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Je n’invente rien, 
je redécouvre. 

Ik vind niets uit , 
ik herontdek.

Auguste Rodin (1840 -  1917)



verdeeld
Een school  is  in de eerste plaats een plek waar k inderen en 

t ieners leren. Maar binnen de muren van een schoolgebouw zi jn 

z i j  zeker niet  de enige leer l ingen. Ook voor docenten en direct ie 

val t  op een school  een hoop te leren. Van de leer l ingen, maar 

vooral  ook van elkaar. 

Wanneer docent en direct ie niet  van elkaar leren, niet  naar el -

kaar lu isteren, elkaars belangen en ambit i t ies niet  kennen, raakt 

een school  verdeeld.  Een school  kan dan te maken kr i jgen met 

ongemotiveerde docenten, verdeeldheid binnen het team, een 

directeur die opstapt of  met een onpret t ige werksfeer. 

Een verdeelde school  doet ui te indel i jk  iedereen tekort ;  het  be-

stuur,  de direct ie,  de docent,  maar vooral  ook de leer l ing. 





vitaal
Het kan ook anders.  Een vi ta le school ,  waar verbinding is tus-

sen organisat ie en indiv idu.  Wanneer direct ie en docenten op-

recht naar elkaar lu isteren en van elkaar wi l len leren, versterken 

zi j  e lkaar.  Docenten voelen zich gesteund door hun direct ie en 

zetten hun indiv iduele kwal i te i ten opt imaal in.  De goede men-

sen zi t ten op de goede plek.  De direct ie heeft  een gemotiveerd 

team, waar het op kan bouwen. 

Een vi ta le school  heeft  een onderscheidend prof ie l ,  goede leer-

resul taten en trekt  vol le zalen met boeiend onderwi js! 





spagaat
Iedereen die op een school  werkt  heeft  e igen ambit ies en belan-

gen, en deze kunnen onder l ing f l ink verschi l len.  Wat de docent 

belangr i jk  v indt ,  kan afwi jken van de vis ie van het bestuur.  En 

de kant die de direct ie op wi l ,  kan botsen met hoe de docent het 

z iet . 

Een school  raakt verdeeld,  wanneer deze diverse belangen niet 

u i tgesproken worden. De docent komt dan in een spagaat tus-

sen zi jn eigen wensen en ambit ies en die van de direct ie.  Hi j  of 

z i j  kan op dat moment niet  meer opt imaal funct ioneren, waar-

door de school  dat ook niet  kan. 

Oplossingen worden vaak gezocht in ofwel  een reorganisat ie 

van de school ,  ofwel  een coachings- of  t ra in ingstraject  voor de 

indiv iduele docent.  Deze separate oplossingen pakken al leen 

niet  de daadwerkel i jke oorzaak aan. Eenmaal terug op de werk-

vloer,  b l i jken de problemen dan ook vaak niet  écht opgelost .





win-winsituatie

Een school  wordt  a l leen vi taal ,  wanneer direct ie én docent,  or-

ganisat ie én indiv idu,  op hun ambit ies in verbinding zi jn.  Het 

belang van de organisat ie staat in verbinding met de persoon-

el i jke ontwikkel ing van de indiv iduele docent.  De wensen en 

belangen van direct ie en docenten komen samen en leveren een 

win-winsi tuat ie op. 





Rodin Groep
De Rodin Groep is gespecial iseerd in het tot  stand brengen van 

die win-winsi tuat ie.  Wi j  creëren een omgeving waarin mensen 

zich vei l ig voelen, en tegel i jkert i jd ui tgedaagd worden het beste 

van zichzel f  te laten zien. Wi j  laten het indiv idu z i jn ambit ies 

en kwal i te i ten herontdekken, benoemen en in de goede rol  in-

zet ten. Wi j  dagen de direct ie ui t  een heldere basis en vis ie te 

concret iseren. Wi j  zorgen dat organisat ie en indiv idu elkaar ver-

sterken. 

