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1 INLEIDING EN VERANTWOORDING 

1.1 Aanleiding 
In een groeiend aantal scholen is in de afgelopen jaren een voor de school nieuw 
onderwijsconcept gerealiseerd. De motieven hiervoor verschillen per school maar komen er in 
de kern op neer dat een nieuw onderwijsconcept noodzakelijk wordt geacht om beter tegemoet 
te kunnen komen aan verschillen tussen leerlingen, een antwoord te geven op problemen rond 
schooluitval, rond de motivatie van leerlingen en (gedrags)problemen of op vragen rond 
effectief leren binnen en buiten de school.  
 
Er is veel bekend over verschillende factoren die het succes van veranderingen bepalen. Er 
zijn veel innovatietheorieën en hieruit zijn vele modellen ontwikkeld. Overzichtstudies tonen 
een breed scala aan werkzame principes c.q. voorwaarden die samenhangen met succesvol 
duurzaam innoveren. Desondanks lukt het maar een klein deel van de scholen deze principes 
te integreren in een innovatiestrategie werkzaam in hun specifieke context. Dit project heeft 
zich gericht op scholen die in de afgelopen jaren wél een succesvol veranderingstraject 
hebben doorlopen. Doel van het onderzoek is geweest om samen met deze scholen hun eigen 
innovatieprocessen systematisch te onderzoeken en te begrijpen welke factoren van invloed 
zijn geweest op het verloop van het proces en het resultaat ervan. Door de kennis die de 
scholen hiermee opdoen samen te voegen en te analyseren kan deze beschikbaar worden 
gemaakt voor andere scholen, die hiervan kunnen leren. Het was hierbij nadrukkelijk niet de 
bedoeling weer een nieuw model toe te voegen aan de talrijke bestaande modellen voor 
verandering. Doel was wel in de loop van het onderzoek een kader te ontwikkelen dat scholen 
kunnen gebruiken om hun eigen innovatieproces en de effecten ervan systematisch te volgen. 
Dit kader kan worden ingezet om meer inzicht te verkrijgen in hun eigen innovatieprocessen, 
wat volgens Fullan (2007) noodzakelijk is zodat in de toekomst meer innovaties succesvol 
verlopen en leiden tot het gewenste resultaat.  
 
Vraagstelling  
De twee centrale vragen binnen dit onderzoek zijn:  
1 zijn er op basis van de ervaringen van scholen breed herkenbare principes te 
 formuleren en factoren te benoemen die de effectiviteit van de innovatie binnen scholen 
 positief beïnvloeden?  
2 welke methodes zijn geschikt voor scholen om inzicht te krijgen in hun eigen 
 innovatieprocessen? 
 

1.2 Methode 
Innovaties in scholen verschillen sterk van elkaar, zowel qua proces als qua inhoud. Om recht 
te kunnen doen aan het specifieke van iedere innovatie is gebruik gemaakt van een 
semigestructureerde casestudy. Omdat één van de doelen van het project was vast te stellen 
welke methodes van dataverzameling geschikt zijn voor scholen om hun eigen innovatie 
systematisch te onderzoeken, is binnen de casestudies gebruik gemaakt van twee methodes 
van gestructureerde dataverzameling met behulp van semigestructureerde interviews en een 
vorm van open dataverzameling, een narratieve methode. In een voorgestructureerde 
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casestudy 1  wordt gebruik gemaakt van een beschrijving- en interpretatiekader dat in de loop 
van het onderzoek met data uit verschillende bronnen wordt gevuld, maar ook steeds verder 
wordt aangescherpt en kan worden uitgebreid. Voor deze aanpak is ook gekozen omdat in de 
meeste van de scholen waarop het onderzoek plaatsvond de innovatie nog gaande was. 
Daarbij kunnen onderwijsinnovaties niet worden gereduceerd tot enkele variabelen en moeten 
in samenhang en in hun context worden onderzocht. Om die reden wordt vaak een 
onderzoeksdesign gebruikt waarin dataverzameling en data-analyse elkaar afwisselen. De 
voortdurende analyse maakt het mogelijk om de focus van de dataverzameling aan te passen. 
Vaak wordt er met een eerste globale vraagstelling gewerkt die in de loop van het onderzoek 
kan worden toegespitst 2. In het onderhavige onderzoek zijn twee rondes van dataverzameling 
te onderscheiden: 
- het retroperspectief onderzoek ; 
- het verdiepende onderzoek. 
 
Ronde 1: Retroperspectief onderzoek.  
In dit onderzoek is met acht scholen teruggekeken op een recente innovatie of een innovatie 
die nog gaande is. Het retroperspectief onderzoek richtte zich op de beantwoording van de 
volgende drie sets deelvragen over de proceskant, de vormgeving en de effecten van het 
onderzoek.  
 
Bij vijf scholen semigestructureerde casestudy  Bij drie scholen narratief responsief 
Proceskant 
- Welke invoeringsstrategie is gevolgd? 
- Wie is betrokken en op welke wijze? 
- Welke instrumenten gebruiken scholen bij 
 hun verander- c.q. 
 schoolontwikkelingsproces? 
- Welke voorwaarden moeten daarbij 
 vervuld zijn? 
 
Vormgeving (afhankelijk van de innovatie) 
- Aan welke innovatie wordt vormgegeven? 
- Rol van de leerkracht/teamleden 
- Vormgeving van uitdagende leeromgeving 
 vanuit de doelstellingen 
 
 
Effecten 
- Welke effecten worden met de innovatie 
 beoogd? 
- Welke effecten worden bereikt? 
- Hoe wordt dat vastgesteld?  

Proceskant 
Verhaal over: 
- het gevoel van verbondenheid en 
 eigenaarschap bij deze innovatie 
- ontwikkelingen van begin tot nu bij de 
 direct betrokkenen en de school als 
 geheel  
 
 
Vormgeving (afhankelijk van de innovatie) 
Verhaal over: 
-  wat is nieuw en voor wie? 
- wat kenmerkend is voor docenten en 
 leerlingen die deel nemen aan deze 
 innovatie 
 
Effecten 
Verhaal over: 
-  wat wil je bereiken, ambitie? 
-  wat merken jullie van (soorten) effecten  
  op jezelf, op anderen? 

 

                                                           
1 Miles,1990 
2 Cuba & Lincoln, 1988 : Wester & Maso, 1991; Ely, et. al.,1991 
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Ronde 2: Verdiepend onderzoek.  
In dit verdiepend onderzoek is een aantal aspecten van de innovatie nader onderzocht op een 
elftal scholen, waarvan er zes ook in de eerste ronde hebben deelgenomen. In de tweede 
ronde van dataverzameling zijn de vragen toegespitst op thema’s die zijn geformuleerd op 
grond van de analyse van de cases uit de eerste ronde: leiderschap in alle lagen, samen 
opgaan van organisatie- en cultuurverandering, eigenaarschap en kiezen, kwaliteiten en 
competenties van mensen, gebouw, continuïteit en na verloop van tijd, winst en verlies- 
rekening, doelen stellen en effecten meten, ouders en concreetheid van de innovatie-inhoud. 
 

1.3 Cases 
Selectie van de cases  
Bij de selectie van de cases is gebruikt gemaakt van purposive sampling (Miles & Huberman, 
1994). Hierbij worden die respondenten en settings geselecteerd waarbij de grootste 
waarschijnlijkheid bestaat dat de processen optreden waarin men geïnteresseerd is. Er is 
gezocht naar basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die recentelijk een innovatie 
hadden doorgevoerd dan wel scholen waar nog steeds een innovatie gaande was. Omdat er in 
het onderzoek terug is gekeken op het innovatieproces was een van de selectiecriteria dat de 
innovatie al enige tijd gaande moest zijn of net afgesloten. Het moest hierbij complexe 
innovaties betreffen die meerdere aspecten van de school betroffen en waarvan een invloed 
op het onderwijsleerproces van leerlingen werd verwacht. Scholen met een beperkte innovatie, 
die bijvoorbeeld uitsluitend betrekking hadden op de schoolorganisatie zonder dat er een 
duidelijk verband werd gelegd met het onderwijsleerproces, zijn niet in het onderzoek 
betrokken.  
 

1.4 Dataverzameling 
Retroperspectief onderzoek 
Voor de dataverzameling op vijf scholen is gebruik gemaakt van semigestructureerde 
interviews. Naast de schoolleiding zijn andere betrokkenen bij de innovatie bevraagd: 
middenmanagers, docenten en waar mogelijk leerlingen.  
 
Bij drie van de vijf scholen is gebruik gemaakt van een interviewformat gebaseerd op een 
model van Timmermans et all (2010) (zie bijlage 1) waarin drie componenten van de 
verandering worden onderscheiden: 
- inhoud;  
- mensen; 
- organisatie.  
Voor elk van deze componenten is een aantal vragen gesteld. Van de drie gebruikte methodes 
is deze methode het meest voorgestructureerd maar liet desondanks ruimte voor de 
respondenten om hun eigen verhaal kwijt te kunnen.  
 
In twee van de vijf scholen is gebruik gemaakt van een interviewformat gebaseerd op een 
aantal aspecten van een innovatie (zie bijlage 2). Deze aspecten zijn geformuleerd in een 
sessie met tien ervaren consultants.  
Bij beide genoemde onderzoeksmethodes wordt de interviewronde gevolgd door een 
bijeenkomst waarin de resultaten teruggekoppeld worden en reflectie plaats vindt door de 
betrokkenen. 
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In drie scholen is gebruik gemaakt van een narratieve methode (zie bijlage 3). Betrokkenen bij 
een innovatie kunnen verhalen vertellen over hoe zij de innovatie hebben ervaren. Daarna 
volgt een dialoog tussen betrokkenen met gelijkgerichte belangen en tenslotte een dialoog 
tussen betrokkenen met uiteenlopende belangen.  
 
Verdiepend onderzoek 
In elf scholen vond een verdiepend onderzoek plaats. Daarbij is per school ingezoomd op een 
aantal thema’s naar keuze. Bij deze ronde van dataverzameling is gebruik gemaakt van 
verschillende vormen van stimulated respons (zie bijlage 4).  
 

