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Workshop Quick Scan ZKM     Mieke Wijdeveld 
 
 
De Quick Scan  is een manier om de ZKM individueel of voor groepen in te zetten. Ik heb 
vorig jaar een workshop hierover gegeven. Dit jaar wil ik opnieuw de uitgangspunten 
achter de Quick Scan  aan de orde laten komen. Vervolgens wil ik mijn ervaringen in het 
afgelopen jaar met jullie delen.  
 
De groepsgewijze inzet van de Quick Scan maakt het mogelijk om ook bij minder 
draagkrachtige organisaties aan het wet werk te gaan. B.v in het onderwijs: 
 

Werken aan persoonlijkheidsontwikkeling 
Zelfs na een LIO-stage én met een uitgebreid begeleidingstraject op school, is de 
praktijkschok voor veel startende docenten groot. . “Zo’n dertig procent van de starters 
verlaat binnen enkele jaren het onderwijs. Wij denken dat meer aandacht voor 
persoonlijkheidsvorming en zelfinzicht ervoor zorgt dat startende docenten steviger in hun 
schoenen staan en makkelijker hun draai kunnen vinden op school. Ze hebben namelijk 
meer inzicht in hoe ze op allerlei (werk-)situaties reageren en kunnen deze beter 
plaatsen.”  
 

Bovenstaande tekst was het uitganspunt voor een nieuw traject. 
De pilot “Zicht op eigen kracht”, persoonlijke groei voor startende docenten  leverde 
mooie resultaten op.  Zie onderstaande reflecties: 
 
Het gesprek met Mieke heeft me veel opgeleverd. Ik wilde dit gesprek en dit zelfonderzoek 
doen om te leren hoe ik mezelf kan zijn voor een klas (wat past bij mij/hoe geef ik les ‘op 
mijn eigen manier’?). Daar heb ik meer zicht op gekregen  
 
Op de Z aspecten scoor ik  vrij hoog. Ik weet dat ik goed les kan geven, dat ik een klas aan 
kan en dat ik kennis van zaken heb. Daar tegenover staat dat ik bij het  gevoel 
machteloosheid ook vaak hoog scoor. Ik heb soms het gevoel dat ik het toch niet kan 
veranderen maar is dat wel zo? Dit machteloosheidsgevoel staat haaks op de sterke Z 
aspecten waardoor deze eigenlijk wegvallen. Ik kom daardoor niet goed ‘uit de verf’ en ik 
heb soms het idee dat ik (of de school) mijn kwaliteiten niet goed benut(ten).  Ik kan  
onderschrijven dat ik dat gevoel meerdere keren per week ervaar.  
 

In de workshop wil ik tevens samen met jullie op zoek gaan naar meer en andere 
toepassingsmogelijkheden voor verkorte ZKM varianten.  
 
Duur workshop: 1 dagdeel 
Kosten: € 95,- 
Datum wordt gekozen in overleg met belangstellenden (najaar 2019) 
 
Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl ;  06 41425873 
  


