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De Lerende Monitor is een instrument van 
Engaging Dynamics. Wij introduceren deze 
aanpak graag bij u. Om dan samen te bekijken 
hoe we het management ervan snel en 
gemakkelijk kunnen implementeren in uw 
bedrijf of organisatie 

De Lerende MonitorDe Lerende MonitorDe Lerende MonitorDe Lerende Monitor    
   

Wat is de Lerende MonitorWat is de Lerende MonitorWat is de Lerende MonitorWat is de Lerende Monitor????    

De learning monitor is een vorm van praktijkleren. 

Het is een methode om, doorlopend, te evalueren 

tijdens de uitvoer van een project of programma. De 

opbrengsten worden direct meegenomen in het 

verdere verloop ervan. Daarom is de methode zo 

aantrekkelijk. 

 

Wat doet de methode?Wat doet de methode?Wat doet de methode?Wat doet de methode?    

De methode levert feedback aan deelnemers aan een 

project of programma en stelt hen in staat om de 

effectiviteit van hun eigen handelen en de 

samenwerking te verbeteren. Op die manier wordt de 

kwaliteit gewaarborgd en het leren geïntensiveerd. 

‘Learning’ naar buiten; ‘Control’ naar binnen.  

Daarom is deze aanpak in het belang van de 

opdrachtgever. 

 

In de praktijk betekent deze aanpak drie 

mogelijkheden: 

 

1.De monitor wordt door het team zelf uitgevoerd. 

Het team reflecteert elke bijeenkomst, aan de hand 

van een kort aantal vragen, op de activiteiten die het 

heeft ondernomen. De antwoorden worden 

genoteerd en de leermomenten worden eruit gelicht. 

2.Het beheer van de monitor wordt uitbesteed aan 

een monitormanager. Dat doe je als er sprake is van 

een uitgebreider programma, met een diverse 

werkgemeenschap. De manager beheert de continuïteit 

van de reflectie en reflecteert actief op de 

verbindingen tussen de verschillende onderdelen van 

het programma of project. Aanvullend op directe 

reflectie vindt interviewing plaats die reflectief en dus 

direct lerend is ingericht. 

3.Het beheer wordt in temen van ‘onderzoek’ 
uitbesteed aan een monitorteam. Dit gebeurt als er 

sprake is van een complexe informatieomgeving. In 

dat geval zijn er naast procesmatige ook inhoudelijke 

redenen voor de werkgemeenschap om ongoing te 

leren van de voortgang van het project in relatie tot 

ontwikkelingen in de omgeving. Het onderzoek vindt 

plaats tijdens zogenaamde monitoring assessments. 

 

Wanneer zet je de methode in?Wanneer zet je de methode in?Wanneer zet je de methode in?Wanneer zet je de methode in?    

De methode is bij uitstek geschikt voor projecten of 

programma’s met een hoge ambitie, waarbij 

routinematig handelen niet volstaat en er dus 

voortdurend op kwaliteit moet worden 

ontwikkeld. 

    

Wat levert monitoriWat levert monitoriWat levert monitoriWat levert monitoring op?ng op?ng op?ng op?    

Door deze lerende vorm van monitoren kan de 

voortgang van een project nauwlettend worden 

 

 

gevolgd en kunnen eventuele problemen direct 

worden geïdentificeerd en aangepakt. Daarmee 

worden de resultaten geborgd. De deelnemers 

doorlopen tijdens hun werk een leertraject, 

waarbij zij leren anticiperen op risico’s en hun 

processen daarop in te richten. 

 

Lerend monitorenLerend monitorenLerend monitorenLerend monitoren    

Lerend Monitoren is een vorm van praktijkleren, 

waarbij de deelnemers in staat worden gesteld 

om doorlopend op de praktijk te reflecteren en 

daarvan de resultaten direct terug te ontvangen. 

 

De ambitie en de daarmee beoogde resultaten 

van het project of programma zijn leidend. Dit in 

tegenstelling tot veel leer- en ontwikkeltrajecten 

waarbij in brede zin wordt gewerkt aan het 

ontwikkelen van competenties van betrokkenen, 

waarbij de directe inzetbaarheid van de inzichten 

niet nodig is. Of de gangbare monitoring waarbij 

de resultaten ervan pas veel later worden 

opgeleverd. 

Bij lerend monitoren bestaat er geen later! De 

deelnemers worden direct begeleid in het kritisch 

reflecteren op het eigen handelen, in relatie tot 

de beoogde resultaten van het project of 

programma. Stagnatie of haperingen in de 

voortgang worden direct geïdentificeerd. 

Verbeteringen geconcludeerd. Bij complexe 

oorzaken wordt, net even naast het proces, naar 

een samenhang van meerdere oplossingen 

gezocht. Uitgangspunt is dat de acties direct weer 

in het proces worden ingezet. Op die manier 

ontstaan ’feedback-loops’ waarbij leren en 

werken hand in hand gaan. 

OOOOverververver    de aanpakde aanpakde aanpakde aanpak    

Alle bij een project of programma betrokken 

personen vormen samen de monitorgroep. De rol 

van de monitormanager is er niet op gericht om 

de deelnemers van feedback te 

voorzien, maar is erop uit de feedback door de 

deelnemers aan elkaar te faciliteren. Met de 

deelnemers samen wordt bekeken hoe de 

processen zo kunnen worden georganiseerd dat 

wederzijdse verantwoordelijkheid wordt 

gestimuleerd. Een samen-verantwoordelijk-zijn, 

dat doorslaggevend voor het welslagen van elke 

stap of activiteit in het kader van het project of 

programma. 

 

 

 


