
Tijd voor verdieping

Deze tweedaagse module biedt concrete handvatten voor moni-

toring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op 

transitievraagstukken. U maakt nader kennis met de tools en de 

aanpak van reflexieve monitoring 

Onder begeleiding van beide docenten leert u hoe u reflexief 

monitoren als integraal onderdeel opneemt binnen verschillende 

systeeminnovaties en interventies. U leert gericht bepaalde 

monitoringstechnieken en -methoden te kiezen bij een specifieke 

casus en u wordt uitgedaagd direct met één van de methodes 

aan de slag te gaan.

Opzet en programma
Tijdens interactieve werkcolleges over (sociaal) leren, transities en 

monitoring komen verschillende vormen van reflexieve monito-

ring aan bod, inclusief de bijbehorende methoden en 

instrumenten. 

Tijdens de bijeenkomst en tussen de 2 lesdagen door gaat u aan 

de slag met een eigen monitoringscasus en alle uitdagingen die u 

daarbij tegenkomt. U leert deze casus in een transitiekundig kader 

te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het 

beste past. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt u onder bege-

leiding van de kerndocent uitgedaagd om te oefenen met ten 

minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring op 

uw eigen ingebrachte casus.

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte 

obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk 

wat echt belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te 

bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. 

Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en 

bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benade-

ringen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze 

systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich 

immers kenmerkt door onzekerheid en controverse. 

Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe 

maatschappelijke opgaven die nopen tot andere manieren van 

(samen)werken, sturen en organiseren.

Of u zich als organisaties of gemeenten nu bezig houdt met 

dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen 

in het sociaal domein, de omgevingswet, energietransities, al 

deze transities kennen een eigen, vaak onvoorspelbare dyna-

miek.  Pas achteraf kan de effectiviteit van uw interventie wor-

den beoordeeld. Dat vraagt om een andere manier van monito-

ren: reflexieve monitoring. 

Reflexief monitoren is het achteraf overdacht heroverwegen van 

ingezet beleid en dit stapsgewijs bijsturen.

Reflexief Monitoren
Overdacht heroverwegen en stapsgewijs bijsturen van uw transitievraagstukken en beleid

Een waardevolle verdiepingsmodule voor transitiemanagers - 11 oktober en 1 november 2018



Studielast
De studielast omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en 

volgen van het college. Tijdens de bijeenkomst en tussen de twee 

lesdagen door gaat u aan de slag met een eigen monitoringscasus.

Certificaat & Aanwezigheid
Heeft u beide bijeenkomsten gevolgd, dan ontvangt u een 

certificaat van Erasmus Academie.

Prijs
De investering voor deelname aan deze tweedaagse module

bedraagt € 1.650,- (vrijgesteld van btw). Alumni van Erasmus 

Academie en de Transition Academy (drift for transition) betalen 

een speciaal alumni tarief van € 1.485,- (vrijgesteld van btw).

Inbegrepen zijn dagarrangementen, cursusmateriaal en

parkeerkaarten.

Aantal deelnemers
Maximaal 21

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten, of heeft u vragen? Neem dan contact op met 

Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

T: 010 408 21 26

E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Inschrijven
kunt u online doen via www.eur.nl/erasmusacademie/cursus/

reflexief-monitoren

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.

Een deelnemer uit de Masterclass Transitiemanagement had de 

volgende uitdaging: De raad wilde weten of de transformatie van 

het sociale domein goed verliep. De cijfers waren beschikbaar 

(Wie krijgt welke voorzieningen, en hoe lang? En wat kost dat?) 

Sommige gemeentelijke doelstellingen, zoals “het vergroten 

van de zelfredzaamheid,” waren lastig met traditionele 

monitoringsinstrumenten te vatten. Dat vraagt om een andere 

aanpak, een ander monitoringsinstrument. 

Docenten
dr. PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT 

en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame 

businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied 

van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring 

in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrari-

sche) innovatieprocessen en lerende netwerken. PJ Beers werkt 

in deze verdiepingsmodule samen met Barbara van Mierlo. 

 

dr. Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als 

socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van 

Wageningen University. Ze bestudeert processen van transforma-

tieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun krui-

sing met dagelijkse sociale praktijken. 

