Tekst Cees Sprenger

Is het sociaal-constructivistisch denkkader wel te operationaliseren tot concrete leer- en instructiemethoden? Hs deze
leerntethoden op de werkplek gebruikt worden, welke invloed
hebben collega's en leidinggevenden dan op dat leerproces?
Is het mogelijk iemand iets te leren wat tegen de dominante
overtuigingen indruist die heersen in zijn sociole omgeving?
Kttnnen leerprocessen binnen organisaties de identiteit van die
organisatie veranderen? Deze vragen staan centraal in dit Persoonlijk.

In het vakgebied HRD zijn heel

-"vat aanhangers

te vinden
van de sociaal-constructivistische denknrijze. In de voorbereidingen op dit themanummer bleek hei niet zo eenvoudig
om ook een tegenstander van deze stroming te r'lnden die een
bijdrage zou kunnen leveren. Na wat ovenvegingerr was onze
conclusie dat er eigenlijk maar weinig mensen tegen sociaal-

Wat 'werketijk' is voor een
ïibetaanse monnik zal niet
de realiteit zijn voor een
Amerikaanse zakenman
constructivisme zijn. Dat heeft er volgens mij rrooral mee te
maken dat sociaal-constructivistische principes'lekker' klinken, al zijn ze moeilijk te concretiseren. Voorbeelden van uitspraken die in deze categorie vallen zijn:'de rverksituatie is
een krachtige leersituatie' of 'leren is een actief proces van
gezamenlijke kennisconstructie'. Sociaal-constructivistische
uitgangspunten kunnen rrervolgens worden vertaald in leerinterrrenties waarin de werkplek de belangrijkste leerplek is
ton-the-job coaching bijvoorbeeld) of r,rraarin een team zelfstandig en actief werkt aan een leerprojecÍ. Zo op het eerste
3ezicht iijken de principes misschien goed toegepast en hel-
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der geoperationaliseerd in leerinterventies. Het probleem is
echter dat de sociaie constructie van realiteit niet beperkt
blijft tot leersituaties, maar zo mogelijk in nog sterkere mate
plaatsvindt in de sociale r,r,erkomgerring. De sociale omgeving
die bestaat zowel uit dilecte collega's en leidinggerrenden met
al hun gedragingen en overtuigingen, als uit sfeer en cultuur
die rrorm geven aan de identiteit van de organlsatie, wellswaar meer op de achtergrond, maar niet minder indringend.
Het uiteindelijke effect van concrete leerinterventies is mijns
inziens grotendeels aÍhankeiijk van de mate waarin deze in-

>>

terventies congruent zijn met en ondersteund n'orden door de
sociale omgeving.

In dit Persoonlijk onderbourr ik deze stelling door vier niveaus
te onderscheiden waarop de sociale constructie van realiteit
plaatsvindt. Ik kies die niveaus vanult het perspectief rran de
ontwerper en facilitator van leersituaties. Het eerste niveau is
het microniveau, het nlrreau van de leersituatie, vervolgens
verbreed ik de scoop steeds door meer'actoren' in beeld te
brengen die invloed uitoefenen op die leersituatie. Ik pteit
ervoor om het sociaal-constructivistisch denkkader rrooral te
gebruiken als een verbindend kader tussen deze vier niveaus.
Door congruentie tussen deze r.erschillende niveaus van kennisconstructie aan te brengen kunnen leerprocessen veel
krachtiger en snelier verlopen. Dat kan door voor of tijdens
het onturerp van leersituaties en leerrrormen de ver.binding te
Ieggen tussen deze nirreaus. Een hulpmiddel om congruentie
tussen de niveaus te berverkstelligen is ook om gezamenlijk
met betrokkenen een integrale visie op leren te fornluleren.

SociaaI construêren van de werketijkheid
Een belangu,ekkende publicatie op het gebied van sociaalconstructivisme is het boek 'The social construction of reaIity' van Berger & Luckmann (1991J dat voor het eerst \ retd
gepubliceerd in 1966. In dit r,rrerk rrerdedigen zi1, zoals de titel
doet r,ermoeden, de stelling dat werkelijkheid sociaal geconstrueerd is, Zij gerren aan dat'de'rverkelijkheid niet bestaat
en dat r,vat men ziet als 'werkelijkheid' sterk at-hangt r,an de
sociale context waarin men verkeert. Wat 'r,rrerkelijk' is voor
een Tibetaanse monnik zal niet de realiteit zijn voor een Amerikaanse zakenman. Wat mensen voor rvaar aannemen. de
manier \,\'aarop ze de werkelijkheid 'kennen, is ontstaan in
onderlinge interacties en is gerelateerd aan het perspectief en
het belang dat men bij die kennis heeft. De crimineel vindt
andere kennis belangrijk dan de criminoloog. De eerste zal
graag wi11en weten hoe je een brandkast of computer kraakt,
terr,r,ijl de criminoloog wil r,r,eten hoe de crimineel tot zijn daden komt.