1.5 Data-analyse 
Vergelijking van de verschillende cases 
Voor de analyse per school is gebruik gemaakt van een datamatrix waarin de verzamelde 
gegevens per school zijn geordend per onderwerp. Deze datamatrix is vertaald naar een 
template waarin voor iedere school werd aangegeven welke verandering werd beoogd, hoe 
deze werd ervaren door de verschillende betrokkenen en welk effect daadwerkelijk werd 
bereikt. Templates maken het mogelijk om verschillende interventies met elkaar te 
vergelijken3. Het integreren van de datamatrices en templates tot een grote matrix was niet 
mogelijk omdat die onderling teveel verschilden. Wel vond er een gezamenlijke analyse plaats 
van alle resultaten over alle acht scholen uit de eerste ronde van het onderzoek. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een hermeneutische methodologie. Hierbij komen onderzoekers door 
middel van een dialectiek van iteratie, analyse, kritiek, her-iteratie, her-analyse et cetera tot 
een gedeelde constructie van de cases4). Als eerste stap in dit proces zijn op grond van de 
thick discriptions van de acht scholen thema’s benoemd. Vervolgens zijn de data van de 
verschillende scholen opnieuw op deze thema’s geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een databoom per thema met verschillende labels. Over deze analyse is vervolgens 
gediscussieerd met zes projectleden (twee per LPC) totdat overeenstemming was bereikt over 
de conclusies per thema. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is vervolgens gezocht 
naar overeenkomsten en verschillen tussen de scholen. Hierbij is een methode ingezet 
vergelijkbaar met aductive reasoning. Deze methode start vanuit een specifiek geval, waarvoor 
wordt getracht een verklaring te vinden door het te relateren aan bredere concepten5  en 
vervolgens wordt gekeken of deze theorie ook opgaat in andere gevallen.  
 
Het onderzoek is afgerond met een membercheck op vier scholen. Hierin zijn de conclusies 
van het onderzoek voorgelegd aan scholen die geen deel uitmaken van de onderzoeksgroep 
maar wel in een vergelijkbare situatie verkeren. In dit geval waren het scholen die recentelijk 
een innovatie hadden uitgevoerd dan wel bezig waren een innovatie uit te voeren. Hiermee is 
onderbouwing gevraagd voor de inductieve redenatie die in dit onderzoek wordt gebruikt. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat als een redenatie opgaat in alle waargenomen gevallen, het 
ook zal opgaan in alle vergelijkbare gevallen.  
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2 RESULTATEN 

2.1 Inleiding 
Binnen ons onderzoek zijn tien thema’s gevonden die een rol spelen bij innovatieprocessen op 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Deze thema’s zijn: 
1 Leiderschap in alle lagen; 
2 Samen opgaan van organisatie- en cultuurverandering; 
3 Eigenaarschap en kiezen; 
4 Kwaliteiten en competenties van mensen; 
5 Gebouw; 
6 Continuïteit en na verloop van tijd; 
7 Winst- en verliesrekening; 
8 Doelen stellen en effecten meten; 
9 Ouders; 
10 Concreetheid van innovatie-inhoud. 
 
In paragraaf 2.2 worden de tien afzonderlijke thema’s en de resultaten toegelicht.  
In onderstaande tabellen ziet u de op hoeveel scholen de betreffende thema’s een rol van 
betekenis speelden. Tabel 1 betreft de onderzochte po-scholen, tabel 2 de onderzochte  
vo-scholen. 
 
Tabel 1 Herkenning van de thema’s per school in het po 
 

Thema/School School  
PO1 

School  
PO2* 

School 
PO3** 

School 
PO4* 

School  
PO5 

Leiderschap in alle lagen X X X X X 
Samen opgaan van organisatie- en 
cultuurverandering 

X X X X X 

Eigenaarschap en kiezen X X X X X 
Kwaliteiten en competenties van mensen X X X X X 
Gebouw X X X X X 
Continuïteit en na verloop van tijd X X X X X 
Winst- en verliesrekening  X X X X 
Doelen stellen en effecten meten X   X X 
Ouders X X X X X 
Concreetheid van innovatie-inhoud X   X  
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Tabel 2 Herkenning van de thema’s per school in het vo 
 

Thema/School School 
VO1 

School 
VO2* 

School 
VO3 

School 
VO4** 

School 
VO5* 

School 
VO6** 

School  
VO7* 

School 
VO8 

School 
VO9 

Leiderschap in alle lagen X X X X X X X X X 
Samen opgaan van 
organisatie- en 
cultuurverandering 

X X X X X X X X X 

Eigenaarschap en kiezen X X X X X X  X X 
Kwaliteiten en 
competenties van mensen 

X X X X X  X X X 

Gebouw X X X X   X X X 
Continuïteit en na verloop 
van tijd 

X  X X X   X X 

Winst- en verliesrekening X  X X    X X 
Doelen stellen en effecten 
meten 

X X  X    X X 

Ouders X   X X     
Concreetheid van 
innovatieve inhoud 

X X  X X    X 

 
* alleen deelname aan de tweede onderzoeksronde 
** alleen deelname aan de eerste onderzoeksronde 
 

2.2 Thema’s 
Op basis van dit onderzoek zijn tien thema’s geformuleerd die de effectiviteit van de innovatie 
binnen scholen positief beïnvloeden. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de 
onderzoeksresultaten per thema. 
 

2.2.1 Leiderschap in alle lagen 
 
Korte omschrijving van het thema 
Duurzame innovatie blijkt niet te worden neergezet door enkele voortrekkers, maar is de inzet 
van een groot aantal medewerkers in de school. Succesvolle veranderingen worden gedragen 
door en vinden plaats in alle lagen van de organisatie. Deze lagen kunnen zich los van elkaar 
bewegen en zijn ook verbonden met elkaar door een collectieve ambitie, het gezamenlijke 
doel, te bereiken. In leiderschap in alle lagen is er sprake van één of meerdere personen met 
een duidelijke visie op een onderwijsvernieuwing die anderen in beweging weet te krijgen. Dat 
kan een geïnspireerde docent zijn, maar ook een teamleider of de schoolleider.  
Leiding geven aan innovatie vraagt om een combinatie van topdown en bottum up aanpakken. 
Vanuit het perspectief van leiderschap betekent leiding geven aan verandering de belangen 
van de organisatie veiligstellen en tegelijkertijd ruimte geven voor ideeën en creativiteit vanuit 
de werkvloer.  

Maart 2011 

Pagina 10/75 

IC1.10.197 

 



Leiderschap in de verschillende lagen van de organisatie leggen brengt overzicht in de vaak 
complexe innovatie. Er wordt met medewerkers, ondersteuners en leiding rekening gehouden, 
waardoor de innovatie ingebed wordt in de hele organisatie.  
Veranderen gezien vanuit dit perspectief is een zelfsturend en zelforganiserend proces. De 
bron van de energie van de verandering ligt in dit thema binnen de school zelf. Er is dan 
sprake van echte interne betrokkenheid. Deze bron wordt gevoed en geactiveerd door de 
voldoening die mensen krijgen doordat anderen in beweging komen. Verantwoordelijkheid 
nemen en geven gericht op doelen zorgt voor leiderschap verdeeld over meerdere 
medewerkers in de school en versterkt het eigenaarschap van mensen.  
 
Essentie uit de scholen: resultaten 
In alle veertien scholen is informatie verzameld over het leiderschap in de innovatie.  
in het begin van de innovatie laat vooral de schoolleiding leiderschap zien. Dat zijn de 
directeur en het managementteam. Gaandeweg het proces verschuift leiderschap wel naar de 
lagen onder de schoolleiding: afdelingsleiders, projectleiders, docenten. In een van de scholen 
is er een duidelijke taakverdeling. De directeur beslist in overleg met twee leden van het 
management team over facilitering en personeelsaanstelling; het middenmanagement (in dit 
geval de kernteamleiders) beslist over ontwikkelingen en uitvoeringen onderwijs en 
professionalisering op de werkvloer. Op een van de scholen is het vanaf het begin een 
projectleider geweest die de leiding had van het traject. Een school meldt dat het steeds meer 
de docenten zijn die de leiding nemen in het proces. De rol van deze docenten is van 
uitvoerders naar kartrekkers gegaan. Dat betekent dat ze meer taken overnemen en dat de 
organisatie hen daartoe kansen biedt. Van uitvoerder naar kartrekker naar taken overnemen 
en delegeren.  
Op twee van de scholen wordt aangegeven dat leiderschap vanaf het begin gezamenlijk, door 
het hele team is gedragen. Vanaf de eerste dag is gevraagd naar ideeën van alle betrokkenen 
en is de innovatie gezamenlijk gedragen. Op deze scholen is leiderschap en 
verantwoordelijkheid dragen voor de innovatie bijna synoniem. De koers bepalen, kaders 
stellen en later in het proces de koers bewaken dat doen ze samen.  
 
Onder het bewaken van de koers wordt door betrokkenen verschillende dingen verstaan. 
Bijvoorbeeld: 
- mensen die dreigen af te haken toch proberen mee te krijgen of zorgen dat diegenen die 
 echt niet meewillen vertrekken; 
- beslissen (met input van anderen) wat voor de school het beste is; 
- het bewaken van de visie en de lijnen voor de komende jaren.  
Een schoolleider meent dat het steeds balanceren is tussen visie, eigen wensen en 
mogelijkheden van het team.  
De koers kan pas worden bewaakt als die eerst is bepaald. In vier scholen waar de koers 
gaandeweg wordt bepaald vraagt dit leiderschap zodat niet iedereen zijn eigen weg gaat.  
 
De aanzet tot het bepalen van de koers wordt in acht scholen gegeven door de schoolleiding 
en vervolgens worden anderen hierbij betrokken. Dat gebeurt op verschillende manieren:  
- de basis, het kader, staat vast en daarna krijgen anderen de gelegenheid tot inbreng; 
- er wordt een compleet plan gepresenteerd waarop committment wordt gevraagd; 
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- de routevisie en de weg zijn uitgestippeld en daarmee breed gecommuniceerd, ook met 
 leerlingen en ouders; 
- eerst een centrale dialoog en dan plannen maken.  
 
Op een school waar een groep relatief los van de organisatie aan het werk is gegaan heeft de 
werkwijze niet het gewenste effect gehad. “Er is uitgegaan van we beginnen gewoon en hopen 
op olievlekwerking. Nu blijken het geïsoleerde projecten te zijn (op vijf scholen) die juist door 
de individuele benadering totaal rusten op één persoon op één locatie waardoor het heel 
kwetsbaar is.”  
 
