
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. 

Deze keer ontmoeten we Marjolein Bender, een interne 

coach in het voortgezet onderwijs, marjoleinbender.nl: 

‘diepgang en transformatie in coaching’. 

“Ik begon mijn loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs (creatieve vakken en 

gezondheidskunde)”, vertelt Marjolein. “Ik raakte al snel steeds meer gefascineerd door hoe mijn 

collega’s dit werk vonden en ervoeren. Ik zag en hoorde veel en weet nog wel dat ik dacht: ik geloof 

niet dat ze het werk elke dag nou allemaal zo leuk vinden. In het begin was ik vooral hard aan het 

werk om mijn vak inhoudelijk op orde te krijgen. Echt de kneepjes van het vak leren, daar ben je de 

eerste paar jaar wel zoet mee. Met de leerlingen liep het altijd wel. Daarna ging ik steeds meer 

kijken hoe ik mijzelf voelde in de school. Hoe je je hoofd boven water houdt in een 

schoolorganisatie.”  

“Ik wist toen niet dat ik zelf hoog-gevoelig was. Nu herken ik datzelfde in andere mensen, wanneer 

ze hun prikkels niet meer kunnen scheiden en overspoeld dreigen te raken. Daar had ik natuurlijk 

zelf ook last van! Uiteindelijk heeft dit meegespeeld om juist leraren te gaan ondersteunen, hen aan 

te moedigen door met zelfreflectie aan de gang te gaan. Mijn interesse gaat nog steeds uit naar 

mijn collega’s, ik wil weten hoe het met hen is, en met hun welbevinden. Als interne coach loop je 

wel het risico dat je bij het meubilair gaat horen, ze zien niet meer welke kwaliteiten je in huis hebt. 

Aan de andere kant heeft het zeker ook voordelen; dat je zelf uit het werk voortkomt en de 

beroepsdilemma’s van binnen uit kent. Ik weet precies wat ze bedoelen met een dag van acht 

lesuren, geen pauze omdat ze moeten surveilleren en dan kopje ondergaan, doodmoe thuiskomen 

en weer ouders aan de lijn hebben. Die situatie kan ik natuurlijk dromen!” 

“Trek maar aan mijn touwtje en ik doe het wel…” 

“Leraren durven vaak zichzelf niet te zijn, durven niet voor zichzelf op te komen en nee te zeggen. 

Assertief leren zijn is echt cruciaal. Je onzeker voelen en je anders voelen, dat zijn  thema’s die ik 

vaak tegenkom. Een docente kwam met de vraag; ‘hoe kan ik afrekenen met die eeuwige 

marionettenpop in mij? Ik kom altijd onmiddellijk in beweging als ze iets vragen.’ Ze had geen 

vijanden, liet alleen maar sociaal wenselijk gedrag zien. Ze zei niets als ze het ergens niet mee eens 

was, er speelde ook een zekere angst voor autoriteit. Daarvan heeft ze zich losgemaakt. Ze is gaan 

inzien dat deze mensen ook steken laten vallen en fouten maken. Ze hoeft niet meer ieders vriend 

te zijn.”   

“In het onderwijs lopen veel ‘pleasers’ rond, die alles maar accepteren. Vooral jonge nieuwe 

mensen, die allerlei dingen in hun takenpakket accepteren. De voornemens op scholen zijn altijd 

goed, maar je ziet dat het wel eens misgaat als er onverwachte problemen rijzen en dan zijn die 

jonge docenten de dupe. Dan maken ze iemand die de school nog niet kent tóch maar mentor. 

Laten hen meer profielwerkstukken begeleiden in minder tijd. En omdat starters nog een vast 

contract nodig hebben, zeggen ze geen nee. Tot ze het een keer beu zijn. Dan zie je dat ze 

geleidelijk opschuiven in de rangorde van de groep. Die rangorde in een sectie en personeelskamer 

kan echt funest zijn. Wie heeft het hoogste woord, wie houdt zich stil? Zeker als de evaluaties van 

leerlingen (LED) weer per ongeluk openbaar gemaakt worden, kruipen de toch al vaak gevoelige 

leraren in hun schulp. Ze houden hun mond, gaan de lerarenkamer vermijden en blijven op hun 

werkplek. Ze kijken werk na en eten hun lunch maar in de klas, om het rustiger te hebben.” 



