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LEIDING GEVEN AAN
COLLEGIAAL LEREN
Martine Creemers

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Hoofdstuk 5 - Leiding geven aan collegiaal leren

nleiding
Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt bij aan
de kwaliteit van leraren. En diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het maximaal benutten van de
capaciteiten en kwaliteiten van teamleden. Dat vraagt het nodige van schoolleiders, maar ook van het
schoolbestuur in het kader van hrm-beleid. (Bestuursakkoord PO, 2014)
In dit hoofdstuk staat ‘samen leren’ centraal. Door samen te leren kunnen mensen zichzelf en de
context waarvan zij deel uitmaken, namelijk veranderen of verbeteren. Aan de hand van theorieën,
modellen en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk dat je collegiaal leren op verschillende manieren
in kunt zetten, afhankelijk van het doel en passend bij de huidige cultuur van de school. Door inzicht
te geven in hoe wij als professionals op de werkvloer van en met elkaar kunnen leren, ben je in staat
om kritisch naar je eigen leercultuur te kijken en hierop te anticiperen. Daarmee blijft het inzetten
van de diverse vormen van collegiaal leren een middel, in plaats van dat het faciliteren van intervisie,
consultaties en visitaties een doel op zich wordt en uiteindelijk niet bijdraagt aan het creëren van een
lerende organisatie.

Collegiaal leren, start met een visie op het leren als professional
Hoe inspireren wij elkaar om te blijven leren? Als schoolteam zijn wij dagelijks bezig met het leren
en ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen ze actief betrokken houden bij het onderwijs en
verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Wij vragen onze leerlingen om samen te werken
en van elkaar te leren. Maar hoe kijken wij naar ons eigen leren en benutten wij elkaars kennis
voldoende? Hoe kunnen wij als team samen leren met het doel het onderwijs steeds beter te maken
voor onze leerlingen? En hoe geven we hier leiding aan?
Verbetering en verandering kunnen alleen tot stand komen, wanneer je jezelf als professional ziet en
bereid bent om je professionele gedrag ter discussie te stellen. Hier ligt de kern van de complexiteit
van het leiding geven aan collegiaal leren. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd
worden. Als professional creëer je op basis van je eigen ervaringen en interventies een subjectief
begrippenkader rondom de kwaliteit van onderwijs. Je handelt vanuit de praktijk en op basis van je
vergelijking met eerdere ervaringen. Dit betreft een groot deel van jouw professionele handelen en
persoonlijke ontwikkeling en vormt een belangrijk onderdeel binnen collegiaal leren.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop en de plekken waar mensen leren (zie
bijvoorbeeld The Leadership Architect van Lombardo en Echinger). Het resultaat laat zien dat:
•

70% van alle leerervaringen vooral informeel gebeurt – leren door te werken/doen;

•

20% van alle leerervaringen vanuit non-formeel leren plaatsvindt – leren via coaching en
feedback;

•

10% van alle leerervaringen formeel wordt vormgegeven – leren via formele trainingsvormen,
workshops en opleidingen.
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Vanuit professionele houding naar een collectieve ambitie
Wil je er als schoolleider voor zorgen dat de ontwikkeldoelen op organisatieniveau behaald worden,
dan is het van belang om bij aanvang van het ontwikkeltraject zo vroeg mogelijk een koppeling te
maken met de persoonlijke ontwikkeldoelen van de professional. Het persoonlijk belang van de
professional vormt de aandrijving voor het organisatiebelang en creëert in samenwerking en dialoog
een collectieve ambitie.
Een collectieve ambitie is een gezamenlijk geformuleerd ideaal of hoger doel van een organisatie.
Dit drukt uit waar je als organisatie voor staat en voor gaat en hoe je je onderscheidt van andere
organisaties. De collectieve ambitie biedt een aantrekkelijk ideaal om naar te streven en geeft
uiting aan de gezamenlijke visie en gedeelde waarden van een organisatie. Het maakt duidelijk
wat de kern is, zorgt voor emotionele betrokkenheid en tilt aspiraties op een hoger plan. Essentieel
is dat iedereen bij de formulering wordt betrokken en dat medewerkers overeenstemming
voelen tussen hun persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie. (‘Collectieve ambitie en
persoonlijk meesterschap’, kwaliteitskaart School aan Zet, mei 2013)

