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INTERVIEW

De Leer(r)evolutie
Gebrek aan lerend vermogen zou zomaar het 
analfabetisme van deze eeuw kunnen worden, stelt 
Jeroen Busscher in zijn boek De Leer(r)revolutie.  
Over het veranderende perspectief op leren.

iets met jou te maken. En voor je het weet heb je 
geen opdracht meer. Als je dingen doet die je niet 
leuk vindt, dan straal je dat ook uit en vindt dat zijn 
weerslag in hoe jij je werk doet. Het tweede vlak is: ik 
en de ander. Werken is steeds meer een kwestie van 
samenwerken, het gebeurt steeds meer ‘blended’ en 
in co creatie, in plaats van volgens een strakke taak-
verdeling. Dus zijn vragen relevant als: waar sta ik in 
de groep, hoe bouw ik relaties op en hoe zorg ik dat 
we elkaar begrijpen? En het derde vlak is: ik en het 
hogere. Uiteindelijk handel je altijd om iets te berei-
ken, een hoger doel te behalen. Zo’n doel kan heel 
instrumenteel zijn (zoals het ontvangen van een 
beloning), maar ook spiritueel. In dat laatste geval 
gaat het om zin geving, om betekenisvol willen zijn. 
Het is niet het ene of het andere, maar een continu-
um tussen beide uitersten waarop je je ergens be-
geeft, meer aan de ene of aan de andere kant.”

WELKE BOODSCHAP ZOU JE L&D-PROFESSIO-
NALS VOORAL WILLEN MEEGEVEN? 
“De manier waarop mensen zich ontwikkelen is sterk 
aan verandering onderhevig. Dus we moeten niet 
beweren dat we het allemaal al weten, op basis van 
onze expertise op het gebied van human develop-
ment. Onze professionaliteit betekent vooral dat we 
juist die eigen professie steeds weer opnieuw moeten 
definiëren. Het liefst samen met de klant, vanuit de 
open vraag: ‘Hoe zouden we dit nu moeten aanpak-
ken?’ En dat is best spannend.”

Jeroen Busschers boek De Leer(r)evolutie is te 
bestellen op de site van Vakmedianet. 
Vakmedianetshop.nl/boeken.

JE NIEUWE BOEK HEET LEER(R)EVOLUTIE . 
WAT BEDOEL JE DAAR PRECIES MEE?
“In de twintigste eeuw betekende leren vooral dat 
mensen op gezette tijden naar cursus gingen om iets 
te leren wat ze op dat moment nog niet konden. Maar 
alleen het aanleren van die vakkennis is niet meer vol-
doende. In deze snel veranderende tijd moeten men-
sen niet alleen leren om mee te blijven veranderen; ze 
moeten zich ook steeds afvragen wat maakt dat ze 
unieke waarde kunnen blijven toevoegen. In feite ben 
je dan bezig om jezelf steeds weer opnieuw uit te vin-
den. Daarbij neem je ook een deel van jezelf mee dat 
er altijd al was: de kwaliteiten die je hebt en die ma-
ken dat je succesvol in je werk bent. Die kun je verder 
ontwikkelen. Ik doel dan ten eerste op de intraper-
soonlijke eigenschappen: jezelf kennen en begrijpen 
hoe je overkomt op anderen. En ten tweede op de in-
terpersoonlijke eigenschappen: weten hoe je met an-
dere mensen om moet gaan. Ten derde gaat het erom 
inzicht te ontwikkelen in wat het hogere doel is wat je 
drijft, waarom je doet wat je doet, wat jou zin geeft.”

DIE DRIEDELING NOEM JE IN JE BOEK ‘NIEU-
WE BILDUNG’. WAT HOUDT DIT IN? 
Op zich is ‘werken aan een beter zelf’ niets nieuws. In 
die zin is het dan ook de vraag of we hier moeten 
spreken van een leerevolutie of een leerrevolutie. 
Vandaar de r van Leer(r)evolutie. Maar als ik het 
begrip ‘nieuwe Bildung’ wil duiden, betreft het steeds 
de persoonlijke ontwikkeling op drie vlakken. Ten 
eerste: ken jezelf. Wie ben ik zelf en waar reageer ik 
op? Die blik op jezelf moet je voortdurend hebben om 
professioneel te handelen. Bijvoorbeeld: stel dat je 
opdrachtgever jou niet prettig vindt, dan heeft dat 
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