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17 maanden – 6 scholen (PO) - 93 leraren 

Hoe werkt het? En wat levert het op? 



Onderzoeksvragen 
Welke leeropbrengsten rapporteren 
docenten voor zichzelf, de leerlingen en de 
school? 

Op welke manier zijn deze uitkomsten terug 
te zien in de dagelijkse praktijk? (perceptie) 

Neemt de ervaren competentie autonomie 
en betrokkenheid en self-efficacy toe na 
deelname aan het KvB-programma? 

Rapporteren de docenten uitkomsten die 
betrekking hebben op meerdere lagen uit 
het Ui-model? 



Professionele ontwikkeling… 

•  Repareermodel vs preventiemodel; 
•  Focus op kennis en vaardigheden vs focus op persoonlijke groei; 
•  Focus op organisatiedoelen vs focus op persoonlijke drijfveren. 



“No educational reform has achieved success without 
teachers committing themselves to it; no school has 
improved without the commitment of teachers; and 
although some students learn despite their teachers, 
most learn because of them –not just because of what 
and how they teach, but because of who they are.” 

 (Day, Sammons, Stobart, Kington & Gu, 2007) 



Vanuit positieve psychologie: beide 

= niet (!) alleen maar positief zijn de hele dag.. 



Vier onderliggende aannames:  

Professioneel gedrag is effectief wanneer: 

1. Er optimale verwevenheid is tussen 
cognitie, gedrag en emotie/attitude; 

2. Men zich competent, autonoom en 
verbonden voelt; 

3. Het gedrag in overeenstemming is met 
idealen en drijfveren en met eisen van 
de omgeving; 

4. De kracht, het potentieel van mensen 
als uitgangspunt wordt genomen. 



Het ui-model en alignment 

X X X 
Bij de krachtgerichte aanpak gaat het om het herkennen en omgaan met 
belemmerende overtuigingen opdat er weer alignment kan ontstaan. 

Geen alignment 

Wel alignment 



Vier voorwaarden: 

1. Bewust zijn dat er geen alignment is 
en op welk niveau; 

2.  Inzien dat je er zelf iets aan kan 
doen; 

3. Weten op welke manier (bijv. 
kwaliteiten inzetten); 

4. De consequenties kunnen/durven 
aanvaarden. 



Dank! 
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