Persoonlijke ontwikkeling
borging
Organisatieontwikkeling
Figuur 5.1 Duurzame organisatieontwikkeling

Aan het eind van een ontwikkeltraject evalueren teamleden en de schoolleiding op zowel de
persoonlijke doelen als de organisatiedoelen en ervaart men een gezamenlijk gedragen traject, dat
tevens bijdraagt aan de borging van de ontwikkeling. De omsloten professionele ruimte in het midden
wordt gevuld met vormen van collegiaal leren en zorgt ervoor dat er een verbinding blijft bestaan
tussen de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling op organisatieniveau.
Professionele ruimte vraagt dus om professioneel gedrag, van zowel schoolleiding als leraren. Het
vraagt moed om het bekende los te durven laten en om samen als organisatie een nieuwe ‘leerweg’
in te slaan. Het vraagt discipline, doorzettingsvermogen en dienstbaar leiderschap. Je verliest hierin
als schoolleider nooit je optimisme en vertrouwen, gaat altijd uit van goede intenties, oprechte
bedoelingen en het vakmanschap van je teamleden. Je bent voortdurend ‘nabij’ om hen te steunen
en de noodzakelijke randvoorwaarden voor collegiaal leren te organiseren.
Professioneel gedrag dat gericht is op kwaliteitsverbetering, mag dus geen toeval zijn. Het
kan middels kwaliteitsbeleid en een kwaliteitscultuur gecreëerd worden. In figuur 5.2 is de
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kwaliteitscyclus ‘professionalisering en schoolontwikkeling’ gevisualiseerd, met daarbij een aantal
concrete voorbeeldvragen.
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Figuur 5.2 Kwaliteitscyclus ‘professionalisering en schoolontwikkeling’ (Inspectie van het Onderwijs, 2013).

In het hart van het schema (blok 3) staan de verbetering van het onderwijs en het leren van de
leraren zelf dat daarvoor nodig is. Leraren hebben daarbij voldoende ruimte nodig om zelf met
het onderwijs aan de slag te gaan (blok 4), waarbij de school of opleiding voldoende richting en
faciliteiten biedt (blok 2). De richting van de verbeteracties op individueel, team- en schoolniveau
is gebaseerd op een analyse van sterke en zwakke punten van leraren (blok 1), die voortkomen uit
systematische evaluaties (blok 5). Deze figuur laat zien dat er idealiter sprake is van een cyclisch
proces, waarbij verbeteracties op het terrein van personeel en schoolkwaliteit sterk samenhangen
(schoolontwikkeling is personeelsontwikkeling). Het teamniveau vormt daarbij de verbinding tussen
het schoolniveau en de klas.

Kwaliteitsverbetering door collegiaal leren
Om de onderwijskwaliteit daadwerkelijk te verhogen is niet alleen de kwaliteit van de individuele
beroepsbeoefenaar in de school doorslaggevend, maar vooral ook de kwaliteit van het collectief.
Die kwaliteit wordt bevorderd door de professionele dialoog. Het gaat om de dialoog tussen de
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verschillende organisatielagen: op het niveau van de groep, van de school en van het bestuur.
Gesprekken, interactie en dialoog vormen een belangrijk voertuig om te leren van de eigen praktijk.
(OCW & PO-Raad, 2014)
Bij collegiaal leren ligt de nadruk op ontwikkeling en leren van elkaar. Het volgende model laat zien
dat leren een cyclisch proces is en dat het telkens opnieuw gevoed wordt door een aanleiding, een
hulp-, leer- of ontwikkelvraag, die op zijn beurt weer wordt gevoed door een behoefte of ambitie. Al
werkend in de praktijk komen leraren er namelijk achter dat er iets niet klopt of dat iets niet werkt
zoals zij het graag zouden zien (vanuit een ambitie, overtuiging of opvatting). Het is van belang dat de
leraar in deze fase in staat is om zichzelf een leer-, hulp- of ontwikkelvraag te stellen. Daarmee komt
hij namelijk in de fase van concreet leren terecht en groeit zijn nieuwsgierigheid naar het vinden van
een verklaring, antwoord of oplossing. Hierbij zal de concrete situatie vooral vergeleken worden met
eerdere ervaringen of soortgelijke situaties.