Het is meestal het management (schoolleider/teamleiders) dat de energie in de innovatie 
brengt. Genoemd worden: 
- coachend leiderschap; 
- zorgen dat mensen vanuit hun kwaliteit een rol kunnen pakken; 
- kijken naar de persoon zelf en naar het belang van de school; 
- mensen aan het denken zetten  
In een case wordt het woord duwen gebruikt in plaats van inspireren. Het zijn de teamleider en 
zeker een nieuwe docent die dit doen. Op een andere school wordt het probleem gesignaleerd 
dat de schoolleider te ver voor de troepen uitloopt. Mensen voelen zich hierdoor overdonderd. 
Op een andere school meent een teamleider dat het management onvoldoende aandacht 
heeft voor de problemen van alledag waar docenten tegen aanlopen als zij vorm willen geven 
aan de innovatie. 
 
Het is meestal het management dat de sturing geeft.  
- Sturen van de schoolleiding bestaat uit: 
 - zorgen dat mensen binnen de kaders blijven die zijn neergezet blijven; 
 - sturen op het proces; 
 - in een aantal gevallen sturen op doelen en tussendoelen. Maar, vaker niet dan wel; 
 - zorgen voor eenduidigheid en verband.  
 
Leiderschap wordt op de meeste scholen positief ervaren:  
- heel positief en inspirerend, warm hart en heel integer; 
- mensen nemen zelf initiatief om elkaar te ontmoeten. De transformatie vindt nu plaats 
 bij de teamleden. Zij worden meer eigenaar.  
 Op één school voelen de meeste docenten zich steeds meer eigenaar, al geldt dit niet 
 voor iedere docent; 
- docenten voelen zich meer eigenaar; 
- het team ervaart een open aanspreekcultuur, er worden aan elkaar vragen gesteld; 
- het team geeft aan dat door een open communicerende houding van de schoolleider de 
 deuren letterlijk en figuurlijk open staan.  
 Er wordt ook een keerzijde van teamvorming benoemd. Dat is rivaliteit tussen 
 teams. Op diezelfde school wordt gesproken van geheime leiders die de innovatie in  
 gevaar kunnen brengen.  
 
Op twee scholen wordt negatief gesproken over het leiderschap. Op een school ontbreekt naar 
zeggen van een teamleider de ondersteuning en de erkenning die docenten krijgen bij de 
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innovatie. Op een andere school is sprake van leiderschap dat té doelgericht en te 
resultaatgericht is waardoor de menskant dreigt te worden vergeten. Op de derde school 
blijven de betrokkenen behoefte hebben aan oplossend leiderschap:”vertel ons maar hoe het 
moet”.  
 
Essentie uit de literatuur 
Leiderschap is de sleutel voor verandering. Veel mensen associëren dit leiderschap met een 
charismatisch leider. Maar dat blijkt geen juiste associatie. Het gevaar van een charismatisch 
leider is zelfs dat hij of zij alleen voor een tijdelijke verbetering zorgt, die weer verdwijnt op het 
moment dat de leider weggaat6. In de scholen die wij onderzochten zagen wij dat de 
schoolleider altijd een belangrijke rol in een innovatie vervulde, maar dit impliceert niet dat hij 
ook altijd de leider van de verandering was. Soms bleef zijn rol beperkt tot het bij elkaar 
brengen van de juiste mensen en deze mensen vervolgens te faciliteren (connect peers with a 
purpose). In andere gevallen kon hij echt worden gezien als leider van de verandering7. De 
schoolleider nam het initiatief voor de innovatie, had een duidelijke visie op deze innovatie en 
stuurde vanuit deze visie het proces aan. Schoolleiders vervulden in de verandering die rol die 
op dat moment het meest effectief bleek om een verandering in een gewenste richting op gang 
te brengen. 
 
Diepgaande en duurzame vernieuwing blijkt niet te worden neergezet door een handjevol 
uitverkorenen, maar is te danken aan de inzet van een groot aantal mensen. We hebben in de 
scholen ook veel verschillende verschijningsvormen van leiderschap gezien op allerlei plekken 
in de school. In alle gevallen was er sprake van één of meerdere personen met een duidelijke 
visie op een onderwijsvernieuwing die anderen in beweging wist te krijgen.8 Dat kon een 
geïnspireerde docent zijn, maar ook een teamleider. De bron van de energie van de 
verandering lag in alle gevallen binnen de school zelf. Is dat het geval dan is er sprake van 
echte interne betrokkenheid. Deze wordt geactiveerd door de voldoening die mensen krijgen 
uit hetgeen ze tot stand brengen (ervaren van successen). 
 

2.2.2 Samen opgaan van organisatie- en cultuurverandering 
 
Korte omschrijving van het thema 
Werken aan een duurzame onderwijsverandering betekent meteen werken aan een duurzame 
cultuurverandering en daarmee een professionele organisatiecultuur bewerkstelligen. Een 
duurzame onderwijsverandering vraagt om een houding waarbinnen veranderingen kunnen 
gedijen en dus om een professionele organisatiecultuur. De cultuur van een school bepaalt in 
belangrijke mate het leervermogen van scholen. Een van de kritische succesfactoren voor het 
slagen van een innovatie is de cultuur van de school. 
 
Essentie uit de scholen: resultaten 
Veertien scholen vertellen over het samengaan van cultuur- en onderwijsverandering. Op deze 
scholen hebben we informatie verzameld over ervaringen hierbij. 
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Een cultuur die gericht is op het behouden van de status-quo zal veranderingen belemmeren, 
terwijl de cultuur van een lerende organisatie verandering juist bevordert. Moet de cultuur in 
een school eerst veranderen wil een innovatie slagen? Dat lijkt niet per definitie het geval. In 
scholen die succesvol innoveren kunnen cultuur- en onderwijsverandering samen opgaan. Op 
één van de scholen wordt dit zelfs expliciet benoemd. 
 
In een groot aantal scholen (tien) lijkt de onderwijsverandering juist aanjager van de 
cultuurverandering.  
 
Qoute 
- “Het is een nieuw gestarte school waarin de eerste leraren onder leiding van de directeur 
samen het concept hebben uitgedacht en ontwikkeld. Nieuwe mensen zijn gericht 
geselecteerd met het oog op het gewenste onderwijs en de gewenste teamcultuur. Wij met z’n 
allen geloofden in het concept en dan wil je er veel voor doen.” 
 
- “Er is een groot risico; als we nu niets aan de cultuur doen en investeren in wederzijds 
vertrouwen dan kunnen we mooie dingen verzinnen maar komt het niet in de praktijk. Dan 
bereiken we niet het resultaat wat we willen want in de onderlaag speelt dan iets anders en dat 
stagneert. Het moet samen op gaan.” 
 
Niet alleen het veranderproces maar ook een innovatief onderwijsconcept kan vragen om een 
andere cultuur. Zo vragen veel nieuwe onderwijsconcepten om intensieve samenwerking 
tussen docenten. Tijdens het veranderproces, dat moet leiden tot dit concept, zal de cultuur 
mee moeten veranderen. Ook kan een innovatie vragen om zogenaamde structuurinterventies 
in de cultuur. Voorbeelden hiervan zijn leerpleinen en het vormen van heterogene klassen. 
Beide vragen om een andere manier van samenwerken en afstemmen.  
Van de bevraagde scholen geven acht scholen aan dat de structuurinterventies geleid hebben 
tot cultuurveranderingen en ook wordt op acht scholen genoemd dat cultuurinterventies geleid 
hebben tot aanpassingen in de structuur. 
 
Een aantal quotes uit scholen 
- “Er is een sterk lerende cultuur ondermeer blijkend uit het structureel inzetten van video-
interactiebegeleiding én videomateriaal bij collegiale consultatie. Het structuureffect daarvan is 
dat veranderingen snel en laag in de organisatie kunnen worden doorgevoerd. Dat maakt de 
organisatie wendbaar en bevestigt het gevoel van eigenaarschap bij leraren.” 
 
- “Op onderdelen ontstaat een cultuurverandering. Bijvoorbeeld in de vergaderingen (niet 
meer op de grote hoop gooien van problemen, andere toon, niet over problemen, maar over 
oplossingen praten). Er ontstaan lichtpuntjes in hoe we gaan het organiseren. Mensen kijken 
verder dan alleen naar hun eigen belangen.” 
 
- “Cultuurverandering wordt als een zeer belangrijke succesfactor gezien binnen het 
verandertraject. Dit komt het beste tot uitdrukking in de manier waarop teamleden met 
problemen omgaan. Voorwaardenscheppend voor de organisatieverandering is het geloof dat 
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binnen ieder team de mogelijkheden liggen om alle problemen op te lossen. Gezamenlijkheid 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn daarbij een belangrijke voorwaarde.” 
 
- ”Voor de ingezette verandering wordt een heel andere cultuur gevraagd. Het ‘wij’ versus 
‘zij’-denken is dit jaar nagenoeg verdwenen (wij van de werkvloer en zij daarboven). Dat is een 
belangrijk winstpunt. Er zijn wel verschillen tussen de teams. De teams weten welke doelen ze 
moeten halen. Mensen weten daardoor beter waar ze mee bezig zijn. Er komen meer dingen 
uit de koker van het team zelf en de mensen denken meer zelf na. In zijn algemeenheid blijkt 
wel dat de kaders steeds duidelijker worden en dat de ruimte die de teams zelf hebben 
daardoor ook veel duidelijker wordt. Men weet beter waar men aan toe is en kan daardoor ook 
veel zelfstandiger opereren. Dit bevordert het loslaten van het ‘wij’- ‘zij’ denken.” 
 
Wat het eerst verandert in een school, de cultuur of het onderwijs, hangt onder andere samen 
met de start van de innovatie. Negen van de onderzochte scholen geven aan dat de start ertoe 
doet.  
Er zijn scholen die een verandering starten vanuit een interne wens, maar er zijn ook scholen 
die de verandering inzetten met externe dwang. Denk bij dit laatste aan een slecht 
inspectierapport, ontevreden ouders of een bestuur dat een verandering afdwingt. De 
aanleiding voor de verandering heeft rechtsreeks invloed op het draagvlak binnen het team. 
Een team dat de verandering opgelegd krijgt voelt zich minder snel ‘eigenaar’ van de 
verandering dan een team dat gezamenlijk een visie op onderwijs heeft ontwikkeld.  
Wordt de innovatie gestart met een nieuw team, in een nieuwe setting, dan levert dit een 
andere dynamiek op in het lerend vermogen dan in een bestaande setting met een reeds 
samenwerkend team. De pionierssfeer genereert een andere wijze van werken en leren. Bij 
deze scholen zie je de omgekeerde beweging namelijk dat zogenoemde ‘tweede generatie 
medewerkers‘ het moeilijker vinden om in een andere onderwijskundige setting en systeem 
hun eigen oude patronen los te laten. Dat vraagt investering in het leren met en van elkaar en 
het ondersteunen van elkaar op de werkvloer.  
 