Kort,  indringend en diepgaand: dat is het succes van de ZKM in het onderwijs  

“Wat ik het allerfijnste vind aan de ZKM is dat er een stevige 

methodiek onder ligt. Een harde, heldere lijn. Dat vinden leraren 

ook fijn. Praten in het wilde weg ervaren ze al snel als zweverig. 

Als ze hier aan de slag gaan met hun onderzoeksvraag, zijn ze 

dus altijd weer positief verrast door de impact. Ik heb lang 

supervisie gegeven. Stuk voor stuk mooie, diepgaande 

trajecten, maar een supervisietraject duurt zo’n driekwart jaar, 

veel gesprekken plus bijbehorend reflectieverslag. Ik merkte dat 

steeds  meer mensen daar weerstand tegen hadden. Over de 

ZKM was ik dan ook meteen razend enthousiast. In korte tijd 

werd er veel om gevraagd op de scholen waar ik werk. Ik gun 

iedereen in hun schoolloopbaan een zelfonderzoek, omdat het 

zo prachtig de mist op doet trekken. Stuk voor stuk maken 

leraren een transformatie door. Ze betrappen zichzelf op oud 

gedrag. Oh kijk, daar doe ik het weer! Maar nu wil ik het toch 

echt anders! Ze veranderen en hun omgeving verandert met ze 

mee. Ze zien weer haarscherp hoe ze eigenlijk willen zijn. Dat is wat de ZKM steeds maar weer 

doet. Kort, indringend en diepgaand. Dat is een enorm succes in het onderwijs!” 

“Als je je eigen kwaliteiten niet meer terugziet in de school dan is je motivatie weg” 

“Jammer genoeg zie je dat interne coaches met een goede opleiding en veel deskundigheid 

langzaamaan verdwijnen uit het onderwijs. Terwijl een doorgaande reflectielijn juist zo belangrijk is! 

‘Long life learning’, vitaal blijven en er op tijd bij zijn vóór dat mannetje met die hamer komt. In het 

onderwijs moet je je in de breedte ontwikkelen én je eigen vak leuk blijven vinden. Doe dat maar 

eens, jaar in jaar uit, zonder zelfreflectie en zonder voldoende tijd voor professionele 

doorontwikkeling. Daar biedt het zelfonderzoek heel veel mogelijkheden in. Het is belangrijk dat een 

directie dit onderkent en weet uit te dragen. Anders ontstaat er toch een ongewenst beeld van 

coaching en gaan mensen denken: wat is er mis met mij? Op deze manier worden coaches vaak te 

laat, en meer en meer curatief ingezet. Terwijl juist die proactieve werking zo belangrijk is.” 

“Door het ZKM traject heb ik meer inzicht gekregen in de manier waarop ik moeilijke problemen 

(niet) aanpak. Dankzij dit traject heb ik een mooi einde aan mijn studie kunnen knopen!” 

Lerares exacte vakken, 24 jaar 

“Ik heb net de begeleiding van een LIO-stagiaire afgerond. Zij kon het gewoon niet meer opbrengen 

om haar studie af te maken, maar met leerlingen was ze heel goed en de school wilde haar niet 

kwijt. Waar ze tijdens een regulier coachgesprek nog tactisch kon ontsnappen, is het haar dankzij 

de ZKM uiteindelijk gelukt om haar weerstand te overwinnen en zichzelf bij de lurven te vatten. Ze 

wist zich, dankzij de methodische stappen van het zelfonderzoek, aan de eigen haren uit het moeras 

te trekken. In plaats van de kop in het zand steken voor de buitenwereld, die het oordeel al klaar 

had, mocht ze hier gewoon zichzelf zijn en uitzoeken hoe het nou precies zat. Van mij als coach 

werd soms wel het uiterste gevraagd aan achterover leunen en het overlaten van de 

verantwoordelijkheid. Dat lukte door soms gewoon maar stil te vallen, niets te hoeven, niet te 

oordelen. Ik  zag haar letterlijk opbloeien. Zo’n traject geeft mij dan grote voldoening. Zingeving is 

voor mij de kern van de ZKM. Daar worden mensen blij van. In de diepste zin ontdekken ze wie ze 

ook alweer echt waren en brengt het ze terug bij zichzelf.”  

Breda, 19-8-18 
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https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren

