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Sfeer verslag van de bijeenkomst Internationaal L&O met de presentatie van André Vaughan 
op maandag 29 september bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
 

Leren en Ontwikkelen (L&O) in een Internationaal Perspectief 
 
André Vaughan begon zijn presentatie interactief: het publiek werd gevraagd te ‘buzzen’ 
over de vraag: ‘Wanneer heb je voor het laatst iets wezenlijks geleerd en wat was dat?’ 
Uit het publiek kwamen verschillende interessante reacties naar voren. Zo had iemand 
geleerd dat er gewerkt wordt met beeldtaal 
waardoor een meer gemeenschappelijk begrip 
ontwikkeld kan worden tussen mensen met 
verschillende (opleidings) achtergronden. Iemand 
anders kaartte aan dat hij er tijdens een spelletje met 
pubers achter was gekomen dat de jongere 
generaties op een andere manier vragen stellen en 
aan informatie komen. 
 
Hierop volgde een korte introductie van André 
Vaughan. Binnen BZ is hij jarenlang actief geweest 
zowel als beleidsmedewerker als  L&O professional. 
Per 1 september start zijn uitzending voor 1 jaar bij de Diplomatic Academy of London. In de 
afgelopen drie maanden is hij gedetacheerd geweest bij het Programma Leren en 
Ontwikkelen Rijk, waar hij zich heeft kunnen concentreren op de internationale activiteiten 
van de Rijkscampus. De Rijkscampus als noemer voor de verzameling van instellingen en 
activiteiten van Leren en Ontwikkelen bij het Rijk.  
Na de introductie lichtte André Vaughan zijn onderzoek toe. Hij heeft gesprekken gevoerd 
met 22 verschillende organisaties van de rijksoverheid , en met  3 organisaties die geen 
onderdeel uitmaken van de Rijkscampus, maar die het Rijk wel als grote opdrachtgever 
hebben (Clingendael, NSOB, PBQL). De gesprekken concentreerden zich op de internationale 
activiteiten. In het onderzoek heeft André gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode, 
waarbij hij zich tijdens het onderzoek bleef oriënteren op nieuwe mogelijke organisaties om 
te interviewen. 
 
Het uitgebreide verslag van deze gesprekken zal medio september gereed zijn. tijdens de 
presentatie kon Andre de volgende algemene bevindingen toelichten : 
 

 De onderzochte organisaties verschillen aanzienlijk in de hoeveelheid waarin en de 
manier waarop zij bijdragen aan en participeren in internationale L&O activiteiten. Zo 
zijn er organisaties die vrijwel geen internationale samenwerking op L&O gebied 
aangaan, en organisaties die een goed uitgekiende strategie hebben met betrekking tot 
internationaal leren. 

 De Nederlandse organisaties exporteren meer dan dat zij importeren. Er zijn meerdere 
factoren die dit beïnvloeden. Zo spelen de kosten en het gebrek aan tijd vaak een rol bij 
het besluit om geen internationale L&O activiteiten te importeren. Ook wordt er vaak 
getwijfeld aan de kwaliteit van buitenlandse instituten op het gebied van leren en 
ontwikkelen.  
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 Hoe nieuwsgieriger / leergieriger de organisatie, des te meer wordt er internationaal 
samengewerkt. De Algemene Rekenkamer werd als voorbeeld genoemd van een 
organisatie die veel aandacht heeft voor wat er in het buitenland gebeurt. Ook wanneer 
ze zelf kennis en kunde brengen, staan ze open voor wat er te leren valt voor de 
Nederlandse Rekenkamer Ook de aandacht voor de borging van de in het buitenland 
opgehaalde kennis en inzichten blijkt bij de Rekenkamer aanwezig doordat ze hiervoor 
bijvoorbeeld  (lunch)bijeenkomsten organiseren.   

 De mate en noodzaak van internationale samenwerking in het primaire proces van de 
organisatie blijkt een sterke indicatie te zijn voor  de mate van internationale 
samenwerking op L&O gebied. Organisaties als IDL (Defensie), de Politieacademie en het 
KNMI, werken veel over landsgrenzen heen.  Deze organisaties zijn actief op het gebied  
van internationale L&O activiteiten. 

 De evaluaties en effectmetingen binnen organisaties zijn gering. De feedback op de 
cursussen is anecdotal evidence van waaruit veel organisaties hun geëxporteerde L&O 
programma’s verbeteren of vernieuwen. KNMI, IDL en Cepol vormen hierop 
uitzonderingen, zij evalueren consequent. Bovendien zijn KNMI en Defensie actief bezig 
om hun kwaliteiten te spiegelen aan soortgelijke organisaties. Dit kan gezien worden als 
een vorm van effectmeting/evaluatie.  