De sociale constructie van realiteit kan meer of mindel 'aan
de oppervlakte' liggen. Berger en Luckmann ge\ren aan dat
de sociale interacties die plaatsvinden in het dagelijks leven
momenten kunnen ziin rvaarop mensen ber,r,ust of onber,vust
'afspraken' maken over hoe de realiteit in elkaar zit. Soms
is een grap al genoeg om met elkaar te 'besluiten dat ure de
buurman aan de overkant niet langer meer serieus moeten nemen. Toch, zo gaan Berger en Luckmann door, zijn ure niet
ieder moment 'r'rij' orn onze gezamenlijke betekenissen te
\rormen. Het proces van betekenisgeving is verankerd in het
verleden, uraal patronen en gewoontes zijn gevormd die zijn
vastgeiegd in taal en gedrag. Nog dieper onder de opperrrlakte
ligt de gezamenlijke constructie van sociale instituties, zoals
arbeidsorganisaties, door een langdurig proces van onderlinge
betekenisgeving. Stap voor stap ontstaan gezamenlijke betekenissen in de vorm van regels, gedeelde overtuigingen en
zelfs identiteiten.
Om meer zicht te krijgen op dit complexe proces breng ik er
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een geleding in aan (geinspireerd door Zwarï, 1974J met meer
niveaus. Ik doe dat door eerst te kijken naar het microniveau
rran de leersituatie r,r,aarin indirriduen alleen of met elkaar en
hun docent of begeleider leren. Velvolgens ,zoom, ik steeds
meer uit naar de context die daarop van invloed is. Het eerste
nir.eau noem ik het niveau van de leersituatie, omdat de focus
daar ligt op de vraag hoe kennis aangeleeld kan lr,orden. Het
t-"veede niveau is het niveau van relaties, omdat de sociale
contert erg bepalend is voor de vraag of mensen r,r,el met en
van elkaar r,r,ilien leren. Het derde niveau is het niveau van de
overtuigingen. Dit is het nlveau \vaarop mensen zich op basis
van eerdere errraringen en ieerprocessen beelden hebben gerrormd van de rverkelijkheid waar ze nieuwe kennis en regels
aan relateren. Het rrierde niveau is het nirreau tran de identiteit. 'Identitelt doet zich voor als datgene r,vat gedurende het
bestaan van een organisatie ondanks alle t erandelingen in de
tijd als de meest eigen kern intact blijft en in urezen haar continuïteit rrormt' (ZwarÍ, 1.974 . Hlerna ga ik achtereenvolgens
nader in op deze vier niveaus.

Het niveau van de leersituatie: het nieuwe leren
De sociaal-constructirristische denkr,r,ijze heeft zeker de laatste tien jaar veel inrrloed gehad op de inrichting r.an leersi-

tuaties

in onderwijs en organisaties om nieuwe kennis aan
te leren. Leersituaties zijn tegenwoordig minder gericht op
'algemeen geldende' leerstof en meer op competenties die
nodig zijn in de werkcontext. Lerenden hebben minder vaak
de rol van luisteraars en meer die van actieve velwerver van
kennis. Het individuele leren wordt steeds rraker verdrongen
door het leren en werken in teamverband. Lerenden mogen

den bij het toepassen van het geleerde te betrekken. A1s we de
werkplek niet alleen zien als de plaats waar je eerder geleerde
kennis toepast, maar ook als een plek waar je veel kunt leren,
dan wordt de sociale omgeving nog belangrijker. De collega's
en de leidinggevende maken dan direct deel uit van de 'leeromgeving' en hun reacties zijn daardoor zeer bepalend voor
het resultaat van het leerproces. Als ze zich er weinig aan ge-

zelf aangeven waÍ ze leuk en belangrijk vinden om te leren en
ze mogen invloed uitoefenen op hun eigen leerproces. Een extreem voorbeeld van deze benadering is te vinden blnnen de
Iederwijs-scholen, waarin de leerlingen geen leerstof krijgen
aangeboden als ze daar niet om vragen. Pas op het moment
dat de leerlingen zelfbehoefte hebben aan lezen en schrijven
en aangeven dat ze daar hulp bij r,r,illen, krijgen ze ondersteu-

legen laten of zich negatief uitlaten over leren zal het leren

aing van hun 'iederwijzer'.