Enkele illustraties hiervan 
- “De start was familiair en zeer bevlogen en betrokken. Die bevlogenheid voor de 
innovatie en grote betrokkenheid op elkaar is er nog steeds. Er wordt ook in het grotere team 
goed samengewerkt en intensief gereflecteerd; er is sprake van een professionele cultuur.” 
 
- “Er ontstond veel saamhorigheid tussen het pionierend deel van de onderbouw en de 
eerste ouders met hun leerlingen. Iedereen wist dat het om het eerste jaar ging. Deze start 
maakt dat de expeditie eigenlijk een school in een school is. Dit werd fysiek het jaar daarop 
toen er een expeditielokaal werd ingericht voor twee klassen.” 
 
De heersende organisatiecultuur bij de start lijkt dus niet altijd evident, maar wordt gaandeweg 
de rit vrijwel altijd zichtbaar en voelbaar. Wat verschil maakt is de mate van sturing en de 
facilitering die teams krijgen vanuit de leiding en die men elkaar binnen het team biedt. Kunnen 
opgedane ervaringen besproken worden, worden dilemma’s en vragen besproken en 
getackeld? Op zeven van de onderzochte scholen wordt hierop expliciet gestuurd in de vorm 
van scholing en professionalisering.  
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Op acht van de onderzochte scholen wordt het delen van kennis en ervaringen expliciet 
gefaciliteerd. Het ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap bleek vaak geen vooraf 
geformuleerd doel en zeker geen doel op zich. Toch noemen veel van de respondenten in de 
scholen de ontwikkeling tot een meer professionele cultuur als één van de grootste 
opbrengsten van de verandering. “Er wordt weer over onderwijs gesproken” en “de winst is dat 
we het samen elke dag weer een beetje beter proberen te doen.” 
 
Enkele uitspraken over professionele leergemeenschap uit de scholen:  
- “We spreken elkaar aan, samen de dialoog gevoerd met het team, laten ervaren hoe dat 
werkt.” 
 
- ”Bewust kijken naar hoe je samenwerkt in de teams. We moeten hier niet te lichtvoetig 
over doen, we moeten niet te snel willen gaan. Mensen nemen zelf initiatief om elkaar te 
ontmoeten. De transformatie vindt nu plaats bij de teamleden. Zij worden meer eigenaar. Wat 
goed gaat in het werken met leerlingen en het werken met elkaar kan actiever gedeeld 
worden.” 
 
- “Men zoekt elkaar voortdurend op om de dialoog over het onderwijs te blijven voeren. Dat 
wordt zichtbaar op alle niveaus: bij ons als directie, mentoren en ouders en dat heeft natuurlijk 
zijn weerslag op het gedrag en handelen van de leerlingen.” 
 
- “Professionalisering team is gestimuleerd, o.a. met behulp van video interactie 
begeleiding en externe expertise, leerkrachten hebben tijd, geld en experimenteerruimte 
gekregen, reflectie- en intervisiemomenten, collegiale consultatie.” 
 
- “Er is collegiale consultatie ontstaan, men spreekt elkaar meer op dingen aan, stelt elkaar 
meer vragen en geeft elkaar feedback. Van losse eilanden naar een team.” 
 
Essentie uit de literatuur 
Een team dat de verandering opgelegd krijgt voelt zich minder snel ‘eigenaar’ van de 
verandering dan een team dat gezamenlijk een visie op onderwijs heeft ontwikkeld. In het 
eerste geval zal eerst moeten worden gewerkt aan het ontwikkelen van een cultuur waarin 
men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de realisatie van de innovatie. De weg 
hiernaar toe is volgens Coppenhagen (2002) 9 een keten van de noodzaak tot verandering via 
de eigen visie en het ideaal naar een gemeenschappelijke visie en verantwoordelijkheid. Dan 
pas kan worden begonnen met het plannen en organiseren van de verandering.  
Gedurende het proces van onderwijsverandering aandacht besteden aan de cultuur en het 
leren met en van elkaar is een bepalende factor voor de innovatie. Een school die dit 
consequent en consistent doet bouwt daarmee ook aan een cultuur met kenmerken van een 
professionele leergemeenschap (Verbiest, 2004 en Van der Linden et all, 2003) 10.  
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Heel anders verloopt een verandering in een school die al beschikt over een cultuur met de 
kenmerken van een professionele leergemeenschap. In deze scholen is sprake van een 
duidelijke, expliciete en gedeelde visie op het leren van leerlingen en op de ondersteuning 
daarvan door de leraren en de school. Medewerkers zijn gewend om hun eigen 
onderwijspraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Een professionele leergemeenschap 
vereist vertrouwen en openheid tussen de collega’s en de bereidheid om te willen participeren 
in een reflectieve dialoog. Duidelijk is dat de eerste stappen in de keten niet steeds opnieuw 
hoeven te worden gezet. Een nieuwe verandering die zich aandient kan meteen worden 
opgepakt.  
 

2.2.3 Thema Eigenaarschap en kiezen 
 
Korte omschrijving van het thema 
Anders willen, anders doen. Ander onderwijs vraagt gedragsverandering van leraren en 
leerlingen. De enigen die hun gedrag kunnen veranderen zijn leraren en leerlingen zelf. 
Opgelegde gedragsveranderingen blijken nauwelijks effectief. In innovatieliteratuur is daarom 
veel aandacht voor het ontwikkelen van draagvlak voor veranderingen11 en voor het 
bevorderen van eigenaarschap bij de betrokkenen12. 
 
De essentie uit de scholen: resultaten 
Het thema ‘eigenaarschap’ blijkt in dertien scholen een rol te spelen.   
 
Kiezen en eigenaarschap ontwikkelen 
Op de onderzochte scholen blijkt het lastig kiezen te zijn voor een verandering waar je nog 
weinig concrete beelden bij hebt. “Je kiest aanvankelijk met je hart en pas in tweede instantie 
met je verstand”. Collega innovatieve scholen bezoeken hielp vijf scholen om beelden te 
krijgen hoe ander onderwijs er in de praktijk uitziet. Leidinggevenden investeren in het begin 
veel tijd en aandacht in gesprekken met medewerkers en ouders om het onderwijsconcept 
gedeeld helder te krijgen en concreet te maken. Het kiezen voor ander onderwijs moet echter 
wel een echt eigen keuze zijn. Leraren, leerlingen met hun ouders kiezen voor een school om 
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er te (blijven) werken en leren. Als de school beweegt naar ander onderwijs, kunnen 
betrokkenen nog steeds kiezen. 
 
Bij de vijf basisscholen gaat het om ander onderwijs in de hele school. Op deze basisscholen 
worden ouders gezien als partners in de keuze voor ander onderwijs: zij melden immers de 
leerling aan. Om deze keuze te bestendigen willen ouders goed geïnformeerd worden over de 
ontwikkeling van hun kinderen (zie ook thema ouders). In één school koos driekwart van de 
ouders hun kind op school te houden na de innovatieve omslag. Wat daarbij meespeelde was, 
naast vertrouwen in de school, dat je een kind niet zomaar bij zijn vriendjes weghaalt.  
In schoolteams ontstaat door het proces van kiezen steeds meer betrokkenheid door  
samen denken - samen doen. Dit kan wrikken als de innovatie van anderen afkomt. Bij een 
school ligt het initiatief bij het bestuur. Dit vroeg van de schoolleider een flinke investering om 
bij het team eigenaarschap te ontwikkelen. Dit is bij de meeste teamleden goed gelukt, een 
klein aantal leraren vertrok naar een andere school. Bij een andere school is de schoolleider 
zeer bevlogen, het team laat zich daardoor 'raken' en voelt zich betrokken op twee teamleden 
na. De keuze was: meegaan met de verandering en willen groeien en ontwikkelen of de school 
verlaten. 
 
Van de acht scholen voor voortgezet onderwijs zijn er zes scholen die de vernieuwing integraal 
aanpakken in onder- en bovenbouw. Bij twee scholen is de vernieuwing gestart in de 
onderbouw en is er beweging in de bovenbouw om ook op een andere manier les te gaan 
geven. De instroom van anders lerende leerlingen uit de onderbouw speelt daarin een 
belangrijke rol. 
Docenten zeggen dat wanneer ze uitgenodigd worden actief mee te denken en mee te helpen 
oplossen en zich mede verantwoordelijk te voelen, het eigenaarschap vanzelf naar boven 
komt drijven. Eigenaarschap is dan te zien in het enthousiasme over de anders lerende 
leerlingen. 
Als de school dan groeit en er nieuwe docenten nodig zijn, die bewust kiezen voor ander 
onderwijs, dan zetten de zittende eigenaardocenten strategieën in van 'samen ontwerpen –
uitvoeren - verdiepen' en van 'ondersteuning op maat' om deze nieuwe 'ja zeggers' versneld 
aan gevoel van eigenaarschap te helpen. Tijd voor incubatie is hen dan vaak niet gegund op 
drie scholen. 
   
Samen ontwerpen-uitvoeren-reflecteren-verdiepen 
Pasklare innovaties bestaan niet. Altijd moeten betrokkenen vormgeven aan het 
onderwijsconcept dat is omarmd. Op alle scholen zijn het de innovatieve 
docenten/leerkrachten die dit proces van richten-inrichten en verrichten dragen. We zien bij de 
dertien scholen dat docenten/leerkrachten in de pioniersfase veel tijd steken in dit proces van 
ontwerpen-uitvoeren-reflecteren en verdiepen. De rol van het schoolmanagement is dan vooral 
sturen op het proces van richten naar inrichten (van concept naar concreet) en het faciliteren 
van het verrichten (condities vervullen voor daadwerkelijke uitvoering). Op de acht vo scholen 
legt de schoolleiding het actief sturen op concept naar concretisering meer in handen van de 
teamleiders en bij tijd en wijlen spart met deze teamleiders (zie ook thema ‘Leiderschap in alle 
lagen’). In de beginperiode, en op zeven scholen is dit een schooljaar, is er ruimte voor 'chaos 
en creativiteit'. In deze periode is het belangrijk dat conceptdragers onduidelijkheden 
wegwerken en ruimte bieden om een nieuwe orde en structuur te creëren. Dit verloopt 
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stapsgewijs en in samenhang met samen ontwerpen en doen. Ook krijgt het onderwijsconcept 
steeds meer handen en voeten: zo gaan wij het doen op deze school. Van belang is, zeggen 
alle teams, dat zij gefaciliteerd worden door de schoolleiding om samen te werken en te 
ontwikkelen. En dat zij regelruimte hebben om hun zelfverantwoordelijkheden waar te maken.  
 
