
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.  

Aan het woord is Desirée Pieters, psycholoog, ZKM-

coach, Voice Dialogue facilitator en hoofdopleider van 

de ZKM opleiding Reflection & Action. 

Desirée is haar carrière begonnen als orthopedagoog. “Binnen het basisonderwijs werd ik 

ingeschakeld als er leerlingen waren die leerproblemen hadden om te diagnosticeren wat er aan de 

hand was en handelingsplannen op te stellen voor docenten. Daarnaast werkte ik in het lager 

beroepsonderwijs, wat nu het vmbo en vso is”, vertelt Desirée. “In de begeleiding van leerlingen met 

specifieke leerbehoeften kwam ik ook vaak gedrags- of emotionele problemen tegen. Ik zag een 

gedragsprobleem als een symptoom van iets dat verborgen ligt. Dat verborgene op emotioneel en 

motivationeel vlak van leerlingen vond ik interessanter dan de leerproblemen. Wanneer voelen 

leerlingen zich prettig in hun vel, zodat ze open kunnen staan voor de lesstof?”  

“Ik onderzocht hoe ik beter met de leerlingen kon communiceren en ben de Gordon training gaan 

volgen: effectief communiceren met leerlingen. Belangrijke onderliggende waarde hierin is het 

streven naar gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn 

verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Deze training gaf ik dan zelf aan een 

groep brugklassers op de lagere landbouwschool. Het was een school met een streng klimaat. 

Vanuit de opleiding kreeg je mee dat je het gezellig moest maken met thee en koekjes. Het verschil 

was veel te groot! De leerlingen begonnen met dingen te gooien en gingen elkaar te lijf. Ze voelden 

zich onveilig omdat er te veel ruimte was. Ik moest eerst meegaan in die strengheid waar ze zich 

veilig voelden en vandaaruit kleine stappen maken om beter met elkaar te communiceren. Op deze 

manier hoorde ik hun verhaal. Wat er thuis speelde, hoe hun sociale leven liep, de onzekerheid 

waar ze mee worstelden, wat ze meegemaakt hadden op de basisschool én vooral ook waarvoor 

ze gemotiveerd waren, wat hun passie wel was.”  

“De training droeg bij aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling” 

“Na tien jaar op scholen gewerkt te hebben en ik behoefte kreeg aan verbreding en verdieping van 

mijn kennis, ontving ik het aanbod om bij het CPS te komen werken. Daar gaf ik trainingen aan 

docenten over ‘hoe ga je om met leerlingen met faalangst’? De faalangsttraining was gebaseerd op 

het promotie onderzoek van Margreet Poulie, de oprichtster van de ZKM opleiding Reflection 

& Action. De docenten ondergingen de oefeningen voor de leerlingen ook zelf en ontwikkelden de 

vaardigheden door ze zelf te ervaren en uit te proberen. We daagden ze uit om ook hun eigen stress 

te erkennen en eraan te werken. Aan het eind van de training zag je dat de docenten zich sterk 

voelden om de training zelf te gaan geven én dat ze zich vaak ook sterker voelden in het leven. De 

training droeg bij aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling.”  

We hadden in die tijd regelmatig overleg met Margreet. Naast faalangst was Margreet ook 

geïnteresseerd in motivatie en vooral hoe je hoogbegaafde leerlingen, die onder-presteerden kon 

motiveren om in beweging te komen. Zo ontwikkelden we met een team een training voor de 

begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders. Overal kwam de waarderingstheorie van 

Hermans in terug. Ik voelde meteen een warm bad: er is een theorie bij het gevoel dat ik zelf zo 

belangrijk vind. Dat je als ‘deskundige’ niet de oplossingen in huis hebt, maar gaat samenwerken 

als twee gelijkwaardige partners om samen het verhaal van het probleem waar de cliënt tegenaan 

loopt te onderzoeken. Doordat de cliënt zich bewust kan worden van zijn eigen verhaal en eigen 

remmingen, kan hij zelf gaan zoeken naar oplossingen. Ik kan die oplossingen van te voren niet 

bedenken.”  