Begrippen als zelfsturing
en autonomie passen hii een
'volwassen' retatie tussen
individu en organlsatie
\lartens, onderwijspsycholoog, spreekt in dit verband over
':et nieuwe leren
Volkskrant, 2O04a). Hij doelt daarbij op
[de

.cholen die de klassenstructuur hebben doorbroken. school-,'akken hebben samengevoegd en nieuwe manieren van leren

-ebben toegepast. Expliciet noemt hij daarbij de sociaal-cons-ructivistische manier van kijken die veel invloed heeft getad op het ontstaan van dit nieurue leren.
arbeidsorganisaties is dit'nieuwe leren' ook doorgebroken.
eren beperkt zich ook daar niet meer (alleen) tot cursussen,
::aar de werkplek is steeds meer de leerplek aan het tvorden.
-eren heeft niet alleen betrekking op nieuwe taken of functies,
:aar heeft betrekking op de ontwikkeling van de hele mens
:- qaat een leven lang door. Medewerkers hebben zelf verant-.,;:ordelijkheid voor het organiseren van hun eigen leren en
-:leidingsfunctionarissen nemen de ro1 op zich om deze leer-

-:
-

:.ocessen te faciliteren. Leidinggevenden treden steeds vaker
,: als coach en creëren condities die uitnodigen tot leren.

Het niveau van de relaties: samenhans tussen
inhouds* en betrekkingsaspest
l"Íeer en meer verplaatst het nieuwe leren zich van het klas--kaal naar de werkplek, waardoor ook de 'sociale context'
--r-loed heeft op deze leerprocessen. Klassiek is de uitspraak
-.':n collega's of leidinggevenden nadat iemand op cursus is
.:-,r eest en iets nleuws heeft geleerd: 'doe maar weer gewoon'.
--,;: gaat dan om in het klaslokaal opgedane kennis die iemand
- ioepassen tijdens het werk. We bedachten transferbevor-.:ende maatregelen om dit 'uitdovingseffect' te voorkomen.
: = angrijke stappen z|1n gezel om collega's en leidinggeven-

weinig effect hebben.
Het leren op de werkplek gaat echter nog een stap verder. Het
gaat er niet alleen om dat lerenden zich elders reeds aanwezige kennis eigen maken. Mensen die samen werken kunnen
ook actieve constructeurs worden van kennis die ze gebruiken
in werksituaties. Dat is het geval wanneer ze actief en kritisch
vragen stellen bij de wijze waarop werk, werkprocessen en
ook werkrelaties zijn ingericht. Vragen stellen en reflecteren
zijn immers nodig als impuls voor verbetering en verandering. Vragen, die niet alleen bedoeld zijn om de betekenissen
die anderen eerder hebben gegeven te kennen en doorgronden, maar ook om zelf mee te construeren, vorm te geven aan
de werksituatie en de omringende sociale omgeving. Medewerkers kunnen alleen actieve 'constructeurs' worden van
de realiteit in de eigen r,rrerkomgeving ais ze daarvoor ook de
ruimte krijgen in de relaties met collega's en niet in de laatste
plaats met hun leidinggevenden.
Interacties met col}ega's en leidinggevenden zijn, bezien vanuit het sociaal-constructirristisch denkkader, kernmomenten
voor betekenisconstructie. Mensen die in interacties openstaan voor elkaars ideeën en standpunten, verlenen elkaar toegang tot elkaars kennis en kunnen samen komen tot nieuwe
betekenissen, afspraken en regeis. Hoe belangrijk interacties
zijn voor het proces van gezamenlijke betekenisgerring is al
in de jaren zeventig aangegeven door Watzlawick c.s. (1574),
door sommigen gezien als een belangrijke exponent van de
sociaal-constructirristische stroming IStorig, 1998). Hij gaf aan
dat communicatie niet alleen een proces is r'l'aarin inhoudelijke boodschappen worden uitgewisseld, maar ook een proces
waarin betrekkingen worden gedefinieerd. Het inhoudsaspect
en het betrekkingenaspect van de communlcatie versterken
elkaar wanneer woorden congruent zijn met de aard van de
relatie. Methoden van het nieuwe leren veronderstellen wederzijds afhankelijke relaties tussen leidinggevenden en medewerkers en medewerkers onderling. Dat zijn relaties rvaarin
men eLkaar vrijheid van denken en handelen geeft, en rekeni.ng houdt met elkaar en op elkaar voortbouwt. Als relaties
aan dit kenmerk voldoen heeft dat een versterkende werking.
Ais het inhoudsaspect en het betrekkingenaspect elkaar tegenspreken is er volgens Watzlawick sprake van paradoxale

communicatie: er

is discongruentie tussen de twee

bood-

schappen. Deze discongruentie kan ontstaan wanneer men
in een organisatie in leersituaties het nieuwe leren omarmt,

terwijl er op het betrekkingenniveau tussen medewerkers en
leidinggevenden nog geen ruimte voor is. Dit uit zich meestal
in spanningen in de onderlinge relaties. Door over deze span-

ningen te (meta)communiceren kan er weel samenhang ontstaan tussen de niveaus van leersituaties en relaties.