Na de pioniersfase verschuift het proces naar evalueren en reflecteren: doen we wat we 
wilden doen, wat zijn de configuraties in de uitvoering en passen die volgens ons nog binnen 
het omarmd concept? Opnieuw komen ouders dan in beeld als scholen bijvoorbeeld een 
klankbordgroep hebben van ouders. Hoe ervaren ouders het onderwijs aan hun kinderen? 
Maar ook nieuwkomers (docenten, ouders en soms leerlingen) stellen opnieuw vragen over de 
vertaling van het concept naar praktijk, brengen nieuwe configuraties in en houden zo de 
reflectie op de innovatie levend. Na de pioniersfase verslechteren de faciliteiten (tijd en geld): 
de nieuwe docenten moeten snel 'inburgeren', het proces van samen ontwerpen-uitvoeren- 
reflecteren wordt ingekort tot 'samen praten over'. Het andere onderwijs raakt in de routine van 
alledag, de extra faciliteiten, nodig in de pioniersfase, worden ingezet voor andere noden in de 
school. Echter, steeds geven de docenten aan dat faciliteiten in de vorm van tijd en ruimte 
noodzakelijk zijn om echt betrokken te blijven. 
 
Ondersteuning-op-maat 
Bij aanvang van een innovatie vragen alle scholen externe hulp bij het keuzeproces voor een 
ander onderwijsconcept en bij de eerste concretiseringen in de praktijk. De schoolleiding en 
teamleden werken zelf verder aan de eigen ondersteuning op maat met behulp van intervisie, 
onderling klassenbezoek, samen voorbereiden en ontwerpen en door teamontwikkeling of 
persoonlijke ontwikkelingsplannen. In de pioniersfase zien we deze verschillende vormen van 
ondersteuning op alle scholen, in de loop van de tijd neemt de intensiteit ervan af. 
 
De essentie uit de literatuur 
Opgelegde gedragsveranderingen blijken nauwelijks effectief. In innovatieliteratuur is daarom 
veel aandacht voor het ontwikkelen van draagvlak voor veranderingen en voor het bevorderen 
van eigenaarschap bij de betrokkenen. Bij de keuze voor veranderen komen emoties los die 
samen te vatten zijn met de reflectievragen: Wil ik dit wel? Past dit bij mij? En kan ik het ook? 
Bij het uitvoeren merken docenten het motiverende van samenwerken met collega’s, het 
leereffect op henzelf als persoon en als vakmens, en het positieve effect op leerlingen die zich 
thuis voelen in ander onderwijs. 
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2.2.4 Thema Kwaliteiten en competenties van mensen 
 
Korte omschrijving van het thema 
Innovatief onderwijs vraagt een uitgebreider repertoire van leraren dan goed instrueren, 
begeleiden en beoordelen. Onder het samen onderwijskundig kunnen ontwerpen van ander 
onderwijs ligt het delen van een onderwijsconcept met elkaar. En dit vraagt om een goede 
communicatie en samenwerking op teamniveau, om reflectie en feedback op waar ieder goed 
of minder goed in is, om lef en verantwoordelijkheid durven nemen13. Docenten en 
schoolleiders zien de noodzaak van dit soort competenties als team om een innovatie te 
kunnen richten, inrichten en verrichten. Met andere woorden: een onderwijsconcept handen en 
voeten geven en het met leerlingen tot praktijk te brengen14. Scholen noemen de 
teamsaamhorigheid die zich uit in samen willen leren en een cultuur van openheid én de 
bevlogenheid bij individuele teamleden om steeds weer dat extra stapje te zetten voor de 
school. 
 
De essentie uit de scholen: resultaten 
Op dertien van de veertien scholen is informatie over competenties van een innovatief team. 
 
Ander onderwijs 
De leraren op de dertien scholen noemen zelf als onderwijskundige teamcompetenties: samen 
onderwijs kunnen ontwerpen, goed zicht hebben op leerbehoeftes van kinderen, leerlingen 
kunnen prikkelen tot actief leren en vaak ook binnen en buitenschools leren aan elkaar kunnen 
verbinden. Het onderwijsconcept is daarin richtinggevend. Ook als het concept niet zelf door 
de leraren is ontwikkeld maar, zoals op drie scholen, door de leiding, of als je een nieuwe 
leraar bent. Dit laatste komt op alle dertien scholen voor. Ook dan gaat het als leraar om 
onderwijs te kunnen ontwerpen vanuit dit concept. In alle scholen is de verantwoordelijkheid 
daarvoor ook in handen van de leraren en hun teamleiders. Een school vertelt: "de eisen die 
ons concept aan ontwerpvaardigheden van leraren stelt zijn hoog. Maar zij geven aan dat dit 
vaak een erg leuk onderdeel is van hun vak. De kernconcepten, de leerlijnen, de data 
analyses van leeropbrengsten en ook ouder enquêtes stellen hoge eisen aan het analyserend 
vermogen van ons team. Nodig om samen vorm te geven aan ons onderwijs."  
 
Zaken worden door de leiding gedelegeerd en mensen voelen zich daardoor meer 
aangesproken op hun kwaliteiten en interesses. Deze gedeelde verantwoordelijkheid vraagt 
om willen leren van elkaar en kunnen geven en ontvangen van feedback. Anders kun je als 
team geen ander onderwijs creëren en er zijn nauwelijks ervaringen waaruit kan worden geput. 
Ervaringen met ander onderwijs is bij de leraren van de dertien scholen namelijk niet of 
nauwelijks eerder opgedaan. Op drie scholen ligt die ervaringskennis wel bij de school- of 
teamleiders. Ook kennis over leerprocessen die bij zelfstandig of zelfsturend leren bij 
leerlingen aan de orde zijn ontbreekt bij de leraren. Daar staat tegenover dat er nieuwe 
inzichten ontwikkeld zijn over het herontwerpen van de leerstof en het anders inhoud geven 
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aan de leerstof. Dit in combinatie met andere didactische werkvormen die samenwerkend 
leren en zelfstandig of zelfsturend leren bevorderen. Ook blijken de leraren op de dertien 
scholen de individuele kinderen goed te kennen in hun achtergrond en onderwijsbehoeften. 
Leerlingen (en ouders) noemen als kwaliteiten van deze innovatieve leraren: het echt 
geïnteresseerd luisteren naar je en je daardoor vooruit kunnen helpen: "ze begrijpen je echt." 
 
'Zachte' kwaliteiten 
Leraren op alle dertien scholen noemen als belangrijke kwaliteiten aan de 'zachte kant’: 
authentiek jezelf zijn; oprecht en nieuwsgierig zijn naar jezelf en naar de leerlingen, echt willen 
samenwerken in en met je team en bovenal bevlogen zijn van het onderwijsconcept waaraan 
je ook zelf wilt bijdragen.  
 
Anders met het team 
Minstens zo belangrijk is het vermogen om samen te leren in een team. Dit vraagt zelfkennis, 
kunnen omgaan met feedback, elkaars sterke kanten benutten en discussie kunnen omzetten 
in dialoog. De veranderingen in de onderzochte scholen doen een groot beroep op het 
leervermogen van individuen en teams. Ook leraren die zich in hoge mate eigenaar voelen van 
de verandering kunnen een grote handelingsverlegenheid ervaren in de nieuwe situatie. In de 
innovatieve teams worden, door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs, 
onderlinge verschillen tussen leraren zichtbaar. Zoals een school zegt: "kwaliteiten van 
mensen komen veel duidelijker naar voren en ieder moet de kans krijgen zich verder te 
ontwikkelen." 
De dertien scholen hebben de eerste jaren dan ook flink geïnvesteerd in het leren van 
docenten en teams: trainingen voor het team, coaching-on-the-job, intervisie, gezamenlijke 
ontwerptijd en reflectiemomenten met het team. Bij de acht teams waar collectieve reflectie op 
professionele kwaliteit systematisch deel uitmaakt van het samenwerken, neemt het 
zelfvertrouwen toe.  
Een school vertelt: "vrijwel dagelijks bespreken teamleden binnen een unit de dag na en 
reflecteren op wat goed ging en beter kan. Dit doen we met behulp van video materiaal en ook 
door actief te zoeken naar voorbeelden (internet) inhouden en passende werkwijzen. Ook 
gebruiken we onze Lio's om met een frisse blik ons en het effect op de kinderen te 
onderzoeken." 
 
Benutten van kwaliteiten 
De diverse kwaliteiten van de mensen zijn uitgangspunt bij de verdeling van taken en de 
uitvoering ervan. Opnieuw is betrokkenheid voorwaardelijk om zich aan en met elkaar te 
ontwikkelen. 
De dertien scholen werken de eerste jaren toe naar een goede mix in de samenstelling van het 
team. Daarbij zoekt het team naar een mix van elkaar aanvullende competenties, onderlinge 
dynamiek, verschillen en overeenkomsten in kwaliteiten en competenties. Schoolleiding en 
teamleiders sturen ook op deze samenstelling: "We houden bij de formatie rekening met 
kwaliteiten en ervaringen van de mensen. Ook bij nieuwe aanstellingen. Mensen moeten 
uiteindelijk zelf aangeven wat zij willen en kunnen en daar naar handelen. En dan kan het zijn 
dat het toch niet van twee kanten past." Bij vijf van de dertien scholen leidt dit tot vertrek van 
een leraar of overplaatsing naar een andere unit in de school. 
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Er wordt niet alleen gekeken naar aanvullende expertise in het werken met leerlingen, maar 
tijdens het innovatieve proces ook naar rollen in het team. Conceptdrager en –bewaker, in 
gedrag herkenbaar als moderator met een warm hart van leerprocessen in het team, wordt 
door tien de scholen genoemd als belangrijke rol. Een school vertelt: "Onze teamleider loopt 
vaak even de klas binnen en bespreekt later wat ze gezien heeft in vraagvorm. Zo gaat dat 
goed want ze doet het heel respectvol. Ze ziet ook veel als het gaat om teamontwikkeling en 
helpt met teamreflectie om het concept levend te houden." 
 