 Internationale samenwerking op L&O gebied wordt met verschillende doeleinden 
ingezet: 

o Om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen 
o Als beleidsinstrument: zo traint BZ diplomaten in conflictgebieden, om zo bij te 

dragen aan de stabiliteit in de wereld. 
o Als smeerolie: L&O wordt gebruikt als instrument om relaties met buitenlandse 

netwerken te versterken en om good feelings t.a.v. Nederland te creëren. 

 In veel organisaties bestaat er geen duidelijk onderscheid tussen samenwerken, kennis 
ontwikkelen en L&O. In de praktijk loopt dit vaak door elkaar. André Vaughan benadrukt 
dat dit niet altijd problemen hoeft op te leveren, maar dat het wel belangrijk is om erbij 
stil te staan dat L&O vakkennis waardevol is 
voor succesvolle internationale 
samenwerking.  

 
 
 
 
 
Nadat de algemene bevindingen gepresenteerd 
waren, was er ruimte voor discussie aan de hand 
van de vraag hoe netwerken een rol spelen in Leren & Ontwikkelen.  
 
Uit de discussie kwam naar voren dat netwerken vaak good practices met elkaar delen, maar 
dat er vaak minder aandacht wordt besteed aan de bloopers, terwijl dit juist heel leerzaam 
zou kunnen zijn om met elkaar te delen. 
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De discussie, door Birgit Dewez begeleid, werd gevoerd aan de hand van de volgende 
kernvragen. Gevraagd werd om hierover in gesprek te gaan met een buurman of – vrouw in 
de zaal. Plenair werd daarna een terugkoppeling gevraagd van (opmerkelijke) antwoorden: 
 

 Naar welk buitenland zou je gaan als je iets wilt leren? 
o De aanwezigen van de politieacademie gaven aan dat ze graag bij hun collega’s in 

Nieuw-Zeeland en Australië zouden willen leren. Zij zouden problematiek waar de 
Nederlandse politie momenteel mee te maken heeft al eerder hebben 
meegemaakt. Voor hen zou het dus interessant zijn om te kijken hoe hun 
collega’s met de problemen zijn omgegaan om zelf tot efficiëntere oplossingen te 
komen. 

o De aanwezige van het IT-domein gaf aan te willen leren in zowel China als Noord-
Korea in contrast met de Verenigde Staten, om zo twee uiterste met elkaar te 
kunnen vergelijken.  
 

 Waar in het binnenland zou jij of je organisatie naartoe kunnen gaan om te leren? 
o De defensieacademie zou graag willen leren van NOC-NSF op het gebied van 

teamwork.  
o Anderen gaven aan dat ze toe zijn aan vernieuwing, en dat het ze interessant zou 

lijken om mee te kijken met een bedrijf dat recentelijk ook een vernieuwing heeft 
ondergaan. 
 

 Hoe kunnen we leren van onszelf? Welk advies geven we onszelf? 
o Leer niet slechts van jezelf, maar blijf nieuwsgierig naar praktijken van buitenaf.  
o Een leergierige houding is belangrijk 
o Op het moment dat je ver weg iets wil halen, ga dan na wat je precies wil leren en 

waarom. 
o Het is belangrijk om leerdoelen te stellen, dat geeft focus aan en stelt het 

gemeenschappelijk belang bij samenwerking helder weer. 
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André Vaughan lichtte tot slot nog zijn conclusies toe.  

 Er is een correlatie gevonden tussen leergierigheid en professionaliteit.  

 Zoek elkaar op in netwerken en deel daarin zowel je good practices en je bloopers. (Uit 
opmerkingen uit de zaal bleek dit wel lastig te organiseren). Zoek elkaar ook op zonder 
specifieke deadline/opdracht, toon interesse in elkaars praktijken. 

 Creëer een strategie. Dat geeft focus en maakt het makkelijk om keuzes te maken. 

 Promoot het belang van internationaal Leren &Ontwikkelen. Wees trots op mensen met 
ervaring in Europa, benut deze. Profiteer van de mensen met internationale opleiding en 
werkervaring (de praktijk in Frankrijk kan daarbij als voorbeeld dienen). 

 

“Stel jezelf dus leergierig en nieuwsgierig op” 