Het niveau van de overtuigingen: zingeving aan
partnership
De wijze waarop betrekkingen tussen leidinggevenden en
medewerkers zijn gedefinieerd zit diep verankerd in iedere
arbeidsorganisatie. Als men in de organisatie de ambitie heeft
om de aard van de relaties te veranderen in de richting van
relaties die ruimte bieden rroor leren van en met elkaar, dan
vraagt dat ook om een verandering in de onderliggende overtuigingen, Mclagan [2004) schetst enkele typeringen van relaties tussen leidinggevenden en medewerkers. Zie figuur 1.
De omschrijving die Mclagan geeft \ran partnership komt het
meest overeen met relaties die het gezamenlijk leren stimuleren. In organisaties waar men partnership nastreeft heerst de
overtuiging dat medewerkers het best functioneren als ze zo
autonoom mogelijk werken, wanneer ze zelf actief aandacht
hebben voor hun (loopbaan)ontwikkeling en leidinggevenden
het als hun rol zien om hierbij actief ondersteuning te bieden.
Het past bij deze overtuiging dat leidinggevenden een ro1 op
zich nemen als coach van medewerkers. Het gaat dan vooral
om methoden van coaching waarbij de leidinggevenden streven naar een grotere verantwoordelijkheid en zelfsturing van
medewerkers. Voor medewerkers voelt het logisch aan dat zij,
naarmate ze meer verantwoordelijkheid kunnen dragen, ook
meer regelruimte krijgen. Dat wil zeggen dat hun zeggenschap
toeneemt en dat ze invloed uit kunnen oefenen op meer zaken
binnen het werk en de organisatie. De overtuiging die hoort
bij partnership heeft dus ook betrekking op de wijze waarop
macht en invloed een rol spelen binnen een organisatie. Niet
voor niets poneert Nlclagan (2004) de stelling dat de heersende overtuiging binnen een organisatie het meest simpel is
op te sporen door te kijken hoe men omgaat met het proces
van beoordeien en belonen.
Botsende overtuigingen over macht, rolien en verantwoordelijkheden zijn vaak een aanwijzing dat er spanning is tussen
de aard van de (veronderstelde) relaties en de onderliggende
overtuigingen. Dit kan lelden tot heÍïige discussies, zoals die
recent zijn aangewakkerd door Geert Mak over de twijfelach-
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medewerker doet het werk en de manager controleert oí
Àel qoed qedaar is
medewerker doet het uitvoerende werk, de manager doel
het denkwerk
medewerkers doen het hoofd- en handwerk, de manager
regelt de voorwaarden om dat zo goed mogetijk te kunnen
doen
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medewerkers werken autonoom, managers ondersteunen
hen daar zoveel mogetilk bij

Figuur 1: Typer ngen van retaties tussen lerdinggevenden en
med ewe rke rs.
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tige bijdrage van managers aan de effectiviteit van organisaties. Beter dan een discussie is een dialoog waarin men e.:fundamenteel gesprek voert over de rollen en verantwoori+
lijkheden die beide partijen op zich kunnen, mogen en rt.illr-nemen. Het gaat daarbij om het weloverwogen beschouu'a:_
van de achterliggende belangen en overtuigingen die een bepalende invloed hebben op de relatie tussen manager en nlderverker. Op die manier kunnen ze samen werkelijk zinger eaan begrippen als zelfsturing, autonomie en coaching.