In de loop van de tijd neemt de tijd en intensiteit voor collectieve reflectie als afzonderlijk 
leermoment af, meestal in het derde innovatieve jaar. Voor de scholen blijkt het kostbaar te 
zijn deze investeringen te blijven opbrengen. De gedachte dat de innovatie voldoende 'routine' 
heeft gekregen en het stellen van andere prioriteiten in de organisatie zijn dan de 
overwegingen bij de schoolleiding bij deze keuze. Terwijl de betrokken leraren juist aangeven 
dat hierin de kracht voor hen schuilt om in pieken en dalen door te kunnen gaan met de 
innovatie. 
 
De essentie uit de literatuur 
Innoveren doe je niet alleen. Dat is eigenlijk de essentie uit de literatuur zoals hieronder 
genoemd. Teamleren en leidinggeven aan het benutten van competenties en kwaliteiten in het 
team (Van den Hoven 2009) zijn nodig voor duurzame verandering in de school. Palemer 
(1998) beschrijft het leraarschap in een turbulente omgeving als diep persoonlijk groeiproces: 
“our capacity to do good work springs from our recognition of who we are.” 
 
Literatuur 
- Palmer, P.J. (1998), The courage to teach. Jossey-Bass, San Fransico. 
- 1Sol, Y.,Stokking, K., (2008) Het handelen van docenten in scholen met een 
 vernieuwend onderwijsconcept, IVLOS en Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
- Hoven van den, G., de Koning, H., (2009) Leidinggeven aan duurzame verandering, 
 Utrecht APS.  
- Emst van, A., (1996) Professionele cultuur in onderwijsorganisaties, Utrecht APS. 
 

2.2.5 Thema Gebouw 
 
Korte omschrijving van het thema 
Bij een innovatie is het belangrijk te bepalen hoe de kernwaarden uit het nieuwe 
onderwijsconcept zichtbaar kunnen worden gemaakt in het gebouw. Voor veel vernieuwende 
onderwijsconcepten is een variabel aanbod van aparte ruimtes nodig. Belangrijk is ook de 
buitenomgeving in het proces te betrekken. De omgeving moet net als het gebouw de sfeer 
van de school uitstralen. De buitenomgeving kan ook bewust onderdeel vormen van de 
leeromgeving van leerlingen. Het schoolplein kan bijvoorbeeld zo worden ingericht dat er in 
groepjes kan worden samengewerkt. Hetzelfde geldt voor de schooltuin. Die kan functioneel 
zijn voor het onderwijs15.  
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Essentie uit de scholen: resultaten 
Op twaalf scholen is informatie verzameld over de rol van het schoolgebouw in de innovatie. 
 
Hoe is de visie waarneembaar in het gebouw op de scholen?  
Het gebouw is de uitstraling van de school. Dat is wat je ziet als je binnenkomt en dat is waarin 
je zichtbaar kunt maken hoe er met elkaar gewerkt en geleerd wordt. 
De visie op leren is de bron en basis voor de inrichting van de school. De visie uit zich in de 
inrichting van het gebouw en de aankleding van het gebouw, dit wordt door elf scholen 
specifiek benoemd. Er wordt met kleuren gewerkt, er wordt gewerkt met verschillende functies 
en grootte van ruimtes. Een aantal scholen, zeven in totaal, geeft aan hoe de pedagogische en 
didactische visie zichtbaar wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met grote open ruimtes, 
met hoeken speciaal bedoeld voor samenwerken, hoeken om in stilte te kunnen werken. 
Afhankelijk van de ruimte en de functie wordt hierop ook het meubilair aangepast. Alle 
elementen zijn daarbij van belang. Kleur, sfeer, meubilair, inrichting, vormgeving, indeling 
materiaalgebruik et cetera, alles doet ertoe! Alle elementen worden ingezet om een 
weerspiegeling te zijn van de didactische en pedagogische uitgangspunten.  
 
Enkele quotes 
- “De indeling en het kleurgebruik in de school nodigen uit tot openheid, samenwerking 
 tussen kinderen, geven goede balans tussen rust en gezelligheid en ondersteunen 
 diverse leeractiviteiten.” 
- “Er zijn open ruimtes voor thema activiteiten en klaslokalen voor instructiemomenten.” 
- “Het gebouw is uitnodigend en biedt ruimte. We werken met grote lokalen met meerdere 
 groepen. Zonder het gebouw krijg je het niet los. Je geeft een statement af met een 
 gebouw. Wij gaan het anders doen; we laten het oude los.” 
- “De visie is bepalend geweest voor het gebouw. Het gebouw is daarop aangepast. Dat 
 was een voortdurende zoektocht met het team.” 
- “Het succesverhaal is het gebouw. Het is optimaal opgezet volgens ons idee en 
 uitgangspunt.” 
  
Het schoolgebouw is niet alleen een passend jasje voor een vernieuwend onderwijsconcept. 
Het gebouw kan ook andere belangrijke rollen in een innovatie vervullen. De mogelijkheid in 
de nabije toekomst een nieuw schoolgebouw neer te zetten kan een lonkend perspectief 
vormen om mensen net het laatste zetje te geven en met een innovatie te starten. Als we nu 
vast beginnen te bedenken wat we anders zouden willen en dit uit te proberen, dan zijn we er 
straks klaar voor. Het nieuwe schoolgebouw kan in dat geval een meewerkende factor 
vormen.  
 
Scholen die een innovatie integraal willen uitwerken en implementeren nemen daar het 
gebouw in mee. Nieuwbouw biedt de kans om goed uit te pakken, oudbouw vraagt om 
aanpassing en structurele wijziging van ruimtes en indeling. Beide wordt gedaan.  
Bij een drietal scholen wordt expliciet genoemd de nieuwbouw gebruikt te hebben als kans en 
lonkend perspectief om een ander concept neer te zetten.  
Scholen zeggen daar het volgende over: 
- de aanleiding voor de gehele verandering was de nieuwbouw. Men greep zijn kans; 
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- we hebben de kans genomen om dit in een nieuwe setting en een nieuwe context te 
 kunnen doen.  
 
Een bestaand schoolgebouw kan een beperkende factor betekenen voor een innovatie. “We 
willen wel, maar in dit gebouw kunnen we onze doelen niet verwezenlijken.” Op negen van de 
twaalf scholen heeft dit in meer of mindere mate een rol gespeeld.  
Opvallend is dat een bestaand schoolgebouw niet altijd een beperkende factor voor innovatie 
vormt, maar juist heel veel creativiteit kan opwekken. In deze scholen zijn medewerkers 
aangezet tot kritisch nadenken over alternatieve gebruiksmogelijkheden van ruimtes en 
nieuwe indelingen van het gebouw. Op een school in het Noorden van het land werd 
bijvoorbeeld de lerarenkamer ingewisseld voor een taaldorp. 
Vijf scholen geven aan dat ze in het bestaande gebouw aanpassingen hebben gedaan. In vier 
van die vijf scholen wordt genoemd dat naast directie en teamleden ook leerlingen en ouders 
actief betrokken zijn geweest bij het vormgeven en inrichten van de school.  
 
Enkele illustraties hiervan: 
- “We hebben twee lokalen samengevoegd, ander meubilair erbij (grote tafels en 
 zitbanken).” 
- “We hebben onderwijspleinen gecreëerd, stilteruimtes en werkruimtes op de gang.” 
- “Alles in het gebouw is aangepast, behalve de trappenhuizen en de buitenkant; het 
 gebouw is fasegewijs aangepast.” 
- “Docenten en unitleiders hebben grote inspraak gehad bij de verbouwplannen. Dit heeft 
 een grote mate van eigenaarschap opgeleverd.” 
 
De meeste scholen, elf van de twaalf, bevestigen dat de nieuwe setting heeft geleid tot ander 
gedrag en een andere cultuur. Er is in de nieuwe setting ander gedrag zichtbaar tussen 
docenten en leerlingen, tussen leerlingen onderling en ook binnen het team is ander gedrag 
zichtbaar. Er is meer samenwerking tussen leerlingen en ook tussen teamleden. Men 
ondersteunt elkaar meer, er vindt een andere sociale interactie plaats. De verandering in het 
gebouw ondersteunt de cultuurverandering die nodig was om het werken in deze omgeving 
goed te laten verlopen. 
 
Geïnterviewden geven aan dat de uitwerking in het gebouw bijdraagt aan de wijze van 
omgaan met elkaar in positieve zin. Door het veelal werken met grotere open ruimtes, met 
daarbinnen specifieke functies, is er een grotere sociale betrokkenheid op elkaar. De inrichting 
van de werkruimte en het toekennen van een functie daaraan leidt tot ander gedrag en contact 
tussen leerlingen en ook tussen leerlingen en hun begeleiders en docenten. Van de twaalf 
scholen geven acht scholen aan dat er nu meer ruimte is voor andere activiteiten.  
Enkele illustraties: 
- er is letterlijk meer openheid en groepsdoorbrekend onderwijs door de flexibele 

werkplekken, werkruimtes in de gang en hoeken op het onderwijsplein; 
- de werkvorm in units maakt het mogelijk voor leerlingen om beroep te doen op 
 meerdere beschikbare volwassenen in persoonlijke interactie; 
- docenten hebben werkruimtes bij de units. Ze spreken daar meer over onderwijs dan in 
 de vroegere docentkamer; 
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- teamvorming is de succesfactor geweest voor de verandering. Ieder team heeft een 
 eigen teamkamer, gebouwelijke condities zijn essentieel voor de teamvorming. 
 
Essentie uit de literatuur 
Een goed schoolgebouw is een onderwijsvisie vertaald in stenen16, aldus Greetje Lathouwers, 
architect (2004). Omwentelingen in het onderwijsconcept moeten gereflecteerd worden in de 
architectuur, zo stelt pedagoog Anton Strittmatter. Hij stelt dat het ‘konijnenhokmodel’ voor 
schoolgebouwen zijn langste tijd wel heeft gehad en niet past bij veel moderne 
onderwijsconcepten17. De aanname dat een andere setting leidt tot ander gedrag en een 
andere cultuur, leidt ertoe dat in sommige scholen leerpleinen zijn ingericht zonder dat daar 
vooraf voldoende draagvlak was. De verwachting is dat wanneer de muren ontbreken 
docenten en leerlingen meer gaan samenwerken. In sommige gevallen blijkt dat ook inderdaad 
het geval te zijn. Wanneer de ideeën achter een innovatie niet worden gedragen, blijken 
docenten echter ook in een nieuwe setting mogelijkheden te vinden om frontaal klassikaal les 
te geven. Fullan (1999) spreekt in dit geval van de “The carrot and the stick”18.  
 
