
'Bono-methode
ook effectief voor mr'

Peter van Kessel:

Hij geeft les op het Duhamel College, een vmbo-school
in Den Bosch (onderdeel OMO), en is er intern begelei-
der en mr-voorzitter. Peter van Kessel (57) ontdekte in
2003 de zes denkhoeden van De Bono, een bruikbaar
concept voor het vmbo én voor de mrt Leonie de Bruin

Wát houdt concept van De Bono precies in?

'De Britse psycholoog Edwárd de Bono

introduceerde zes denkhoeden om men- '"

sen problemen van verschillende kanten

te laten bekijken. Je kunt daardoor een-

voudiger en creatiever met complexe si-

tuaties omgaan. De hoeden hebben alle-

maal een andere kleur die een manier van

denken symboliseren. Voor het onderwijs

vertaalde hij de hoeden naar tien kaarten

met pictogrammen. Leerlingen leren

hierdoor rationeler met keuzes om te

gaan en 'out of the box' te denken en te

associëren. Dat werkt goed. Ik leer de

leerlingen minder impulsief te reageren

en verschillende denkrichtingen te on-

derzoeken. Ze maken betere keuzes en

lossen problemen sneller op. Om te be-

wijzen dat het geen truc is, ben ik naar de

University of Roehampton in Londen

gegaan om onderzoek te doen. In mijn

proefschrift heb ik aangetoond dat het

een werkbaar concept is. Ook buiten

school profiteren de leerlingen ervan.'

Wát doet de mr met de methode?

'Omdat we gaan samenwerken met twee
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andere vmbo-scholen onder hetzelfde

bestuur, komt er een periode aan waarin

we veel beslissingen moeten nemen. We

gaan van vier naar twee locaties en ver-

volgens komt er één gebouwen één ster-

ke vmbo-school. We moeten ook kijken

naar een onderwijsconcept. Vorig jaar

heb ik de pmr-Ieden getraind in de me-

thode van De Bono en dit jaar volgen de

ouders en leerlingen. Mensen reageren

bij beslissingen vaak emotioneel, terwijl je

om goed te kiezen ook andere invalshoe-

ken moet bekijken. Met deze methode zet

iedereen eerst dertig seconden de rode

hoed op en uit zijn emoties. Vervolgens

zetten we alle voor- en nadelen op een rij,
"-

kijken naar de doelstellingen, de gevolgen

op korte en lange termijn en welke infor-

matie ontbreekt. Hierdoor sta je minder

snel met je oordeel klaar en doe je meer

aan beeldvorming. We nemen betere be-

slissingen en vergaderen korter.'

Wáarom kregen jullie de MR-prijs 2012?

'Omdat we zo enthousiast waren over

het resultaat hebben we een verslag en

een filmimpressie van onze training naar

de organisatie van het WMS Congres

gestuurd. De jury vond onze aanpak ge-

tuigen van proactiviteit en was onder de

indruk van de wijze waarop we de me-

thode in de praktijk toepassen en dat we

elkaar beter feedback kunnen geven. Het

draagt daadwerkelijk bij tot een beter be-

sluitvormingsproces. We hebben ons

goed voorbereid op de komende periode

waarin veel van ons wordt verwacht. We

gaan met het geld van de prijs, 1000

euro, in mei naar Engeland om daar

scholen te bezoeken die met De Bono

werken en te kijken hoe de medezeggen-

schap daar is geregeld.'

Heb je nog tips voor andere mr-leden?

'Als je de Bono-methode wilt gaan ge-

bruiken, maak er dan eerst kennis mee en

kijk of je er iets mee kunt. Sta er open

voor. Schrijf je in voor een workshop van

een dag of middag. Het is relatief goed-

koop en snel te leren.'

Voor meer informatie: www.rthulp.n1. <
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