alledag, maar het vergt ook aan-
dacht. Een tweede punt is dat alle niveaus in de 
organisatie moeten participeren. Ook teamlei-
ders en locatiemanagers moeten het trainings-
proces volgen, voor hun eigen leerproces én 
voor het volgen van het proces in de teams. De 
rol van de leidinggevende of begeleider is en 
blijft essentieel voor het leerproces van de leid-
sters.
De taken van een coach worden in de kinderop-
vang binnen verschillende functies vervuld, 
maar vaak ontbreekt de structurele inzet van 

een coach en de erkenning dat in professionele 
kinderopvang teambegeleiding en -coaching 
nodig zijn. De coach/begeleider bij permanent 
lerende teams vervult de rol van intermediair 
tussen pedagogische medewerkers en manage-
ment. Hij of zij is een stimulerende en inspire-
rende kracht voor alle betrokkenen, gericht op 
het afstemmen, begeleiden en bereiken van 
concrete doelen die als team en organisatie zijn 
gesteld. Aandacht voor individuele omstandig-
heden van collega’s hoort hier ook bij. Deze be-
vordert hun persoonlijk welbevinden en daar-
door ook hun professioneel welbevinden.

Verder lezen:
Korthagen F, Vasalos A. Maatwerk bij 
coaching. 
Handboek E� ectief Opleiden 26, 2001.
Mac Naughton G. Doing Foucault in Early 
Childhood Studies. Applying poststructural 
ideas. London Routledge 2005.
Urban M. Strategies for Change. Diversity as a 
Challenge for the Early Year’s Profession. Paper 
presented in DECET‘s European Seminar on 
Respect for Diversity, Equity and Social 
Inclusion, Barcelona, Mei 2006.

Toepassingsmogelijkheden

Belangrijk is dat de invoering van de instrumen-
ten van permanent leren gekoppeld wordt aan 
een thema dat in de organisatie leeft of aan-
dacht 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 (van-
zelfsprekend) onderdeel van het te voeren 
beleid. Tijdens de door MUTANT georganiseerde 
mini-conferentie in september jl. gaven de deel-
nemers (afkomstig uit kinderopvang en oplei-
dingswereld) hun ideeën over de toepassings-
mogelijkheden. Ze noemden onder andere:
-  verankering van bestaand beleid zoals 

scholingsbeleid, beleid rond partnerschap met 
ouders, kwaliteitsbeleid;

-  visie-ontwikkeling met betrekking tot de 
missie van de organisatie. Een van de pilotor-
ganisaties gebruikte bij het fusieproces de uit-

gangspunten en theorie van permanent leren 
bij de opbouw van de nieuwe organisatie;

-  invoeren en handhaven van een lerend klimaat 
in de organisatie;

-  personeelsbeleid, functioneringsgesprekken, 
persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Andere toepassingsmogelijkheden werden ge-
zien op het gebied van de implementatie van 
het Nederlands curriculum voor de kinder-
opvang, de verankering van vve-programma’s 
of implementatie van diversiteitsdoelstellingen 
van het Europese netwerk DECET.

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

Anke van Keulen is trainer en adviseur bij Bureau 
Mutant. W: mutant.nl

De instrumenten van permanent leren kunnen 

wel een handvat zijn om het leerproces vast te 

houden – het is een komen en gaan van nieuwe 

medewerkers – en om te verstevigen: dat leidsters 

elkaar stimuleren. (manager kinderopvang)

Instrument Doel
Kernkwaliteiten  Bewust inzetten van ieders kwaliteiten, 
 individueel en per team

Kritische vragen stellen  Kritische en vragende houding ontwikkelen
 
Leerdagboek   Continue stilstaan bij werkervaringen
 door individuele en teamre� ectie

De lift  Vragen stellen en verbinden van voelen, 
 denken en doen 

Contextkaart van kindercentrum  Kindercentrum en omgeving in kaart brengen, 
samenwerking met ouders en omgeving 
bevorderen, leeromgeving inspirerend maken.

Persoonlijke uitdaging  Individuele doelen afstemmen op professionele 
en organisatiedoelen

Werken met maatjes Elkaar ondersteunen en van elkaar leren

Contract lerende organisatie  Uitgangspunten en afspraken hoe teamleden met 
elkaar om willen gaan
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