
 

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. Het spits wordt 

afgebeten door Mirjam Hermsen van de Horizonte Groep.  

 

“Wij werken bij Horizonte zowel individueel als in teamverband (MT en schoolteam) op basis van de 

ZKM methode en de onderliggende waarderingstheorie”, vertelt Mirjam Hermsen. De grotere 

trajecten binnen het onderwijs starten met het Management Team (MT) zelf. De individuele leden 

gaan aan de slag met een zelfonderzoek. Daarna doorbreken we gezamenlijk met het hele MT 

patronen om vanuit een gemeenschappelijke visie en eenzelfde taal met de teams aan de slag te 

gaan. Dat doen we nu al ongeveer 10 jaar binnen het basisonderwijs, maar ook op het voortgezet 

onderwijs, een ROC en een hbo. Op deze manier kun je samen de stap maken van individueel naar 

collectief leren en van curatief naar preventief werken. Als werknemer heb je baat bij een werkgever 

die jouw ontwikkeling kan volgen en ondersteunen.”  

“Vanuit mijn functie zie ik échte gedragsveranderingen bij medewerkers” 

Door de doorgevoerde veranderingen, formatiekrapte en steeds strenger wordende eisen binnen het 

onderwijs kampen helaas steeds meer van onze medewerkers met een hoge werkdruk en vragen als “hoe 

kan ik hiermee om gaan”? en ” hoe kan ik mij persoonlijk blijven ontwikkelen”? Ik hoor geregeld terug van 

medewerkers dat ze een ZKM-traject bij Mirjam als een cadeautje hebben ervaren. Weliswaar een cadeautje 

waar veel laagjes papier omheen zitten en wat moeite kost om uit te pakken, maar na het uitpakken een 

super cadeau is. Een cadeautje dat je iedereen gunt. Mirjam heeft de afgelopen jaren reeds diverse 

medewerkers geholpen in het terug vinden van hun kracht en zichzelf waardoor dat zij weer  plezier in hun 

werk hebben. 

Stafmedewerker HRM Primair Onderwijs 

“Wat mij de afgelopen jaren opgevallen is binnen het onderwijs is dat een team vaak één grote 

familie lijkt. Dat klinkt positief, maar er ontstaan zo ook patronen die niet meer helpend zijn. Binnen 

teams zorgt het ervoor dat je elkaar nergens meer op aanspreekt, alles wordt vergoelijkt en is gericht 

op wat je gemeenschappelijk hebt, op deze manier is er geen ruimte voor groei of diversiteit.  De 

intentie daarvan is goed, maar het kan onderhuidse spanningen geven, die veel energie kosten  en 

de groei remmen. Ook zien we dat veel mensen die voor het onderwijs kiezen, perfectionistisch zijn. 

Het zijn vaak ‘pleasers’ die zich vooral richten op de behoeftes van anderen en weinig stil staan bij 

wat zijzelf nodig hebben. Wij leren medewerkers en teams dat het ‘samen goed hebben’ niet ligt in 

die bevestiging van de overeenkomsten. Het is juist de diversiteit tussen de medewerkers die ruimte 

geeft aan eigenheid en zelfsturing. De verbinding met anderen zal juist versterken, doordat er meer 

openheid ontstaat. Of zoals een medewerker aan het einde van een teamsessie eens zei: “Ik voel 

me nu nog meer verbonden met het team nu ik weet dat ik ook anders mag zijn.” 

“Op een positieve manier heb ik geleerd hoe om te gaan met weerstand en tegenslag”. 

Het ZKM traject is iets wat je iedereen zou gunnen. Het geeft zoveel duidelijkheid over wie je bent en hoe dat 

zo gekomen is, dat je echt in jezelf gaat geloven en vanzelf beter gaat functioneren. 

Directeur Primair Onderwijs 



 

“Beginnende docenten zijn een kwetsbare groep 

die heel veel kunnen hebben aan het reflecteren 

binnen een zelfonderzoek, ze vergroten zo hun 

eigen leervermogen. Ze vergroten hun 

eigenaarschap, ze zien dat ze écht invloed 

hebben en kunnen zo andere keuzes maken en 

dat voorkomt terugval in oude patronen. De ZKM 

heeft als voordeel dat je jezelf als leerkracht, veel 

meer gaat zien als een instrument voor de klas.”  

“Zo kreeg ik terug van een leerkracht dat ze na 

het zelfonderzoek heel anders feedback geeft 

aan leerlingen, ze stelt vragen die ze zelf kreeg: 

‘Wat was je eigen aandeel en wat maakte dat het 

nu wel lukte?’ Ze ziet zichzelf nu veel meer in 

wisselwerking met haar leerlingen, gedrag en tegenreactie. Zo wordt een leraar minder afhankelijk 

van methodes en procedures. De leraar krijgt zo meer vertrouwen in zichzelf en dat werkt ook weer 

positief door op mogelijke stress en spanning bij veranderingen.”  

 

“Ik vond de kracht om de juiste stap te zetten.” 

“Al een aantal jaren voelde ik me niet helemaal prettig in mijn werkomgeving. Middels de spiegel die een 

ZKM-traject mij voorhield ontdekte ik mijn eigen rol in deze situatie, maar ik leerde ook onderkennen dat, als 

je een omgeving niet kunt veranderen, je van omgeving moet veranderen. 

Leerkracht Basisonderwijs 

 

Een tweede groep die Mirjam Hermsen ziet vastlopen bestaat uit de leraren met een jong gezin. “Ze 

waren gewend om alsmaar door te gaan tot het werk af was, maar nu lopen ze tegen grenzen aan. 

Simpelweg omdat ze niet meer vanuit de oude werkhouding kunnen werken. Een andere houding 

en ander gedrag is nodig om in balans te blijven en je werk naar behoren te doen. De laatste groep 

is ‘onderwijs moe’ of ‘verander moe’ en zoekt naar een stuk zingeving. Deze leraren hebben door 

alle extra administratie en taken het gevoel dat ze te weinig met de kinderen bezig zijn. Het 

zelfonderzoek, de ZKM richt zich op wat wél werkt, op mogelijkheden, eigen regie en patronen 

doorbreken, je leert géén trucjes, wat je leert gaat voorbij aan vaardigheden. Een zelfonderzoek 

verandert een patroon van binnenuit en zorgt voor échte verandering, die vaak ook weer doorwerkt 

op andere vlakken. Zo zijn individuen en teams meer en meer in staat om effectieve keuzes te 

maken en resultaten te bereiken die er toe doen.” 
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