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AVS Centrum Educatief Leiderschap 

Leergang Collectief leren

www.avs.nl/cel/collectiefleren

DOELGROEP
Schoolleiders, directeuren en bestuurders die leren organi-
seren en veranderingen van binnenuit willen realiseren. 

INHOUD
In zeven bijeenkomsten leert u de methodiek van collectief 
leren toe te passen. Het is een cyclus die continu wordt 
langs gelopen, te weten: 

1. Ambitie ontwikkelen; 
2. Informatie verzamelen; 
3. Informatie interpreteren; 
4. Consequenties verbinden; 
5. Actie uitvoeren 
6. Product en proces evalueren. 

Of een school nu een nieuwe methode wil aanschaffen of 
een andere visie op onderwijs wil opstellen, de methodiek 
van collectief leren kan steeds behulpzaam zijn. 
Collectief leren brengt een gezonde balans aan tussen 
individualisme en collectivisme. Het individu moet over 
voldoende zelfvertrouwen beschikken en zich gesteund 
voelen door de groep. Het team daarentegen heeft niet 
alleen oog voor het primair proces maar ook voor de onder-
linge relaties. 

Collectief werken en leren vereist een andere mindset dan 
die waarbij elke leerkracht zijn best doet in de eigen klas 
maar weinig of geen kennis deelt met de collega’s. 

De mindset van collectief leren gaat uit van het geza-
menlijke en respecteert het eigene van het individu. 
Gezamenlijk wordt er onderzocht. Daarin is er zowel plaats 
voor conventies (zo doen we het hier), als voor de eigen 
opvattingen maar ook voor het opstellen van een gezamen-
lijke en concrete ambitie. 

SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
De leergang ‘Action Learning’ is 
gecertificeerd door het 
Schoolleidersregister PO en 
opgenomen in het register in 
het kader van de herregistratie. 

Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor 
het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan 
Verandering’ en het deelthema ‘Professionele 
Leergemeenschap’ (van het thema Kennis- en kwaliteits-
ontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwik-
keling op de thema’s via formeel leren..

KENMERKEN
• Een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de leergang.
• Kennismaking met de methodiek van collectief leren
• U reflecteert op een eigen afgerond of te ondernemen 

collectief leren project voor uw eigen school 
• Tijdens de bijeenkomsten werkt u samen in leerteams.
• Elke bijeenkomst kent na afloop een praktijkopdracht
• U sluit af met beheersing van de methodiek en vast-

stelling van de opbrengst.

Elke school is continu bezig met de vraag hoe zij het 
onderwijs kan verbeteren inclusief het handelen van 
de leerkracht. De wijze waarop scholen deze uitdaging 
aangaan, is echter zeer verschillend. Collectief 
leren kan een antwoord zijn op de vele uitdagingen 
waarvoor een school zich geplaatst ziet. Een antwoord 
waarbij emotionele verbondenheid, samenhang in 
opvattingen èn samenwerking wordt nagestreefd. 
Maar ook een antwoord dat duurzaam is omdat zowel 
aan individuele belangen als ook aan groepsbelangen 
tegemoet wordt gekomen. Collectief leren is echter 
geen vanzelfsprekendheid binnen het onderwijs. Een 
van de redenen daarvoor is  dat leraren sterk gericht zijn 
op het primair proces en veel minder op het proces van 
collectief leren. Een andere reden is dat een methodiek 
ontbreekt om tot collectief leren te komen. In deze 
leergang leert u de methodiek van collectief leren 
toepassen op uw eigen school. 

Goed onderwijs door visionair leiderschap 

http://www.avs.l/cel/leergemeenschap
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Dag 1 
Inzicht in de methodiek van collectief leren, en bewust-
wording welke fasen in het collectieve leerproces goed en 
minder goed worden beheerst. Systeemdenken als discipline 
staat centraal en het diagnosticeren van het vraagstuk vanuit 
verschillende perspectieven. Wat speelt er in de eigen orga-
nisatie? Kun je dat duiden? 

Dag 2
Aandacht voor de ‘mentale modellen’ van het team. Wat zijn 
die modellen en hoe weten we of die modellen niet geba-
seerd zijn op een wereldbeeld van vele decennia geleden? 
Aan de hand van de vaardigheden ‘menen en onderzoeken’ 
zullen we die vraag proberen te beantwoorden. 

Dag 3:
Deze dag staat in het teken van ‘teamleren’. Welke groeps-
dynamieken spelen er en hoe kun je het collectieve leren 
bevorderen? We leren te oefenen met de inzichten van 
‘Deep Democracy’ waarbij we oog en oor zullen hebben voor 
de standpunten van de minderheid. Tevens gaan we met 
elkaar een Socratisch gesprek aan en leren (opnieuw) een 
onderzoekende houding aan te nemen.

Dag 4:
Een sterk team bestaat bij de gratie van sterke individuen. 
Daarom zoomen we in op ‘persoonlijk meesterschap’: Wat is 
mijn persoonlijke verantwoordelijkheid? Welke moed heb ik 
aan de dag te leggen? Ben ik een gever of een nemer en hoe 
maak ik dit onderwerp bespreekbaar in mijn team? Tevens 
worden de begrippen moed, kwetsbaarheid en schaamte aan 
de orde gesteld. 

Dag 5
Deze dag staat in het teken van een gedeelde visie: Welke 
resultaten willen we echt? Hoe komen we tot een gedeelde 
visie? Maar we bespreken ook de huidige visie. Elke deelne-
mer neemt de visie van de eigen school mee, die vervolgens 
besproken wordt op basis van een aantal criteria. We oefe-
nen met een werkvorm om tot een gedeelde visie te komen 
vanuit het individuele verhaal van de leerkracht. 

