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19. Reflectie op de zeven leerfuncties

Wat is het?
Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum
dat de organisatie helpt kennis te genereren, te verspreiden en toe te passen. Zo’n corporate curricu-
lum kun je vergelijken met een rijk landschap met goede mogelijkheden, methoden en faciliteiten voor
het ontwikkelen en delen van kennis. Zo’n corporate curriculum zou zeven leerfuncties moeten ver-
vullen:
1. Materiedeskundigheid
2. Probleemoplossend vermogen
3. Reflectieve vaardigheden en metacognities
4. Communicatieve en sociale vaardigheden
5. Vermogen tot reguleren van motivatie en affecties
6. Rust en stabiliteit
7. Creatieve onrust
In Hoofdstuk 1 zijn deze leerfuncties nader uitgewerkt.
Door regelmatig te ‘reflecteren op de zeven leerfuncties’ krijgen de sterke en verbeterkanten van het
leerlandschap aandacht. Er ontstaan inzichten en concrete aangrijpingspunten om de kennisproducti-
viteit van de organisatie te verbeteren.

Wanneer kun je het gebruiken?
In welke situaties?
Aanleiding voor reflectie op de zeven leerfuncties kunnen zijn:
∇ er heerst een sterke eilandencultuur;
∇ het delen van kennis verloopt moeizaam;
∇ iedere keer wordt het wiel weer opnieuw uitgevonden;
∇ er worden weinig nieuwe ideeën ontwikkeld.
 
 Bij welke vragen?
 Vragen die door middel van reflecteren op de zeven leerfuncties beantwoord kunnen worden:
∇ Hebben we de juiste materiedeskundigheid in huis om huidige en toekomstige problemen op te

lossen?
∇ Zijn we voldoende in staat om oplossingen te vinden voor nieuwe/onverwachte vraagstukken?
∇ Weten we bij wie we moeten zijn met specifieke vragen? Weten we van elkaar wie welke expertise

heeft?
∇ Hoe komen we tot een balans tussen rust en onrust zodat we productief kunnen werken?
 
 Bij welke kennisprocessen?
 Als we de methode relateren aan het in de inleiding geschetste kader van Nonaka & Takeuchi (1995) is
die vooral bruikbaar voor het expliciteren van impliciete kennis. Het expliciteren gebeurt door het re-
flecteren op de zeven leerfuncties als een gezamenlijk proces in te richten. Bij gezamenlijk reflecteren
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maak je gedachten en ideeën grijpbaar en toegankelijk voor anderen. Je deelt zo de kennis over de ze-
ven leerfuncties/ het leerlandschap met elkaar.
 
 Gerelateerd aan de leerfuncties draagt ‘reflecteren op de 7 leerfuncties’ met name bij aan het reflectie-
ve vermogen.
 Bij het analyseren wordt medewerkers gevraagd te reflecteren op de manier van werken en de moei-
lijkheden die zich daarbij voordoen. Centraal staat het met elkaar bespreken van positieve en verbeter-
punten in het leerlandschap.
 

 Hoe werkt het?
 Benodigdheden
∇ Een aanleiding in de organisatie die het nodig maakt te reflecteren op de 7 leerfuncties;
∇ Inzicht in de betekenis van de 7 leerfuncties;
∇ De ruimte om aan de slag te kunnen gaan zonder dat vooraf helemaal helder is wat de reflectie zal

opleveren;
∇ Ruimte, tijd en draagvlak om te werken aan de opbrengst van de reflectie;
∇ Facilitators die sterk op het proces kunnen begeleiden en die tevens concrete ondersteuning bie-

den in het eventuele ontwerpproces volgend op de reflectie.

Werkwijze
∇ De eerste stap is het samenstellen van een groep mensen die zich de zeven leerfuncties ‘eigen’

maakt. Deze groep bestaat uit mensen die in de organisatie een beslisfunctie hebben. Dit is nodig
om acties die uiteindelijk voortkomen uit de reflectie ook daadwerkelijk in gang te zetten.

∇ Met een afdeling of team wordt een eerste reflectie gestart. Deze reflectie wordt begeleid door
iemand uit de groep mensen die zich de leerfuncties volledig eigen heeft gemaakt. In een bijeen-
komst wordt de slag gemaakt van leerfunctie naar eigen werkpraktijk. Waar lopen jullie dagelijks
tegenaan? Waar heb je echt last van in je werk? Wat gaat heel goed, waar ben je bijzonder tevre-
den over? Aan de hand van concrete praktijksituaties wordt gekeken welke leerfunctie al goed is
ontwikkeld en welke leerfunctie extra aandacht behoeft.

