
De ZKM in het Onderwijs 

In een reeks gesprekken interviewt Adrienne 

Schimmel coaches die met de ZelfKennisMethode 

(ZKM) werken binnen het onderwijs. We praten 

over de begeleiding van leraren en de specifieke rol 

en kracht van het zelfonderzoek voor hun 

professionele ontwikkeling.  We praten met Mieke 

Wijdeveld over haar meer dan twintig jaar ervaring 

als ZKM-consultant en docent aan de ZKM-

opleiding (Z&W) en haar droom voor het onderwijs.  

 

“Ik heb af en toe wat rare ‘carrièremoves’ gemaakt. Na mijn gymnasium - waar ik hard voor heb 

moeten werken - dacht ik, nu heb ik genoeg met dat koppie gedaan en wil ik lichamelijk wel eens wat 

actiever worden. Ik ben toen de ALO gaan doen, een opleiding tot Gymnastiekdocent. In het onderwijs 

gekomen dacht ik al snel, is dit nu eigenlijk wat ik wil? Ik vond het zo’n vluchtig contact met de 

leerlingen, na vijftig minuten kreeg ik de volgende klas en de volgende. Het mentorschap vond ik 

meteen een ontzettend leuke taak, daar heb ik af en toe nog wel een beetje heimwee naar. Prachtig 

om steeds dingen te bedenken om de onderlinge band in mijn klas te versterken. Ik had niet één 

klassenvertegenwoordiger maar twee. Een meisje en een jongen, zij waren mijn ogen en oren in de 

klas, daar had ik iedere week overleg mee. Een belangrijke functie, vertelde ik ze. Na een maand of 

twee kwamen er weer twee anderen zodat verschillende leerlingen aan de beurt kwamen.” 

“Ik heb nog steeds met enkele leerlingen uit die tijd contact.” 

“Er kwam bij ons op school iemand van het schoolmaatschappelijk werk om leerlingen met problemen 

te begeleiden. Dat liep niet, waarschijnlijk omdat leerlingen daar geen band mee hadden. We zijn toen 

een experiment begonnen, een schoolcounselor, eigenlijk een leerlingbegeleider die er was voor 

leerlingen die problemen hadden, met zichzelf of hun thuissituatie. De leerlingen konden zelf kiezen 

wie de counselors - een man en een vrouw - zouden worden via een enquête. Ik werd gekozen en 

dacht meteen, kan ik dat eigenlijk wel? Ik ben toen de Sociaal Academie gaan doen en daarna ook 

nog de voortgezette opleiding Jeugdwelzijnswerk. De eerste tijd kreeg ik consultatie vanuit het bureau 

jeugdzorg. Ik weet nog wel dat ik een leerling begeleidde die had gestolen. Sieraden, die ze wilde 

verkopen en daarmee zou ze dan een ticket kopen naar Amerika, daar woonde haar vriendje die ze op 

vakantie had ontmoet. Ik kreeg haar zover dat ze haar plan drie dagen uit zou stellen en zocht advies 

bij bureau jeugdzorg, maar die gingen mij analyseren, haar paniek was mijn paniek geworden, zeiden 

ze. Ik dacht, daar kom ik volgende week wel voor terug, maar nu moet je mij echt zeggen wat ik met 

die leerling moet doen, straks zit ze in het vliegtuig.” 

“De ZKM-methode voorkomt nu dat mijn kwaliteit een valkuil wordt” 

“Ik heb, denk ik, elke nascholing vanuit het KPC op het gebied van leerlingegeleiding wel gevolgd. Eén 

daarvan was leerlingbegeleiding met behulp van de ZelfKonfrontatieMethode. Dit was voor mij iets als 

thuiskomen! Hier krijgt de leerling echt een eigen stem! Niet de deskundige die de niet-deskundige iets 

uitlegt, want daar geloof ik niet in. In die tijd had je drie specialisaties binnen de ZKM-opleiding; 

gezondheid, onderwijs & opvoeding en arbeid. Daarin kon ik natuurlijk weer niet in kiezen en heb er 

twee gedaan. Het deed mij ontzettend veel. Ik ben echt een helper en werk vanuit een grote 

betrokkenheid, de ZKM-methode voorkomt nu dat mijn kwaliteit een valkuil wordt. Samen met 

Margreet Poulie ontwikkelde ik de jongerenvariant van de ZKM. Ik ging steeds meer op maat werken. 

Door een meisje waar ik op verzoek van de rector eens mee ging praten, ontstond er bijvoorbeeld een 

‘ontlokker’ over fantasie. Op mijn vraag aan haar of we een afspraak konden maken antwoorde ze, 

‘dat moet ik even aan Michael Jackson vragen’. Wat krijgen we nou dacht ik, maar ik had wel het benul 

om te zeggen, oké, dan hoor ik wel wat die ervan zegt. Een paar dagen later vertelde ze me dat 

Michael Jackson het goed vond. Het meisje bleek seksueel misbruikt te zijn, in haar klas mochten 

jongens met haar experimenteren, haar lijf deed niet meer mee.” 



