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Voorgedrukte pop is de dood in de pot

Nieuwe leervormen
D O O R  A N N E G R E E T  VAN B E R G E N  

F O T O G R A F IE  M IR J A M  VAN D E R  L I N D E N

autonomie
en zelfsturing

L
eren laat zich niet managen en het nieuwe leren al helemaal niet.

Dat moet het vooral hebben van affiniteit, creativiteit en hartstocht. 

‘Tegenwoordig hebben veel mensen de mond vol van passie. Het zou 

me niets verbazen als er iemand met passiemanagement op de 

proppen komt’, zegt Joseph Kessels, hoogleraar en toonaangevende 

‘leerdeskundige’. Hij ziet met lede ogen aan hoe nieuwe ontwikkelingen en 

trends telkens weer worden gekaapt door managers, die die vernieuwing 

vervolgens in een harnas stoppen en daarmee stuk maken.





















Zuid-Afrika. Zij kwamen op congressen, in internati
onale projecten en door publicaties in contact met 
mensen van de Learning Company en waren daar der
mate enthousiast over dat ze zich hij de Nederlandse 
cluh hebben aangesloten.

Van de 45 Nederlanders zijn er ongeveer tien in 
loondienst. De overige 35 zijn mede-eigenaar en wor
den ‘ondernemers’ genoemd. 'De meesten van ons heb
ben, naast bet werk voor de Learning Company, een 
deeltijdaanstelling bij een universiteit o f hogeschool. 
Door die combinatie vormen wij een aantrekkelijke 
partner. Wij hebben elkaar inhoudelijk nodig om dit 
werk op hoog niveau te kunnen doen. Daarnaast rege
len we samen een aantal praktische zaken, zoals onze 
website en dit mooie pand aan de Maliebaan in 
Utrecht’, aldus Kessels.

A P P E L B O O M

De Learning Company heeft tevens een aantal 
masterstudenten die werk en studie combineren. Soms 
blijven zij na hun afstuderen. Kessels: ‘Ze krijgen een 
arbeidscontract van maximaal drie jaar. Wij bieden 
een beschutte en beschermde werkomgeving. Ze wor
den deel van wat wij een ‘appelboom’ noemen: een 
groep van drie o f vier jonge, maar ervaren collega’s. Bij

die club horen zij en die club zorgt voor coaching en 
begeleiding. Na driejaar ontbinden we het arbeidscon
tract. Dan is het de vraag: heb je zin om met deze men
sen verder samen te werken? Past dat over en weer? Zo 
ja, dan wordt iemand zelfstandig adviseur en mede- 
eigenaar.’

Kessels vindt het aantrekkelijk dat de Learning 
Company geen managers heeft. 'Wij bepalen zelf ons 
salaris, ik  vond functioneringsgesprekken als decaan 
van de Business School Twente heel vervelend. Je 
bespreekt met collega’s mooie plannen en projecten en 
dan is er aan het eind de vraag: en wat ga ik nu meer 
verdienen? Dat is een afhankelijkheid die ik niet pret
tig en niet wederkering vind. Zo ga je  als hoogopge
leide mensen niet met elkaar om. Bij ons bedrijf is het 
transparant. Wanneer je  bijvoorbeeld 4000 euro per 
maand wilt verdienen, zorgje voor een omzet van 8000 
euro. Het is hier dus ook niet echt een vetpot. Bij ande
re bureaus is misschien tachtig in plaats van vijftig 
procent declarabel. Maar hierdoor kunnen wij duur
zaam groeien. En in plaats van dat we met meer van 
hetzelfde aankomen, kunnen wij onconventionele din
gen ontwikkelen. Want onderzoek, studeren en inno
veren is niet iets wat wij er bij doen. Wij beschouwen 
dat als integraal onderdeel van ons werk.’ □
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