Ervaren
Concreet leren
Aanleiding

Werken
Actief leren

Vergelijken

Collegiaal leren in
de praktijk

DOEN!

Overdenken
Reflectief leren

Waarderen
Bewustworden
Abstract leren

Figuur 5.3 Praktijkmodel Collegiaal leren.
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In de fase van reflectief leren start het echte overdenken en gaat de professional zichzelf meer
systematisch bevragen. Daarmee ontwikkelt hij een eigen professioneel oordeel of eigen
professionele overtuiging over onderwijskwaliteit. Het professionele oordeel wordt echter pas
meer waard, wanneer je er meer perspectieven aan verbindt, dus wanneer de ervaringen in een
professionele dialoog worden besproken en overdacht. Naarmate er meer mensen overdenken,
worden er meer opvattingen met elkaar vergeleken. Zo ontstaat er een schoolbeeld van ‘wat werkt’.
Hoe rijker de dialoog, hoe meer kansen er zijn om de aanpak, opvattingen en oordelen te spiegelen
met anderen.
De echte diepgang in het leren wordt bereikt in de fase van abstract leren. Daarbij gaat het om
bewustwording en oordeelsvorming. De professional betrekt niet alleen de opvattingen van anderen
bij de afweging die hij maakt, maar gaat daarnaast ook op zoek naar objectievere bronnen (actuele
theorie en onderzoeksresultaten, maar ook de moreel-ethische opvattingen).
Na de bewustwording komt de meest cruciale stap: daadwerkelijk doen in de praktijk, de fase
van actief leren. Vaak is het inzicht er wel, maar ontbreekt het lef om de stap ook daadwerkelijk te
zetten. Hierin speelt de schoolleider een faciliterende en motiverende rol. De schoolleider moet
in staat zijn om niet alleen ruimte te bieden – ruimte om te doen en te experimenteren – maar
ook om het vertrouwen hierin mee te geven. Het is belangrijk om als schoolleider oog te hebben
voor de diepgang van het leren. Tijdens de verschillende vormen van collegiaal leren gaan de
leerervaringen steeds dieper. De leerprocessen vragen niet alleen meer tijd, maar ook de aanpak en
ondersteuningsbehoeften veranderen. Leidinggevenden hebben hierbij een dubbele taak:
•

•

de randvoorwaarden voor collegiaal leren organiseren:
-

veiligheid en vertrouwen borgen;

-

richting en resultaat bewaken;

-

faciliteiten bieden (tijd, ruimte, training en begeleiding);

zorgen voor passende ondersteuning.

Wanneer je je als team niet bewust bent van de verschillende fasen van de leercyclus, dan zal er
minder verbinding worden gemaakt tussen ervaren en leren. De meerwaarde van het team en de
schoolleider zitten hem in het bevragen, onderzoeken en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.
Wanneer je in de tussenfase van vergelijken (met jezelf) blijft hangen, wordt de vraag nooit dieper
onderzocht en blijven inzichten, overtuigingen en interventies los van elkaar bestaan. Dit zal
uiteindelijk invloed hebben op de teamcultuur, waarin professionals ‘samen leren’ zien als een
moment waarop men elkaar probeert te overtuigen van de zienswijze en het kwaliteitskader van
de individuele professional. Hierdoor ontstaat er eerder een (overtuig- en) overlegcultuur dan een
leercultuur.
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Van een overlegcultuur naar een leercultuur
Op welke momenten komen leraren samen, op welke momenten werken leraren samen en op welke
momenten leren leraren samen? We willen samen werken aan goed onderwijs, maar wanneer moeten
we daarvoor ook daadwerkelijk samenwerken? En wanneer spreken we van samenwerkend leren?
Iedereen die werkzaam is in het onderwijs, zal merken dat hij dagelijks onderdeel is van een groter
geheel. Een organisatie die gebaseerd is op samenwerking en waarin leraren leerlingen, ouders en
collega’s nodig hebben om ontwikkeling in gang te brengen.
Het verlangen naar een betere manier van vergaderen komt voort uit het besef dat vergaderingen
belangrijke momenten kunnen zijn voor een organisatie. Het voordeel van het vergaderrooster en
de ingeplande momenten is dat er tijd vrijgemaakt is om elkaar te ontmoeten. Deze tijd is, naast
de vele momenten dat men elkaar niet ziet, van wezenlijk belang om met elkaar in gesprek te
komen. Toch zien we vaak dat deze ‘ontmoetingsmomenten’ niet altijd efficiënt worden ingericht.
Er gaat veel tijd verloren aan het bespreken van organisatorische zaken, waarbij we op dat moment
vooral onze informatie willen delen. De schoolleider kan in het organiseren van collegiaal leren, de
vergadermomenten ombuigen naar leermomenten waarin met elkaar een diepere laag van leren
wordt behaald.
Daarmee creëren we een actievere leercultuur en kunnen we de vormen van collegiaal leren
doelbewuster en beter afgestemd inzetten. Dit leidt weer tot meer effect in het leren en ontwikkelen
van de persoon en organisatie.
Studiedagen, vergaderingen en teamoverleg gaan altijd ergens over. Men bespreekt altijd bepaalde
onderwerpen of thema’s, vaak aangedragen vanuit het schoolplan en de schoolontwikkeling. Zoals
eerder in dit hoofdstuk al benoemd, leren we op meerdere manieren (formeel, informeel en nonformeel). Om hier tijdens de ontmoetingsmomenten aan tegemoet te komen, is het van belang
dat er altijd aandacht is voor drie aspecten (zie hoofdstuk 4, ‘Leiding geven aan een cultuur van
verandering’).
1.