“Daar kan de ZKM natuurlijk te weinig mee, maar wat ik 

bereikte is dat ook als ik leerlingen doorverwees ze de 

inzichten uit hun eigen onderzoek meenamen. Voor 

jeugdzorg scheelde dat vijf á zes gesprekken en de 

leerling had helder voor ogen; dit is wat ik wil en hier wil 

ik het over hebben. Ondertussen gaf ik nog maar een 

aantal uren gym, die ik overigens hartstikke leuk vond, 

even niet praten en lekker bewegen. Ik was hoofd 

leerlingbegeleiding, ik coachte mentoren en gaf 

cursussen gesprekstechnieken. En toen kregen we een 

nieuwe rector. Die zei, jij hebt eigenlijk alle krenten uit de 

pap, jij moet weer voor een groot deel terug naar je vak. 

Maar al mijn nascholing was op het terrein van die 

begeleiding, ik wilde helemaal niet terug.” 

“Kan die mooie methode van jou daar niet iets mee?” 

“Zo ben ik bij Fontys Opleiding Speciaal Onderwijs terecht gekomen. Daar gaven we onder andere de 

opleiding tot leerlingbegeleider. Met een aantal ZKM-collega’s die daar ook werkten ontwikkelden we 

steeds nieuwe vormen om de ZKM in te zetten. Zoals bij de lerarenopleiding van Fontys, daar kregen 

docenten in opleiding vlak na hun eerste stage een Zelfonderzoek gericht op de competenties die in 

het onderwijs gebruikt worden. Zelfonderzoeken werden aangepast voor leerlingbegeleiders, voor het 

onderzoeken van het welbevinden van docenten en plezier in je werk. Er kwam ook een digitaal 

zelfonderzoek voor leerlingen. Ze werkten daarvoor klassikaal vanuit het computerlokaal en kregen 

dan een nagesprek. Ik kwam in mijn tijd bij Fontys in contact met een rector die een zelfonderzoek had 

gedaan, op het moment dat net het integraal personeelsbeleid in het onderwijs was gekomen.” Hij 

vertelde mij, ‘ik heb zo’n grote school, hoe weet ik nu met wie er iets moet gebeuren? Kan die mooie 

methode van jou daar niet iets mee?’  

“Zo is de QuickScan ontstaan. De eerste die ik vroeg, hoe het was om deze QuickScan te doen, zei 

‘confronterend. Ik kon niets bedenken bij, wat voor mij de vonk in mijn werk zou kunnen zijn’. Een jaar 

daarna had hij dan ook een andere functie. Op basis van het nagesprek maakten docenten een 

reflectieverslag en dat ging ook naar de leidinggevende. Daarin stond het inzicht dat het onderzoek 

hem had opgeleverd; waaraan hij ging werken, op ging letten en hoe de school of leidinggevende hem 

daarbij kon ondersteunen. Dat laatste vind ik erg belangrijk want, als de omgeving helemaal geen weet 

heeft van waar iemand mee bezig is en aan wil werken, dan is daar ook onvoldoende ruimte voor. Een 

teamleider ziet jou voortdurend functioneren en als jij dan zegt ‘ik wil in vergaderingen wat meer het 

woord doen en het helpt mij als ik daarvoor als eerste uitgenodigd word om iets te vertellen. Want als 

anderen beginnen krijg ik vaak het gevoel dat ik niets meer toe te voegen heb’. Dan kan de teamleider 

na afloop van een vergadering feedback geven en zeggen, ik zie jou hier echt in groeien.”  

“Hoe gaan we samen bouwen en verschillen ook als rijkdom zien?” 

“Inmiddels ben ik voor mezelf begonnen en ik geef nog steeds les en supervisie bij de ZKM-opleiding 

ZelfKonfrontatieMethode en Waarderingstheorie (Z&W). Ik werk nog altijd met plezier in het onderwijs. 

Op dit moment draait er een ZKM-pilot in een opleidingsgroep. Een ontwikkelgericht onderzoek voor 

starters en docenten met een tijdelijk contract. De nadruk ligt op hoe ze zich voelen op school en 

tijdens het lesgeven. Docenten zijn vaak kritisch naar leerlingen die niet reflecteren, maar ze hebben 

én nemen daar zelf ook te weinig tijd voor. Ik hoop dat het onderwijs doordrongen raakt van de 

mogelijkheden die de ZKM heeft voor docenten, teams en voor leerlingen. Mijn droom is dat er op elke 

school een ZKM-consultant komt te zitten of iemand die je op afroep kunt benaderen. Het werk heb je 

gemeenschappelijk, maar daarnaast wil je recht doen aan het individuele aspect. Hoe krijgt iedereen 

een stem? Hoe gaan we samen bouwen en verschillen ook als rijkdom zien en niet alleen maar als 

bron van ergernis?” 
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