∇ Als er een duidelijk beeld is ontstaan van sterk en zwak ontwikkelde leerfuncties is de volgende
stap het definiëren van concrete projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke leer-
punten. Hierin kunnen de ‘beslissers’ bijvoorbeeld een trekkersrol vervullen.

Wat levert het op?
Een reflectie op de zeven leerfuncties levert het volgende op:
∇ sterke en zwakke kanten van het leerlandschap in de organisatie;
∇ concrete projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van specifieke leerfuncties;
∇ een grote groep medewerkers die door de ‘bril van de 7 leerfuncties’ naar het werk- en leerproces

kijkt.
 

 Waar vind ik meer informatie?
∇ Leenen, H., Rosendaal, B. en Zee, H. van der (1997). Concurreren op deskundigheid. Samsom Be-

drijfsinformatie, Diemen.
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∇ Kessels, J.W.M. (1997). Kennisproductiviteit  en het corporate curriculum. Interne publicatie in Kessels &
Smit-reeks. Utrecht: auteur.
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Job-aid: stellingen bij de leerfuncties

Leerfunctie 1 Verwerven en inzetten van materiedeskundigheid
∇ Mijn deskundigheid (onze deskundigheid) sluit direct aan bij de core business van de organisatie.
∇ Deskundigheid is in onze organisatie goed verankerd (niet kwetsbaar).
∇ Mijn deskundigheid wordt door anderen optimaal benut.
∇ Ik beschik steeds over de voor mijn werk benodigde, actuele expertise.

Leerfunctie 2 Oplossen van problemen
∇ Bij het oplossen van problemen maak ik optimaal gebruik van de knowhow van diverse collega’s,

en collega’s doen dat met mijn deskundigheid.
∇ Ik verander regelmatig mijn aanpak voor het oplossen van problemen.
∇ Ik ben goed in staat om passende antwoorden te vinden op voor mij nieuwe vraagstukken.

Leerfunctie 3 Ontwikkelen van reflectieve vaardigheden
∇ Ik bespreek regelmatig met anderen (collega’s/ klanten) hoe ik werk (methoden, manier van sa-

menwerken, probleembenadering, effectiviteit, enz.).
∇ Reflecties op mijn manier van werken leveren in het algemeen veel op: de reflecties die ik heb,

hebben veel invloed op de kwaliteit van mijn werk.
∇ Ik geef collega’s regelmatig eerlijke feedback.

Leerfunctie 4 Inzetten van communicatieve vaardigheden
∇ Als zich een vraag voordoet, kan ik concreet aangeven wie in de organisatie over de kennis be-

schikt om die vraag te beantwoorden.
∇ Ik ga met succesvolle collega’s na waarom zij zo succesvol zijn, en profiteer hiervan voor mijn

eigen werk.
∇ Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden voor het delen en opsporen van kennis.

Leerfunctie 5 Zelf-reguleren van de motivatie
∇ Ik slaag erin om mijn werk zo in te richten dat het aansluit bij mijn interesse en ontwikkeling.
∇ Ik weet welke factoren mijn motivatie belemmeren en bevorderen en kan mijzelf daarop sturen.
∇ Ik deel met collega’s regelmatig emoties omtrent succes en teleurstellingen.

Leerfunctie 6 Bewaken van rust en stabiliteit
∇ Ik neem zelf voldoende tijd om me te verdiepen in de problematiek om van daaruit een aanpak te

bedenken.
∇ Ik neem bewust voldoende gelegenheid om me inhoudelijk in de thema’s van mijn werk te pro-

fessionaliseren.
∇ Ik ondersteun collega’s in het verwerven en onderhouden van hun kennis en vaardigheden.
∇ Er is voldoende rust in de organisatie om nieuwe ideeën, oplossingen en veranderingen te laten

bezinken zodat ze ook bijdragen aan een structurele verbetering.
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Leerfunctie 7 Creëren van creatieve onrust
∇ Ik kan vernieuwingsideeën en suggesties voor verbetering binnen het team/ organisatie kwijt.
∇ Ik heb pas nog geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak.
∇ Ik ben voortdurend en systematisch in mijn (werk)omgeving op zoek naar prikkels en signalen om

te komen tot nieuwe producten, diensten en processen (bijvoorbeeld d.m.v. benchmarking,
marktonderzoek).

∇ Praten over problemen, fouten en onzekerheden in de organisatie leidt geregeld tot het experi-
menteren met nieuwe oplossingen.