Wi j ,  Yvonne Douw en Ruud Emmerik,  vormen de kern van de 

Rodin Groep en werken samen met een netwerk van professio-

nals op het gebied van onderwi js,  zorg,  publ iek domein,  theater 

en muziek. 





onze aanpak
Onze aanpak verbindt het col lect ieve van organisat ies aan de 

zin die indiv iduen geven aan hun werk en bestaan. Elk persoon, 

team of organisat ie heeft  andere verbeterpunten. Aan de kant 

van de organisat ie gaat het vaak om ordenen en r icht ing geven 

aan beleid.  Aan de kant van het indiv idu om het inzetten van ei -

gen inspirat ie en ambit ie om het beleid te versterken. Met onze 

aanpak gaan wi j  voortdurend op zoek naar wat de kracht van 

mensen is en wat deze verder kan versterken. Wi j  verbeteren 

de organisat ie in synergie met persoonl i jke ontwikkel ing van de 

leden van die organisat ie.

De vier elementen -  aarde, lucht,  vuur en water -  gebruiken wi j 

a ls metaforen voor de noodzakel i jke ingrediënten om een vi ta le 

school  te real iseren; een sol ide basis,  een heldere v is ie,  per-

soonl i jke inspirat ie,  en opt imale ontwikkelmogel i jkheden.



ikwi j

gel i jk

anders



verandering
Met de deelnemers stel len we de stand van zaken vast.  Heeft  de 

organisat ie een goede basis? Een duidel i jke v is ie? Kr i jgen do-

centen voldoende ruimte om hun ambit ie en kracht in de goede 

rol  in te zet ten? Wij  k i jken voortdurend vanui t  indiv idu en or-

ganisat ie,  vanui t  d i rect ie en docent,  en stel len vast of  en waar 

verdeeldheid z i t .  Met deze werkwi jze kr i jgen wi j  snel  informat ie 

boven tafel  over de posi t ie van elke afzonder l i jke deelnemer, 

én over hoe de organisat ie op dat moment ervaren wordt.  Deze 

eerste analyse geeft  aanleiding om in discussie te gaan over 

de gewenste s i tuat ie en verander ing van beleid.  Di t  proces kan 

snel le verbeter ingen opleveren, maar ook intervent ies op de 

langere termi jn.

De verander ing van de organisat ie bouwen wi j  op vanui t  de in-

div iduele beleving, waardoor de deelnemers deze verander ing 

voelen als een gemeenschappel i jk  probleem, waar iedereen ei -

genaar van is.
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casus #1
Harde afspraken en ci j fers,  daarmee stuurde de algemene di -

rect ie van deze scholengemeenschap met v i j f  vest ig ingen. De 

locat iedirecteuren en de docenten zaten erbi j ,  keken ernaar, 

maar voelden zich absoluut niet  betrokken. Zi j  voelden weinig 

verbinding met het grote geheel ,  en voor hun indiv iduele kwal i -

te i ten was geen plaats. 

Met het vol ta l l ige managementteam, gevolgd door de teamlei-

ders en daarna door groepen docenten hebben wi j  grondig ge-

werkt  aan het terugbrengen van inspirat ie en beïnvloedingsmo-

gel i jkheden op diverse werklagen van de scholengemeenschap.

Nu funct ioneert  de school  totaal  anders.  De stur ing l igt  meer 

bi j  de locat iedirecteuren en de algemene direct ie houdt z ich 

vooral  met de hoofdl i jnen bezig.  De locat iedirecteuren proberen 

inspirat ie van mensen te koppelen aan de beleidsthema’s van 

de vest ig ingen.
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casus #2
Een net opger ichte school ,  met een bevlogen directeur en een 

jong, enthousiast  team. Het team had veel  in i t iat ieven, maar 

niets kwam van de grond. De docenten ver loren hierdoor hun 

enthousiasme. 

Wat ontbrak was een goede basis.  De Rodin Groep heeft ,  in 

samenwerking met  d i rect ie en team, een grondige basis gelegd 

en werkrout ines ingebouwd.

De school  heeft  nu r icht ing.  Plannen en ideeën hebben een voe-

dingsbodem om in te landen. De docenten hebben het gevoel 

dat hun enthousiasme beloond wordt en voelen zich betrokken 

bi j  de school . 
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resultaat
Wij hebben al  veel  scholen, van verschi l lende grootte en met 

verschi l lende problemat iek,  kunnen helpen. Onze aanpak werkt .