Inhoud: gericht op het onderwerp/thema.
Wat is het onderwerp of thema van dit ontwikkeltraject? Welke inhouden komen aan bod? Welke
onderdelen zijn al aanwezig op school en welke inhoud is nieuw?

2.

Houding: gericht op het handelen en ontwikkelen van de professional (reflectie).
Wat vraagt dit ontwikkeltraject van mij als professional? Welke leer-, hulp- of ontwikkelvraag kan
ik mezelf stellen en hoe ga ik mijn ontwikkeling volgen en bijsturen? Wat heb ik hiervoor nodig?

3.

Verhouding: gericht op het leren met elkaar als team/organisatie (collegiaal leren).
Wat vraagt dit ontwikkeltraject van ons als team? Wat is de doorgaande (leer)lijn? Wat mag ik van
collega’s verwachten en wat mogen zij van mij verwachten? Op welke wijze kunnen wij elkaar
bevragen, stimuleren, ontwikkelen?
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Door naast aan ‘inhoud’ ook expliciet aandacht te besteden aan ‘houding’ en ‘verhouding’, maakt de
professional op dat moment direct de verbinding tussen de inhoud, zijn eigen houding ten aanzien
van de inhoud (eigen leer-, hulp- of ontwikkelvraag), de houding van zijn collega’s en de verhouding
tussen het collectief en het organisatieperspectief (verhouding).

I N H OUD
-

Is de inhoud voor iedereen bekend?
Welke (nieuwe) inhoud moeten we met elkaar
bespreken?
Roept de inhoud nog vragen op?
Welke inhoud zien we terug in de praktijk?

VE R H OU D I N G
-

met dit onderwerp aan de slag te gaan/zijn?
-

Zijn alle bouwen voldoende op de hoogte van de inhouden
en de verbindingen die het heeft met de eigen praktijk?

-

In hoeverre voelen we ons samen verantwoordelijk voor
deze ontwikkeling?

-

Zoeken collega’s elkaar (bewust) op met vragen
of bevragen ze de werkgroep?

-

HOUDIN G

Is er voldoende draagvlak in het team om

Worden er in het team lastige momenten en goede
voorbeelden gedeeld?

-

Werken we aan een doorgaande (leer)lijn?

-

Hoe functioneert de stuurgroep? Neemt iedereen zijn
taken en verantwoordelijkheden? Vindt er voldoende
terugkoppeling plaats naar team en MT?

-

In hoeverre ben ik eigenaar van de inhoud?

-

Wat doe ik eraan om op de hoogte te blijven?

-

Ben ik voldoende actief om de inhoud weg te zetten in de
praktijk?

-

Lukt het mij om de ontwikkeling in gang te zetten in mijn
klas, binnen de bouw, op schoolniveau?

