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In de trein hoorde ik een man van een jaar of dertig aan 

zijn collega vertellen dat hij de volgende dag niet op het 

werk zou komen omdat hij naar een bijscholingscursus 

moest. Hij trok er een overduidelijk zuur gezicht bij en vertelde er 

ook nog eens bij dat hij nog nooit een werkgerelateerde cursus 

had gevolgd en zéker wist dat het niks voor hem zou zijn. Als 

 primaire reactie verslikte ik me in mijn net ingenomen slok water. 

Geen zin in bijscholing? Hoe is dit mogelijk? Dat zijn mijn favoriete 

dagen! 

Soms hoor ik ook logopedisten klagen over de ´enorme´ 

hoeveelheid te behalen punten voor het KP en dat je 

wanneer je een ´puntenoverschot´ hebt, je dit niet mee 

kunt nemen naar de volgende periode. Ik verbaas me daar 

stiekem altijd over. Ik zou mijn werk waarschijnlijk niet volhouden 

zonder verbreding, verdieping en verfrissing van mijn vak! Tijdens 

mijn herregistratie zat ik zonder moeite-of-moeten op minstens 

het dubbele van het minimaal te behalen aantal punten en ik had 

nog wel tientallen cursussen meer willen doen. Al schrijvende 

 realiseer ik me dat ik misschien lijd aan een never-ending nieuws-

gierigheid en dat ik me ook moet bedenken dat niet iedereen 

 hetzelfde is.

Leermogelijkheden zitten uiteraard niet alleen in cursus-

sen; ze zijn overal wel te vinden. Deze maanden staan voor 

mij in het teken van het geven van een aantal lezingen en work-

shops op conferenties. Hoewel ik uiteraard zelf degene met  kennis 

ben die voor een groep spreekt, duik ik altijd weer in het onder-

werp en stem ik af op de voorkennis van de nieuwe groep. Ik leer 

daardoor zelf ook juist door iets aan anderen te leren. Ik bedacht 

me nog een paar voorbeelden van manieren hoe ik leer: lezen, 

mensen observeren in de trein, met collega´s informatie uitwisselen, 
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Eén manier die ik graag nog wil toelichten is het begelei-

den van een stagiaire. Vorig jaar zomer braken er voor mij wat 

onrustige weken aan: ik had mijn eerste stagiaire sinds de start 

van mijn eigen toko. Ik merkte dat ik het spannend vond. Eigenlijk 

was ik bang dat ze meer kennis zou hebben dan ik en commentaar 

zou leveren op het feit dat ik misschien niet alle methodes van A 

tot Z volgens het protocol uitvoer. Al snel kwam ik er gelukkig 

achter dat ik zeker wat te vertellen had en werd ik me ook bewust 

van het wederzijdse leerproces. In de periode van stagebegelei-

ding reflecteerde ik mijn eigen handelen nog meer. Bewust van 

het feit dat er iemand meekeek en door een aantal slim gestelde 

vragen werd ik gestimuleerd om weer even grondig na te denken 

waarom ik dingen op een bepaalde wijze aanpak. Doordat ik graag 

wil dat een stagiaire weet dat ik ook maar een mens ben, merkte 

ik dat ze ook open naar mij was door bijvoorbeeld voorzichtig aan 

te geven dat mijn SMART-doel niet volledig SMART-geformuleerd 

was. Je kunt inderdaad van beide kanten leren; je bent immers 

met andere bagage grootgebracht. Gelukkig is mijn zelfvertrou-

wen ook een tikje gegroeid. Ik realiseerde me opnieuw dat ik de 

afgelopen jaren gigantisch veel heb bijgeleerd en een enorme 

rugzak heb gebouwd waar ik oefeningen uit kan toveren! De tijds-

investering van het begeleiden van een stagiaire was het me zeker 

waard. Ik gaf wat goeds, maar zette mezelf ook weer op scherp: ik 

durfde kwetsbaar te zijn en extra open te staan voor verandering 

en verbetering. Stagebegeleiding levert naast KP-punten ook de 

nodige karmapunten op. Voor mij is het leeraspect ervan een 

 interne bijscholing waar ik graag in de trein met iemand over zou 

praten! 