‘De aanpak van de Rodin Groep weet tot  in de kern mensen te mot iveren en 
aan de oppervlakte te kr i jgen wat z i j  werkel i jk  wi l len en kunnen. De werkwi jze is 
integer,  gedreven en energiek.  Daardoor ben ik zel f  in staat geweest keuzes te 
maken en stappen te nemen die ik op eigen kracht niet  had genomen. Di t  heb ik 
op verschi l lende plaatsten en in diverse rol len zo ervaren. De keuze voor veran-
der ing maakt iemand zel f ,  maar die wordt  ingezet en begeleid door de mensen 
van de Rodin Groep. ’
Veronica Pors, directeur Comenius Beroepsonderwijs,  Capelle a/d IJssel.

‘De act iv i te i ten van de Rodin Groep hebben mi j  het  lef  gegeven om inspirat ie en 
gedrevenheid te gebruiken als de dr i jvende kracht van ons onderwi js.  Die kracht 
z i t  in onze medewerkers.  Ontwikkelen en inzetten van deze persoonl i jke kracht 
voor de school  b iedt ons kansen in de dynamische omgeving van de grote stad. 
Vanui t  d ie basis ontwikkelen en structuren we het onderwi js en de organisat ie 
in een eigenzinnige r icht ing. ’
Arie Kooyman, bovenschools directeur van vier scholen voor prakti jkon-
derwijs,  een avondschool,  onderwijsopvangvoorziening en expertisecen-
trum, Rotterdam.

‘S inds ik in aanraking ben gekomen met de werkwi jze van de Rodin Groep is 
mi jn carr ière in een stroomversnel l ing geraakt.  Ik durf  nu mi jn ambit ie en passie 
te gebruiken in mi jn werkomgeving; op deze manier beïnvloed ik mi jn teamleden 
en inspireer ik hen ook hun ambit ies waar te maken. ’ 
Jennifer Tromp, afdelingsleider Grotius College (mavo, havo, vwo, tto), 
Delft .





resultaat
‘De Rodin Groep heeft  samenwerkingsverband Koers VO ondersteund bi j  een 
vis ietraject .  Door met al ler le i  werkvormen de dialoog met de scholen/besturen 
aan te gaan is er beweging en ruimte ontstaan.  De vis ie is zo een gedragen 
resul taat  van een proces geworden waarbi j  we samen  pr incipes delen. Het 
gaat nu om de Koers pr incipes, ons antwoord op de ontwikkel ing van passend 
onderwi js. ’
Berti l  Boshuizen, directiel id samenwerkingsverband Koers VO, Rotterdam.

‘De Rodin Groep heeft  de Utrechtse School  geholpen in het vast leggen van vier 
focussen, die de schakel funct ie van de school  versterken. Het geeft  de pr ior i -
te i ten van de organisat ie en genereert  een taal  waar in men elkaar kan begr i jpen 
en aanspreken. Teamdagen onder le id ing van de Rodin Groep met de nadruk op 
“dieper leren” hebben bewerkstel l igd dat de focussen verbonden zi jn aan het 
professionele domein van elke medewerker.  Eigenaarschap, verbinding en pro-
fessionele ontwikkel ing z i jn elkaar gaan voeden en versterken en maken deel 
u i t  van de dagel i jkse prakt i jk  van de Utrechtse School . ’
Kees Brouwer, directeur Utrechtse School,  Utrecht.

‘De Rodin Groep daagt mensen op een professionele manier ui t  om in beweging 
te komen. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid tussen de ontwikkel ing 
van de mensen in de organisat ie en de school .  De Rodin Groep gaat ui t  van 
de kwal i te i ten en de passie van mensen en maakt hierbi j  gebruik van de meer-
voudige intel l igent ies.  Op de werkvloer z ien we di t  terug door dat docenten en 
leer l ingen met elkaar werken en leren. ’
Rita Portman, teamleider POUWER, school voor prakti jkonderwijs,  Utrecht.