-

Loop ik regelmatig bij een collega binnen of bevraag ik
collega’s actief over de ontwikkelingen?

-

Geef ik zelf het goede voorbeeld en benoem ik successen
die ik zelf ervaar naar mijn collega’s?

-

Weet ik welke leer-, hulp- of ontwikkelvraag ik op deze
inhoud/ontwikkeling heb? Ben ik in staat om deze voor
mezelf te formuleren en te delen met collega’s?

Figuur 5.4 Reflectievragen inhoud-houding-verhouding
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Concreet betekent dit dat een studiedag, teamvergadering of bouwoverleg als leermoment kan
worden ingericht door op de agenda tijd en ruimte te maken voor:
•

het aanbieden of doornemen van de inhoud (eventueel als voorbereidende opdracht);

•

reflectie van de professional op de inhoud (schaalvraag, kwaliteitskaart, nulmeting enzovoort);

•

met elkaar nadenken over de verhoudingsvragen uit het overzicht (figuur 5.4).Hierbij wordt dus
ook aandacht besteed aan het kiezen van een juiste vorm van collegiaal leren om met elkaar de
ontwikkeling en het leren op gang te brengen en te houden.

Ter oriëntatie of als afsluiting van een ontwikkeltraject kun je met het team het schema van
figuur 5.5 invullen. Het biedt kaders en richtlijnen voor het monitoren van de persoonlijke en
organisatieontwikkeling en maakt een verbinding tussen wat je doet en hoe je dat (samen) doet.

Willen we graag blijven zien!

Willen we niet meer zien!

Willen we graag gaan zien!

INHOUD
HOUDING
VERHOUDING
Figuur 5.5 Reflectievragen inhoud-houding-verhouding

Vormen van collegiaal leren
Collegiaal leren start altijd met een persoonlijke leer-, hulp- of ontwikkelvraag. Indien meerdere
persoonlijke leervragen gekoppeld worden aan een verandertraject binnen de school, dan ligt het
accent niet op de persoonlijke ontwikkelvraag maar op de schoolontwikkelingsvraag.
Als schoolleider is het belangrijk dat je het juiste instapniveau en de juiste vorm van collegiaal leren
kiest. Dit start allereerst met het bepalen van de soort ontwikkeling. Betreft het een persoonlijke
ontwikkeling of is de ontwikkeling die we willen ondersteunen met collegiaal leren gericht op de
ontwikkeling van de organisatie?
Daarnaast is het van belang om te bepalen hoeveel ervaring het team al heeft met collegiaal leren.
Wanneer de vormen van collegiaal leren nog niet bekend zijn en de teamcultuur nog vooral bestaat
uit kwalitatief sterke eilanden, dan doe je er goed aan om eerst met de simpele vormen van collegiaal
leren te starten (maatjesleren of kritische vriend). Is het team al verder en is er al een wij-cultuur die
het leren van en met elkaar durft te verkennen, dan kun je meer verdieping opzoeken in de vorm van
collegiale consultatie of collegiale visitatie.
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In onderstaand model is toegelicht vanuit welk perspectief en welk doel je bepaalde vormen van
collegiaal leren kunt inzetten. Je kiest een vorm van collegiaal leren om als middel in te zetten om
daarmee een specifiek ontwikkeldoel te bereiken. Een bewuste keuze, introductie en inoefening van
de vorm is hierbij gewenst. Het team professionaliseert zich hierin en kan uiteindelijk eigen keuzes
maken in de ondersteuning van collegiaal leren.
Ontwikkeling
Beschrijven
IK-kwaliteit

Bevragen
WIJ-kwaliteit

Bewijzen
ZIJ-kwaliteit
HET-kwaliteit

Persoon
Ontwikkeling

Competentieprofiel

Maatjesleren

Intervisie

Collegiale
consultatie

Beroepsregister

Collegiale
visitatie

- IIP / INK / Dalton

Organisatie
Ontwikkeling

Beleidsvoornemens

Kritische vriend

Leernetwerk

Extern keurmerk:

missie – visie – kernwaarden – historie

Figuur 5.6 Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.
Aangepast van HOE-kwaliteitshuis (Heijmans, 2010).