“Het kost veel energie, maar in vergelijking tot wat je ermee doet, is 

het ‘n habbekrats. Het kan je ‘n leidraad geven in de komende jaren” 

~ Leidinggevende CPS over het Zelfonderzoek~ 

“Ik gaf ook trainingen voor de Stichting Leren Motiveren. Wat ik 

leraren daar meegaf was het opzijzetten van het bedenken van 

oplossingen voor die leerlingen of het sturen op resultaten. Het leren 

open te staan voor die leerling, ook al gaat dat helemaal in tegen 

hun verlangen om te zorgen dat die leerling de hele dag naar school 

komt. Leerkrachten verbazen zich dat ze echt contact krijgen door 

deze manier van gespreksvoering. En dat de leerling door het 

verhaal vertellen en te onderzoeken, ook echt tot eigen oplossingen 

kan komen. Luisteren vanuit die open nieuwsgierige houding is echt 

effectief.”  

“Het fijne van de ZKM is, dat je in een zelfonderzoek ook iets leert 

over hoe mensen functioneren en zo ook anderen beter kunt 

begrijpen. Dat vind ik echt de meerwaarde voor het onderwijs. Als iemand fel reageert of 

perfectionistisch is, zien ze dat er net als bij henzelf ook een verhaal achter kan zitten. Ze ergeren 

zich dan minder aan de felle opmerking of aan het perfectionisme. Door het verhaal achter het 

gedrag te zien, kunnen ze beter contact met de ander blijven maken.” Sinds 2010 geeft Desirée 

Pieters samen met Selma Roenhorst leiding aan de ZKM opleiding Reflection & Action (R&A). De 

workshop van R&A, ‘Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt’, trekt docenten die nieuwsgierig 

zijn naar deze manier van gespreksvoering. “Het gelijkwaardige, vanuit het niet weten en vanuit het 

vertrouwen dat de leerling de oplossing zelf weet, met de leerling in gesprek gaan.” 

“Ik was de hele dag aan het “geven”. Vond het moeilijk om “nee” te zeggen.” 

“Mijn leerlingen wisten dat ze altijd bij mij terecht konden. Collega’s deden nooit vergeefs een beroep op me. 

Eigenlijk wilde ik zelf wel eens meer vat krijgen op mijn leven en emoties. In heel korte tijd zijn toen ‘n aantal 

puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Ik laat me niet langer meeslepen. Ik mag er zijn, ik doe het goed.” 

Docent voortgezet onderwijs 

“De zorg voor leerlingen is eigenlijk onuitputtelijk, die houdt niet op. Je ontmoet veel dingen die je 

niet kunt beïnvloeden. Je staat wel alleen voor de klas, maar er zijn altijd andere partijen: leerlingen, 

ouders, collega’s, een vakgroep en de directie. Als docenten zich niet gehoord en gesteund voelen 

dan is het moeilijker om dat zelf te bieden aan de leerlingen. Op een school waar de directie achter 

de docenten staat en naar hen luistert, kunnen docenten dat ook beter voor leerlingen organiseren. 

Vanuit de docenten is het ook belangrijk dat ze goed hun balans in de gaten houden. Ze stappen 

erin met een passie voor het vak of voor de ontwikkeling van jongeren. Sommige docenten lopen 

risico op burn-out, zoals bijvoorbeeld de doorzetter. De docent die maar doorgaat voor de leerlingen, 

altijd positief blijft en perfectie nastreeft, kan uiteindelijk zichzelf uitputten. Of het zorgzame type dat 

erg betrokken is op de leerlingen en weinig voor zichzelf vraagt. Niet toekomt aan de eigen behoefte 

om op te laden, zich te ontwikkelen, iets nieuws te gaan studeren of een opleiding te gaan volgen. 

In een zelfonderzoek ontdekken ze hun eigen kwaliteit en valkuil en het verhaal dat de valkuil in 

stand houdt. Ze leren daardoor beter voor hun eigen behoeftes opkomen. ‘Doordat ik beter mijn 

grenzen aangeef en anderen begrijp voel ik mij meer lid van het team’, vertelde een cliënt. ‘Ik krijg 

meer steun van collega’s, de samenwerking gaat beter omdat ik beter let op wat ik zelf nodig heb 

en mij niet meer zo laat beïnvloeden door de ander. Daardoor voel ik me steeds sterker in mezelf.’ 

“Vanuit begrip voor mezelf krijg ik weer invloed!”  
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