Het niveau van de identiteit: identificeren met de

organisatie
Begrippen ais zelfsturing en autonomie passen bij individue:
die een'volwassen' relatie aangaan met de organisatie waar z:
deel van uitmaken. In haar boek 'De democratische ondern.ming' geeft Gratton (2004) aan dat zo'n voiwassen relatie rr,_
zeggen dat individuele autonomie, verantwoordelijkhede:_
en verpiichtingen hand in hand gaan met de mogelijkhede:_
voor ontwikkeling en ruimte om mee te denken over het ejmeenschappelijk doel. Een organisatie waar medewerkers e:_
leidinggevenden mee mogen werken aan en denken orrer i;
wijze waarop het binnen de organisatie is geregeld is een orEanisatie waarmee men zich kan identificeren. Dat veronderste_-dat men ook invloed kan uitoefenen op het geheel en zo meit
rrorm kan geven aan de identiteit van de organisatie. Ook ie
identiteit van een organisatie is stap voor stap gevormC doc:
soclale processen (Berger & Luckmann, 1991]. Een eenmaa
uitgekristalliseerde identiteit bestaat niet voor eeuwig, maeis onderhevig aan veranderingen en ontrvlkkelingen in de scciale structuur, De identiteit vormt de onderste Iaag van he:
proces van sociale constructie van de realiteit.

Macroscoop: kijken vanuit leerprincipes
In figuur 2 heb ik de vier verschillende niveaus van

beteke-

nisconstructie in organisaties bij elkaar gebracht. Het heelde vorm van een piramide, waarvan de top gevormd worddoor het microniveau waarop individuen alleen of in groepen
met hun docent of begeleider leren, Het is als de top van een
ijsberg. Oppervlakkig beschour,vd lijkt het alsof leersituaties
op zich staan, maar ze zí1n verbonden met gedeelten van de
ijsberg die dieper onder de oppervlakte liggen. Het succes rrar
leersituaties hangt namelijk af van de samenhang die zij heb-
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leren is sterk qebonden aan de werksituatle
leren is een actief proces van reÍLecteren, denken,
experimenteren en doen
leren verondersteit een proces van samenwerken
[eidinggevenden stelten zich op a[s coach voor
m
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gingen

edewe rkers

[erenden zutlen zeLf verantwoordeiijkheid nemen om waar
mogelijk van werksituaiies [eersituaties te maken
n creè re n voo rwaa rd e n wa a rd oo r
medewerkers autonoom en zetfsturend kunnen leren en
[e id i n g g eve n d e

werken
lerenden beschouwen we als investeerders die acti-"f hLrn
mensetijk kapitaaL opbouwen en gebruiken
[eren veronderstelt dat we d versiteit stimuleren en elkaar
invloed geven
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3: Voorbeelden van urtspraken over leren per n veau van bete

: -:rnstructle.

:r'. met de laag dle daaronder ligt: de kwaliteit \ran de rela- K\\.alitatief goede relaties zijn relaties \vaarin men elkaar

Een manier waarop deze sociaal-constructivistische kijk op
leren 'in praktijk' gebracht kan rvorden is door gezamenlijk
binnen een organisatie leerprincipes te formuleren op alle
vier de ni\reaus. In figuur 3 zijn per niveau enkele mogelijke
uiispraken ingevuld,
Deze leerprincipes kunnen \roolal een stimulans zijn om leren in een veel bredere context te plaatsen dan die van alleen
klaslokaal of u'erkpiek. Door leerprincipes te formuleren kan
iedereen zich een beeld rrormen van de consequenties van een
leergerichte ilranier kijken naar onderlinge relaties en processen van samen\ rerken. Deze'r'isie op leren'kan helpen om het

in [formele) Ieersituaties uit te breiden met allerhande
(iníormele) leersituaties waar veel meer mensen bij betrokken kunnen zijn. Alle actoren kunnen dan met elkaar vanuit
dat denkkader [samenJ \{erkprocessen zo inrichten dat leren
mogelijk is. Natuurlijk zal die visle alleen een u,erking hebben r'r,anneer die in een gezamenlijke dialoog geconstrueerd
is. Als opmaat voor die dialoog heb ik in dit Persoonlijk alvast
mijn eigen visie op leren geconstrueerd!
leren

.:-.e geeft om te leren en zo de gelegenheid krijgt om eígen

: \-ontext en sociaie relaties mede vorm le geven. Hoe men
. -lkaar omgaat is r'veer verankerd in de overtuigingen de
. -l de loop rran de tijd heeft opgebouwd over wat \/erke, i.nlol is en r'vat er niet toe doet. Ten slotte vinden deze
' :iqingen r'r,eer hun Íundament in r1e identiteit \ran het
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--:. en trrerkt als een soort
Steeds als je een
,ie van de reariret te pakken rrebt kun je rrerder ,uitzámen, ï"1;""0;
. llijki ook dat stukje r,r'eer sociaal geconstrueerd. Congru- temrts.aar

.ie tussen de verschillende nirreaus maakt leren krachtig,
. meer leersituaties, relaties, overtuigingen en identiteit in
{aars \rerlengde liggen, hoe minder inspanningen nodig zul-: zijn om te

leren.
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