Een lerende organisatie wordt aangestuurd vanuit de missie, visie, kernwaarden en historie. Dit
bepaalt welke ontwikkelthema’s centraal staan en op welke opbrengsten wordt gestuurd. Wanneer je
collegiaal leren een structureel onderdeel wilt laten zijn van de professionalisering van leraar, team en
schoolorganisatie, dan is het belangrijk om vanuit het doel een passende vorm te kiezen.
Wanneer de leer-, hulp- en ontwikkelvraag gericht is op de persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor
een van de volgende vormen van collegiaal leren:
•

maatjesleren: een collega bevragen op ‘wat werkt’ in de klas;

•

intervisie: een groep leraren die elkaar bevragen op de leer-, hulp- of ontwikkelvraag;

•

collegiale consultatie: systematische aanpak waarbij leraren laten zien (bewijzen) wat de
effectiviteit en de geldigheid van de aanpak is in de eigen context. Collega’s bieden – met een
externe kijk op de situatie – nieuwe perspectieven voor de praktijk.

Wanneer de leer-, hulp- of ontwikkelvraag vanuit het organisatieperspectief is geformuleerd, kun je
andere vormen van collegiaal leren inzetten:
•

kritische vriend: een inhoudelijk deskundige die inzicht biedt op de aanpak van verandering of
verbetering;

•

leernetwerk: een groep leraren vanuit diverse scholen bevragen elkaar op de schoolontwikkeling,
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benoemen praktijkvoorbeelden en betrekken elkaar bij de leervragen van de eigen school;
•

collegiale visitatie: systematische aanpak waarbij een school laat zien (bewijzen) wat
de effectiviteit en geldigheid van de ontwikkeling is (bezoek- en contactmomenten zijn
schooloverstijgend).

Tot slot: Enkele belangrijke punten op een rij
•

Het initiatief voor collegiaal leren start altijd vanuit de professionele betrokkenheid van de leraar.

•

Introduceer de diverse vormen van collegiaal leren. Creëer een gemeenschappelijk kader en een
gezamenlijke taal rondom collegiaal leren. Wat verstaan we hieronder? Wat vinden we hierin
belangrijk? Wat verwacht je daarbij van je collega’s en wat mogen collega’s van jou verwachten?

•

Leg de verantwoordelijkheid voor professionaliseren door collegiaal leren laag in de organisatie
door met elkaar op zoek te gaan naar het persoonlijk belang van de professional in relatie tot de
collectieve ambitie.

•

Om als schoolleider collegiaal leren te stimuleren, stuur je aan op het formuleren van
een persoonlijke leer-, hulp- of ontwikkelvraag van de leraren in het perspectief van de
schoolontwikkeling.

•

Formuleer concrete doelen voordat je start met collegiaal leren. Heb helder op welke wijze
collegiaal leren een ontwikkeling (persoon of organisatie) kan ondersteunen.

•

Het doel van de ontwikkeling bepaalt de focus van het leren en de vorm van collegiaal leren.

•

(Collegiaal) leren is een cyclisch proces, dat telkens opnieuw gevoed wordt door een aanleiding,
een ontwikkelvraag of een ambitie.

•

Ben gericht op elkaar beter maken en creëer een bevraagcultuur (vanuit een professionele
nieuwsgierigheid, zelfkritische houding en collegiale betrokkenheid).

•

Als schoolleider geef je het goede voorbeeld, wanneer het gaat over het stimuleren en creëren
van een lerende cultuur door vragen te stellen en feedback te geven.

•

Zet collegiaal leren op gepaste wijze in en faseer de implementatie van de diverse vormen. Het
doel van het samen leren gaat daarbij altijd voor de vorm.

•

Geef het team vertrouwen en ruimte om de vormen uit te proberen. Ga het vooral doen en
evalueer op het proces.

•
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Begin klein en vier de successen en ontwikkelingen met elkaar.
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Drie vragen om leiding te geven aan collegiaal leren
1.

Waarom (en op welke momenten) zijn wij een team? En wat is op dit moment de
collectieve ambitie die ons verbindt?

2.

Bestaan onze gezamenlijke momenten voornamelijk uit overlegmomenten of
leermomenten?

3.

Welke vragen stellen wij elkaar op:
•

inhoud;

•

houding;

•

verhouding?
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