Dag 6
Creativiteit: In welke mate hebben wij het vermogen om 
nieuwe dingen te scheppen? Hoe bevorder je creativiteit 
tijdens collectief leren en de bewustwording dat echte cre-
ativiteit kwetsbaarheid vereist. Welke vraagstukken binnen 
de school vereisen creativiteit? 

Dag 7
We stellen tijdens deze dag twee hoofdthema’s centraal. 
Duurzaamheid: In welke mate zijn we in staat om dingen te 
ontwikkelen die duurzaam zijn? Integriteit: Kunnen we ons 
zelf aankijken in de spiegel? Tevens geeft eenieder een pre-
sentatie van ‘zijn reis’. 

Er is geen verplichte literatuur vooraf, maar achteraf 
‘inspirerende verdieping’: een pakket bestaande uit uit-
treksels van boeken, links naar Youtube-filmpjes en voor 
de liefhebber inspirerende boeken (zoals ‘Antifragiel’ van 
Nassim Taleb, ‘Ons feilbare denken’ van Daniel Kahneman en 
diverse artikelen en het boek ‘Leading with questions’ van 
Marquardt).

PROGRAMMA
Het programma is opgebouwd rondom de methodiek van collectief leren die gekoppeld wordt aan de vijf disciplines van 
Peter Senge uit diens gelijknamige boek ‘De Vijfde Discipline’ aangevuld met nog drie actuele thema’s. Op deze manier 
komen product- en procesevaluatie, single en double loop leren, het best tot zijn recht. 

www.avs.nl/cel/collectiefleren

http://www.avs.l/cel/leergemeenschap
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OPBRENGSTEN
 De opbrengsten van collectief leren zijn velerlei, het biedt 
antwoorden op vragen zoals:
• Zijn wij in staat om nieuwe, complexe vraagstukken op 

te lossen wanneer deze zich voordoen in het dagelijkse 
werk?

• Hoe integreren wij reflectie op leren en handelen in de 
dagelijkse werkzaamheden? 

• Hoe wordt er gecommuniceerd in relatie tot kennis en 
ontwikkeling? In hoeverre maken we gebruik van elkaars 
kennis? Weten we waar we welke kennis moeten halen?

• Slagen we erin het werk zo in te richten dat het aansluit 
bij ieders ambitie, motivatie en interesses?

• Creëren we voldoende rust en tijd voor verdieping en 
reflectie? 

• Hoe worden nieuwe ideeën en creativiteit gestimuleerd 
en welke ruimte is er voor experimenteren?

BEGELEIDING
Peter de Roode is zelfstandig adviseur en 
trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het 
invoeren van grootschalige veranderingen 
waarbij gedragsverandering centraal staat. 
Organisaties boeken resultaten door het 
ontwikkelen van mensen. Hij organiseert 

seminars over actuele managementthema’s. Verder is hij 
verbonden aan diverse hogescholen waar hij als docent 
MBA-opleidingen verzorgt. Het combineren van 
adviseurswerk met docentschap geeft De Roode een mooie 
verbinding tussen theorie en praktijk. Peter de Roode is 
auteur van diverse managementboeken.

DATA EN LOCATIE
Ga voor actuele data naar www.avs.nl/cel/al

De leergang vindt plaats bij de AVS in Utrecht.

INVESTERINGEN
Een financiële investering van € 2.150 (voor AVS-leden) of  
€ 2.450 (niet-leden). 
Een studiebelasting van 136 uur waarvan 56 contacturen en 
minimaal 80 voorbereidingsuren.

TERMIJNBETALING
Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. Bij inschrij-
ving kunt u dit aangeven.

INFORMATIE EN AANMELDING
Als u zich wilt aanmelden of meer informatie wenst, neem 
dan contact op met het AVS Centrum Educatief Leiderschap, 
programmamanager Vera Ruitenberg, tel. 030-2361010 of 
cel@avs.nl. 

Of kijk op www.avs.nl/cel/collectiefleren

www.avs.nl/cel/collectiefleren

http://www.avs.nl/cel/al
http://www.avs.nl/cel/al
http://www.avs.l/cel/leergemeenschap
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail cel@avs.nl  @schoolleider  avs www.avs.nl
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Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Leergang Gespreid
leiderschap

Leergang Leiderschap en 
talentontwikkeling

Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap

Leergang Succesvol 
beïnvloeden van 

veranderprocessen

Leergang Verbindend
leiderschap

Leergang  Theorie U

Leergang 
Teamflow

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Leergang Ondernemend
leiderschap

Leergang Collectief 
leren

Leergang  Aan de slag 
met cultuur

Leergang Regisseur
Onderwijs en Gebouw

Leergang Interim-
management, iets voor u?

Leergang Bouwen
aan een lerende school

Leergang Stimulerend
beoordelen

Leergang Directeur
Integraal Kind Centrum (IKC)

Leergang Professioneel 
kapitaal en uplifiting 

leadership

Leergang Op weg naar 
excellent schoolleiderschap

Leergang Strategische 
bedrijfsvoering

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap

Leergang 
Communicatie

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

In relatie staan tot de omgeving

Aantal extra deelthema's per leergang:

Omgaan met verschillen

Leidinggeven aan verandering

Toekomstgericht onderwijs

Herregistratie Schoolleidersregister PO
Professionaliseringsthema's

Wildcard Nieuw!