Je kunt mensen niet dwingen tot een ander gedrag. Er zal naast dwang ook altijd iets zijn 
waarmee het nieuwe gedrag wordt beloond. Het beste is als deze beloning bestaat uit iets wat 
direct gerelateerd is aan het nieuwe gedrag, dus bijvoorbeeld minder gedragsproblemen in de 
klas.  
 

2.2.6 Continuïteit en na verloop van tijd 
 
Korte omschrijving van het thema 
Innoveren is een proces van lange adem. Het duurt jaren om een verandering succesvol te 
implementeren. Het is dan ook niet reëel te verwachten dat er al op korte termijn blijvend 
resultaat geboekt zal worden. Effecten worden vaak pas na jaren zichtbaar. Daarom is 
continuïteit in de school belangrijk, vaak zelfs essentieel. Continuïteit is nodig om de 
verandering door te zetten en vast te houden. De letterlijke betekenis van continuïteit is 
onophoudelijke opvolging of stroom. Continuïteit kan gepland, maar ook niet gepland 
ontstaan19. De scholen die zijn onderzocht waren zich dit bewust. Betrokken docenten wisten 
vanaf het begin dat ze een langdurig traject in gingen, dat ze hierbij langere tijd betrokken 
zouden zijn en dat het langere tijd een inspanning van hen zou vragen. Ook de schoolleiding 
was doordrongen van het feit dat voor langere tijd middelen gewaarborgd dienden te zijn.  
 
Essentie uit de scholen: resultaten 
Continuïteit blijkt in elf van de veertien scholen een rol te spelen.  
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Ervaren noodzaak en nut van de innovatie  
Een aanname was dat de noodzaak die scholen ervaren voor verandering zal afnemen dan 
wel helemaal zal verdwijnen. Door de scholen wordt dit niet expliciet gemeld. Op acht van de 
scholen wordt bij de start van de innovatie in een deel van de school een duidelijke noodzaak 
tot verandering gevoeld.  
Dit wordt veroorzaakt door: 
- het stoffige imago van de school; 
- teruglopende leerlingenaantallen; 
- docenten die iets anders willen; 
- lage leerlingen resultaten en/of 
- inspectierapporten.  
 
Op één school is deze noodzaak bij de start van de verandering minder duidelijk. Wel wordt op 
die school ook melding gemaakt van concurrentie van andere scholen of van 
inspectierapporten, maar die worden niet als echte noodzaak gevoeld. Het is volgens 
betrokkenen vooral een wisseling in het management die de impuls tot verandering gaf. Ook 
tijdens de verandering blijkt bij een deel van het team op deze school de noodzaak voor 
verandering niet duidelijker te worden. Ze ervaren de verandering en erover praten als een 
verspilling van tijd. Op een andere school wordt aangegeven dat er geen duidelijke noodzaak 
voor verandering was bij de start, maar dat men wel steeds meer het nut ervan in begint te 
zien. Leerlingen blijken meer zelfstandig te leren en zijn beter gemotiveerd. Een school stelt 
dat er niet zozeer sprake was van een noodzaak maar van een kans. Die kans ontstond door 
een nieuwbouw die het mogelijk maakte het onderwijs ook anders in te richten. Ook op drie 
andere scholen wordt gemeld dat de verandering in de leerlingen voor teamleden een 
stimulans vormen om de verandering voort te zetten en verder door te voeren. Op één school 
blijkt het nut wat lang uit te blijven. Het veranderproces vraagt langere tijd dan verwacht.  
 
Continuïteit in het doel van de innovatie 
Op geen van de scholen is de innovatie al afgerond. Op alle scholen is een deel van de doelen 
van de innovatie al bereikt, aan een ander deel wordt nog gewerkt. Er zijn op een aantal 
scholen wel doelen aan de oorspronkelijke doelen toegevoegd, maar op geen van de scholen 
zijn de oorspronkelijke doelen helemaal losgelaten. Dat is betrekkelijk want op de meeste 
scholen was geen sprake van concrete doelen of van vage doelen bij de start van de 
innovatie.  
 
Continuïteit in betrokkenheid  
Op alle scholen wordt melding gemaakt van een groeiende betrokkenheid bij de innovatie 
onder het team. Dat komt bijvoorbeeld doordat een deel van de docenten zich meer eigenaar 
is gaan voelen van een top-down ingezette verandering. De innovatie is een stukje van henzelf 
geworden. Op twee scholen wordt aangegeven dat er leraren zijn die bij de school solliciteren 
puur omdat het concept hen aanspreekt.  
 
Over het algemeen gaat betrokkenheid wel met pieken en dalen. Op een school kwam de 
betrokkenheid van het team onder druk te staan toen niet duidelijk was hoe het concept in de 
praktijk moest worden ingevoerd. Dat leidde tot frictie in de school. Ook de aanhoudende hoge 
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werkdruk wordt ervaren als een rem op de betrokkenheid. Op een school wordt opgemerkt, dat 
het nooit genoeg lijkt te zijn.  
Op een andere school was ziekte en afwezigheid de oorzaak van pieken en dalen in de 
betrokkenheid. Anderen moesten er taken bijnemen en de belasting liep daardoor hoog op. Dit 
is nu teruggebracht door een beter taakbeleid en doordat niet iedereen meer bij ieder besluit 
betrokken wordt. Dat laatste wordt overigens wel moeilijk gevonden door een aantal mensen. 
Een andere school meldt het gegeven dat nieuwe medewerkers altijd eerst in een dip 
belanden. Ze komen binnen met bepaalde ideeën en die moeten ze loslaten. Het team vangt 
dit overigens goed op. Ook dreigen er op een school medewerkers af te haken en doet de rest 
hun best om die binnenboord te houden. Soms creëert de school zelf problemen in de 
betrokkenheid. Wanneer de eerste jaren geïnnoveerd wordt met vrijwilligers (de enthousiaste 
mensen) bestaat de kans dat er mensen gaan afhaken wanneer ook de laatste niet-vrijwilligers 
moeten gaan deelnemen.  
 
Op vier scholen wordt melding gemaakt van veel wisselingen in het personeel. Soms wordt dat 
veroorzaakt door verloop in personeel als gevolg van de innovatie, soms hebben wisselingen 
niets met de innovatie te maken. Op een school heeft het vertrek van twee medewerkers die 
de verandering niet zagen zitten veel impact gehad op de rest van het team. Ook op een 
tweede school is dit het geval, er is een persoon vertrokken maar dat levert meteen de 
opmerking op dat “alle goede mensen vertrekken”. Er komen ook nieuwe mensen bij. Dat heeft 
zo zijn voordelen maar nieuwe mensen hebben ook tijd nodig zich de innovatie eigen te maken 
en dat wordt hen niet op alle scholen gegund. Eén school meldt dat het team er minder hecht 
is geworden doordat er nieuwe mensen bij zijn gekomen. Op een andere school vreest men 
verwatering van het concept.  
 
Een school stelt dat sommige teams inmiddels zó op elkaar zijn ingespeeld en kwaliteiten 
komen zó tot zijn recht dat wisselingen echt een verstoring zijn. Nieuwe mensen kunnen in 
team passen of helemaal niet. In dat laatste geval zou het echt een bedreiging kunnen zijn 
voor de continuïteit van de verandering. 
 
Op een school was bij de start van de innovatie een lid van de schoolleiding betrokken, maar 
die werd al snel vervangen door een interim die zich niet betrokken voelt. Ook is er maar een 
beperkte groep docenten bij de innovatie betrokken wat de innovatie erg fragiel maakt.  
 
Verandering vraagt tijd. De boodschap van de geïnterviewde docenten is: geef mensen de 
ruimte én de tijd om zich de verandering eigen te maken (en aan de mensen van de werkvloer: 
neem de ruimte én tijd). Tijd zorgt er bovendien voor dat tegenstanders kunnen wennen en 
positiever kunnen kijken naar de verandering.  
 
Continuïteit in het onderwijsconcept  
Er zijn zes scholen die zijn begonnen met een helder onderwijsconcept. Op deze scholen staat 
het onderwijsconcept nog steeds, hoewel zich gaandeweg de rit wel wijzigingen hebben 
voorgedaan. Voor één school houdt de aanpassing in: meer structuren, vastleggen van het 
leerproces en contacten met ouders die meer zijn uitgewerkt. Op een andere school is naar 
een balans gezocht tussen het aanbodgerichte en vraaggerichte deel van het onderwijs. Ook 
stond in één van de scholen het concept onder druk toen de uitwerking in de praktijk niet zo 
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eenvoudig bleek. De rest van de scholen heeft helemaal geen duidelijk onderwijsconcept bij de 
start van de innovatie.  
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Continuïteit in beschikbare middelen  
De middelen nemen in de loop van de innovatie vrijwel altijd af. Eén school vormt daarop een 
uitzondering, er zijn fondsen geworven om de innovatie te realiseren volgens een plan.  
Soms moet een innovatie worden ingeperkt omdat deze te duur werd. Scholingstijd is bij 
vrijwel iedere school bij de start van de innovatie voldoende aanwezig maar ook deze neemt 
af, hoewel de behoefte blijft bestaan.  
 
Continuïteit in de planning  
Over de planning zijn de meeste scholen kort, deze ontbreekt of er is wel een planning maar 
die wordt gaandeweg de rit bijbesteld. Eén van de scholen werkt met een heel strakke 
planning en meldt zelfs de verbetercyclus (PDCA-cyclus) te hanteren. Er is op deze school 
geen sprake van een wijzing van de planning gaandeweg de rit. Op een andere school is 
gestart met een plan dat is geschreven door de schoolleiding maar vervolgens is de 
verandering niet planmatig ingevoerd. Men is direct gaan experimenteren, reflecteren, plannen 
bijstellen en weer opnieuw gaan experimenteren. Na de planlancering en go ontstonden 
allerlei experimenten wat chaos gaf. Na deze chaos momenten ontstond vanzelf weer 
behoefte aan structuur. Op een derde school heeft men, naar eigen zeggen, de neiging om 
nogal eens hap snap te werk gingen. Ze hebben het voornemen vanaf nu meer doelgericht te 
gaan werken en meer te borgen. Dat werd eerst door een externe begeleider gestimuleerd, 
maar komt nu steeds meer uit het team zelf.  
 