‘De kwal i te i t  van een professionele en lerende organisat ie l igt  in de mensen die 
de organisat ie vormgeven. Een evenwicht ige maar permanente pendel  tussen 
de ideeënkracht van het personeel  tegenover de mogel i jkheden die de organi-
sat ie biedt  om  ideeën  te real iseren. De organisat ie fungeert  a ls een betrouw-
bare basis om de ontwikkel ing van de mensen ter hand te nemen, het ruimte 
ervarende personeels l id gebruikt  z i jn haar ontwikkel ing om de organisat ie in 
haar kracht te zet ten. Fr ict ie in deze benader ing biedt kansen om te komen tot 
een ‘goed gesprek’  over de eigen belangen en de doelen van de organisat ie. 
Daar waar di t  verenigd wordt ontstaan in mi jn ogen nieuwe kansen. De aanpak 
van de Rodin Groep biedt bi j  deze complexe processen de ondersteuning die 
betrokkenen st imuleert  steeds weer de goede vragen te stel len om de pendel  in 
evenwicht te brengen. ’
Ron Dorreboom, dageli jks bestuurder/rector RSG Noord Oost Veluwe 
(Atheneum, Havo, Mavo en VMBO), Epe.

‘A ls school  werken wi j  graag samen met de Rodin Groep, omdat z i j  a ls geen 
ander maatwerk weet te leveren. De samenwerking heeft  aantoonbaar de kwa-
l i te i t  van het middenmanagement en de direct ie verbeterd.  Mede door de Rodin 
Groep is onze “st ip op de hor izon” veel  tastbaarder en reëler geworden. ’
Bert de Weerd, algemeen directeur/bestuurder Scholengemeenschap Panta 
Rhei,  Amstelveen.

‘De Rodin Groep heeft  een goed gevoel  voor wat de opdrachtgever wi l .  Ze heb-
ben geen gel ikt  mater iaal ,  maar het werkt  wel . ’
Ronald Berkenbosch, onderwijsmanager bi j  het ROC Mondriaan, Den Haag.



kennisreizen Ital ië
Sinds 2004 organiseert  de Rodin Groep elk jaar kennisreizen 

naar I ta l ië.  De afstand van de dagel i jkse prakt i jk  en de ui tge-

trokken t i jd (een hele week!)  geven deelnemers een unieke kans 

te werken aan hun persoonl i jke ontwikkel ing,  waar in de hect iek 

van een school  meestal  onvoldoende t i jd voor is. 

‘Ten eerste een pracht ige her inner ing.  Een dergel i jke ervar ing had ik nog nooi t 
ergens anders opgedaan. Hoe mooi kan het z i jn om in een schi t terende omge-
ving, ver weg van de dagel i jkse drukte,  te ref lecteren /  bezinnen /  dromen over 
je werk.  En dan al les vanui t  de ontmoet ing met voor mi j  compleet vreemden, ui t 
heel  andere delen van het land. ’

‘Concreet heeft  het  me het volgende gebracht:  andere denkbeelden, andere 
denkniveaus en meerdere perspect ieven, hebben mi jn eigen denken verruimd. 
Hierdoor is ook soms mi jn concrete handelen anders.  Ik maak nu soms andere 
keuzes die niet  iedereen automat isch achter mi j  zou zoeken. ’

‘Mi jn hor izon is dankzi j  de gesprekken met anderen, en het goed lu isteren naar 
anderen enorm verbreed. Ik kan terugval len op een enorme denktank en schat 
aan ervar ing van anderen. Hier heb ik nog niet  zo veel  gebruik van gemaakt, 
maar ik weet nu in den lande besl ist  mensen te v inden als ik ergens hulp,  feed-
back of  oplossingen bi j  nodig denk te hebben. Met v lagen ben ik ook anders 
naar mezel f  gaan ki jken. ’





l i teratuurl i jst
Het gedachtegoed van de Rodin Groep is over een per iode van 

meer dan t ien jaar ontwikkeld.  Aan de basis staan theor ieën en 

inzichten van vele onderzoekers.  Met hulp van de deelnemers 

aan de trainingen, hebben we theor ie en prakt i jk  op elkaar af-

gestemd. 
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