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Servaas Klute heeft een omvangrijke carrière achter de rug als leraar
bewegingsonderwijs, motorisch remedial teacher, topsporter en topsporttrainer,
coach en consultant. Hij verzorgt trainingen over organisatieontwikkeling en
leiderschapstrainingen in het onderwijs en het bedrijfsleven.

‘Het is beter op reis te zijn, dan jezelf op één plek vast te zetten.’ Dit is het begin
van de intro aan de binnenkant van de kaft, die verwijst naar de leesroute die je
een bladzijde verder vindt in het boek. Wat een origineel idee om de organisatieontwikkeling van een school als een reis te beschrijven. En dan wel zo’n reis
waar je op elke plek kan opstappen en zelf je keuze kan maken welke volgorde
je hanteert. Dat belooft een intense beleving en dat is het ook.
Servaas Klute is erin geslaagd om kennis en ontwikkeling van het onderwijs op
een leuke manier te beschrijven, die ook nog individueel gericht is. Zo kun je op
de plattegrond opzoeken welke route voor jou interessant is en wat daarvoor en
daarna gebeurt. Stel, je wilt iets weten over teamontwikkeling. Bij de inhoud kun
je snel opzoeken welke onderdelen beschreven worden en waar je dat kunt
vinden in het boek. En bij elk hoofdstuk wordt de driehoek tussen context-mensorganisatie centraal gezet, om je zo te leren wat het belang is om het te leren
thema in perceptief te zien van het geheel.
Om de onderwijsontwikkeling te zien in het licht van een volk dat leeft in Zweeds
Lapland, de Sami, maakt dat je de vertaling naar de praktijk zo goed kunt
volgen. Het Sami-concept wordt in hoofdstuk 10 optimaal gepresenteerd.
Uitgaande van het fundament, de zeven Sami-waarden, kun je verderbouwen
aan de vijf disciplines van de lerende organisatie, het intern kompas, leiderschap,
teamleren en klant/markt gericht.

Elk onderdeel geeft ruimte om te reflecteren op je eigen situatie en is doorspekt
van rake uitspraken en inspirerende illustraties. Uiteindelijk komt de schrijver tot
een climax in hoofdstuk 11 tot die van een ‘Linked-organisatie’. Hierin wordt
beschreven hoe de contouren eruitzien van een volwassengeworden, lerende
organisatie.

Voor de begeleider in het onderwijs is dit boek zeker een aanrader, vooral ook
omdat het op een zeer prettige manier de verschillende thema’s aan de orde
stelt die te maken hebben met onderwijsontwikkeling. De SAMI-expeditie
vergroot jouw bekwaamheid en die van je organisatie. Door de vragen die in elk
hoofdstuk regelmatig gesteld worden, sta je stil bij je eigen kijk op deze
ontwikkeling en welke rol je erin kunt spelen. Uiteraard zijn niet alle onderdelen
van deze reis geschreven voor de begeleider, maar wil je als begeleider werken
in een organisatie die zich al lerend ontwikkelt en zelf ook verder wil
ontwikkelen, dan is dit boek uitermate de moeite waard.
Janny Buma