Ze heeft de methodologie van Reflexive Monitoring in Action 

(RMA) ontwikkeld. Deze methodologie heeft een brede internati-

onale acceptatie in onder meer duurzame landbouw, beheer van 

natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid 

(http://www.wageningenur.nl/rma).

Resultaat
Na deelname aan de masterclass: 

• Heeft u kennis van verschillende vormen en instrumenten van     

      reflexieve monitoring; 

• Kunt u beoordelen of de methodiek van reflexief monitoren   

 toepasbaar is;

• Bent u in staat om gericht monitoringstechnieken en    

 -methoden te kiezen bij een specifieke transitiecasus; 

• Heeft u praktijkervaring met het toepassen van één van de   

 monitoringstechnieken en –methoden binnen uw eigen

 context.

Voor Wie
Deze verdiepingsmodule is specifiek ontwikkeld voor alle 

professionals die zich bezighouden met diverse transitieopgaven 

zoals systeeminnovaties, keteninterventies en sociale vernieuwing. 

“Transitionals” die hun kennis en competenties willen vergroten op 

het gebied van leren en monitoring. 

Bent u op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor 

het monitoren van een transitiegericht project, experiment, 

programma of beleid en wilt u er meteen mee aan de slag? 

Of verdiept u graag de kennis die u al heeft door de theorie 

relevant te maken voor actuele monitoringsuitdagingen en 

leerprocessen in uw werk? Meld u nu aan voor deze module.

Waar
De twee bijeenkomsten vinden plaats op Erasmus Universiteit 

Rotterdam (complex Woudestein)

Wanneer
Op de volgende donderdagen van 9.30 tot 16.30 uur:

•  11 oktober 2018

• 1 november 2018



Over Erasmus Academie

Tijd voor verdieping

Ruimte maken om je te verdiepen in iets nieuws, dat is voor ons 

tijd voor verdieping. Jezelf letterlijk tijd geven om je te verwonde-

ren en geïnspireerd te raken. Zo ontstaan vernieuwende ideeën 

en verrassende perspectieven, heel motiverend. Voor uzelf of uw

organisatie.

Wij bieden kennisintensieve opleidingen voor professionals,

een combinatie van wetenschappelijke theorie en praktische

toepassing. Zo faciliteren wij innovatie.

Onze opleidingen zijn inhoudelijk gespecialiseerd en kwalitatief

hoogstaand. U krijgt les van universitair docenten of erkende

specialisten uit het werkveld. Zij hebben de opleidingen mede

ontwikkeld en begeleiden u bij het toepassen van de stof op 

uiteenlopende

voorbeelden uit uw praktijk, of die van de andere

deelnemers.

Waarom kiezen voor Erasmus Academie?

- Omdat we onderdeel zijn van Erasmus Universiteit Rotterdam

- Onze opleidingen mede daardoor van hoge kwaliteit zijn

- Er veel aandacht is voor de toepassing van wat u leert in uw 

eigen praktijk

Voor wie

Voor iedereen met een universitaire of hbo opleiding,

of een dergelijk werk- en denkniveau.

En voor iedereen die behoefte heeft aan tijd voor verdieping.

Zo bereikt u ons

www.erasmusacademie.nl

info@erasmusacademie.nl

010 - 408 18 39

(op werkdagen van 09:00-17:00)

Twitter: @erasmusacademie

LinkedIn : www.linkedin.com/company/

erasmus-academie

Facebook: www.facebook.com/

erasmusacademie

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam

Complex Woudestein

Van der Goot (M)-gebouw, kamers M6-13/20

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Bereikbaarheid

De EUR is zowel per openbaar vervoer (metro

Kralingse Zoom, tram 7, 21 en 24) als per auto

(A16, afslag Kralingen of Centrum) goed

bereikbaar.

Komt u als deelnemer met de auto, dan kunt u

gratis gebruikmaken van de uitgebreide 

parkeerfaciliteiten.

Op www.erasmusacademie.nl/

contact leest u meer over bereikbaarheid en

route.

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden vindt u op onze

website. Een exemplaar kunnen wij u op 

verzoek

toezenden.
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