Borging  
Door tien scholen worden één of meerdere manieren genoemd waarop zij de verandering 
proberen te borgen: 
- overlegstructuur in de bouwen; 
- centrale momenten van uitwisseling; 
- studiedagen/ontwikkeldagen; 
- externe coaching on the job; 
- training voor docenten en teamleiders; 
- externe ondersteuning; 
- support van managementteam; 
- intervisiemomenten; 
- POP gesprekken waarvan de innovatie een onderdeel is; 
- samen vieren van kleine successen. 
 
Essentie uit de literatuur 
Innoveren is een proces van lange adem. Het duurt jaren om een verandering succesvol te 
implementeren. Het is dan ook niet reëel te verwachten dat er al op korte termijn blijvend 
resultaat geboekt zal worden. Effecten worden vaak pas na jaren zichtbaar. Daarom is 
continuïteit in de school belangrijk. Continuïteit is nodig om de verandering door te zetten en 
vast te houden. De letterlijke betekenis van continuïteit is onophoudelijke opvolging of stroom. 
Continuïteit kan gepland, maar ook niet gepland ontstaan20. De scholen die wij onderzochten 
waren zich dit bewust. Betrokken docenten wisten vanaf het begin dat ze een langdurig traject 
in gingen, dat ze hierbij langere tijd betrokken zouden zijn en dat het langere tijd een 
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inspanning van hen zou vragen. Ook de schoolleiding was doordrongen van het feit dat voor 
langere tijd middelen gewaarborgd dienden te zijn.  
 
Ingrijpende veranderingen kunnen niet snel tot stand worden gebracht. Het is een kwestie van 
een lange adem. Het is moeilijk om de energie en de interesse van betrokkenen langere tijd 
vast te houden. In de loop van de tijd is het nieuwe eraf, andere zaken zijn urgent geworden, 
er komen nieuwe ideeën langs die worden opgepakt. Innovaties moeten blijvend worden 
gevoed. Dat kan niet met allerlei losse activiteiten. In de scholen die veranderingen langere tijd 
vasthielden ontstond een leergemeenschap waarin van elkaar leren een vanzelfsprekendheid 
was. Professionele leergemeenschappen worden gezien als een van de belangrijkste 
voorwaarden voor bestendige veranderingen21. In dialoog blijven met elkaar, regelmatig terug 
kijken en het vieren van successen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 
 
Verloop in het onderwijspersoneel en de schoolleiding is een van de belangrijkste bedreigers 
van continuïteit22. Door (te) veel personele wisselingen bestaat het gevaar dat men op een 
gegeven moment niet meer weet waarom men de dingen doet zoals men ze doet. Docenten 
op een van de scholen vertelden: “We zijn op een rijdende trein gesprongen. In het begin was 
dat echt overleven, maar gaandeweg wisten we de draad weer op te pakken. Dat was sneller 
gegaan als we eerder hadden geweten wat er allemaal aan de verandering vooraf was gegaan 
en hoe het eerste deel van het traject was verlopen. Nu stopten we vaak veel tijd en energie in 
een idee dat al eerder in het traject door anderen was uitgeprobeerd en dat niet bleek te 
werken.” Dit leidt tot de conclusie dat het helpt als alle betrokkenen de ontstaans)geschiedenis 
van een innovatie kennen. Voor de continuïteit van de innovatie is het belangrijk de 
uitgangpunten van de innovatie niet te vergeten. 
 
Een andere belangrijke bedreiger van een innovatie is de neiging van mensen om terug te 
veren naar het vertrouwde gedrag van voor de innovatie. Een van de oorzaken hiervoor is de 
wegvallende veranderkracht, bijvoorbeeld doordat de trekkers van de innovatie verdwijnen. 
Ook wanneer de noodzaak voor verandering niet meer zo sterk wordt gevoeld of helemaal is 
verdwenen, kunnen mensen terugvallen in oud gedrag. Een voorbeeld hiervan is een school 
die de noodzaak om te veranderen voelde wegens sterk teruglopende leerlingenaantallen. 
Toen er weer meer leerlingen kwamen verdween ogenschijnlijk die noodzaak. Het gedrag van 
de docenten veerde terug naar het oude voorkeurspatroon. Veranderen kost nu eenmaal 
energie die niet aan andere, ook essentiële, zaken kan worden besteed23. Om dit terugveren 
te voorkomen, is het nodig steeds opnieuw tijd te investeren in het verlenen van betekenis aan 
de innovatie. Het is een kwestie van consequente aandacht voor de betekenis van de 
verandering.  
Natuurlijk, iedereen weet, innovaties hebben tijd nodig. Als er geen tijd is dan kunnen mensen 
geen ervaringen opdoen, niet met elkaar over de innovatie nadenken en praten, nieuwe 
praktijken ontwikkelen en oefenen, geen nieuwe routines opdoen. Ingrijpende innovaties 
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veronderstellen een langzaam leerproces waarvoor je de tijd moet nemen24. Neem je die tijd 
met elkaar dan wordt een innovatie in de loop van de tijd steeds concreter en gaat het bij 
steeds meer mensen ‘leven’. De scholen die wij onderzochten waren zich dit bewust. 
Betrokkenen wisten vanaf het begin dat ze een meerjarig traject ingingen dat van hen langere 
tijd extra inzet zou vragen.  
 
Naast het feit dat tijd ervoor zorgt dat een concept steeds concreter wordt, kan er een moment 
komen dat de inhoud van een verandering verwatert. In enkele scholen die wij onderzochten 
zagen wij dat vooral in het eerste jaar veel aandacht aan het concept werd besteed. Daarna 
dreigde de aandacht te verslappen. Om allerlei redenen werd steeds meer water bij de wijn 
gedaan. Zodra men zich dit bewust werd, werden gericht acties ondernomen om de essentie 
van de innovatie te bewaken. Men ging bijvoorbeeld opnieuw in gesprek over de kern van het 
concept.  
 

2.2.7 Thema Winst- en verliesrekening 
 
Korte omschrijving van het thema 
Onderwijsvernieuwingen leveren iets op en ze kosten iets voor schoolorganisaties, de mensen 
daarin en de kinderen. Dit noemen we hier de winst- en verliesrekening. Uit een al bijna 
klassiek onderzoek van Doyle en Ponder naar de practical ethic know how van docenten blijkt 
dat innovaties waarvan het praktische nut niet op de eerste blik zichtbaar is geen kans krijgen 
bij docenten25. Docenten maken grotendeels onbewust een winst- en verliesrekening op als ze 
voor het eerst van de innovatie horen. Het belang van henzelf en van hun leerlingen staat bij 
deze keuze voorop. Is de balans eenmaal doorgeslagen naar de verlieskant dan is deze dit 
moeilijk te herstellen. Het eerste beeld van een verandering blijkt dan hardnekkig26. De manier 
waarop een innovatie in de school wordt geïntroduceerd is dus van cruciaal belang (zie ook 
thema verloop van tijd). De winst- en verliesrekening speelt niet alleen bij de start van een 
innovatie, maar is gedurende het hele innovatieproces relevant. 
 
De essentie uit de scholen: resultaten 
Waar zit de winst? 
In negen van de veertien scholen werden uitspraken gedaan over de winst- en verliesrekening 
bij innovatie. Op alle negen scholen wordt het leerplezier van de leerlingen als grootste winst 
genoemd. Wat leraren noemen is: de motivatie van leerlingen om te leren, samen en 
zelfstandig te werken in allerlei leersituaties: er doen zich geen ordeproblemen voor in de 
groepen. Leraren noemen dit ook hun 'drive' om door te gaan met ander onderwijs. Als dan 
ook nog blijkt dat de traditionele leerresultaten gelijk blijven, naast persoonlijke groei en 
talentontwikkeling bij leerlingen, staat het saldo op winst. Leerlingen, die we op zes scholen 
geïnterviewd hebben, bevestigen het plezier in anders leren en samenwerken. 
Op de negen scholen noemen docenten als grote winst ook de onderlinge samenwerking, de 
teamgeest, in kernteams of duo’s et cetera. Er niet alleen voor hoeven staan geeft kracht om 
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door te gaan ook in moeilijke tijden. Ook het blijven leren als leraar, individueel of als collectief, 
wordt op zes scholen als winst genoemd. 
De schoolleiding op zeven scholen noemt als winst dat het teruglopend aantal leerlingen is 
gekeerd door ander onderwijs te bieden dan de omgevingscholen. Bij drie scholen ging het 
bovendien om een nieuwe vestiging, wat de schoolleiding als kans zag om zich te 
onderscheiden van de omgevingscholen. 
 
Waar zit het verlies? 
Het is belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan deze winst, maar ook wat verlies 
betekent. Op zeven scholen noemen de leraren met name de extra tijdsinvestering (ook vrije 
tijd) wat na verloop van tijd als verlies wordt gevoeld. Menig weekend en avonduur gaan zitten 
in het vormgeven van dit ander onderwijs, alleen of in samenwerking met collega's. Het idee 
dat na verloop van tijd een innovatie minder van hun tijd en energie vraagt, wordt door de 
leraren niet bevestigd. Juist het actueel houden van bijvoorbeeld buitenschools leren vreet 
energie voor extern relatiebeheer en inhoudsontwikkeling: wat gaan de leerlingen leren en 
doen? Desondanks vinden deze docenten dat de inspanningen het nog steeds waard zijn: de 
kosten wegen tegen de baten op. 
Ook leerlingen noemen verlies. Op drie scholen noemen vo-leerlingen de extra tijd die zij 
steken in hun (buitenschoolse) opdrachten en presentaties maken. Volgens deze vo- 
leerlingen kiezen zij ervoor om minder energie te steken in de traditionele leerinhouden en in 
de toetsen. 
Op organisatieniveau noemen twee vo scholen met een twee-stromenmodel ( ander onderwijs 
en regulier onderwijs naast elkaar) de verdeeldheid in de school als verlies. Het team koos op 
deze scholen niet in meerderheid voor de vernieuwing. Ander onderwijs stelt fysiek andere 
eisen aan een deel van het schoolgebouw. Naast een conceptuele splitsing over onderwijs 
ontstaat er ook een fysieke 'scheiding'. De schoolleiding ervaart deze 'eilanden' in de school 
als een onbedoeld nadeel. Dit betekende voor docenten dat ze wel bij een school horen, maar 
niet meer als een team werken.  
 
Steeds opnieuw de balans opmaken 
De winst- en verliesrekening wordt niet alleen bij de start van een innovatie opgemaakt, maar 
ook voortdurend gedurende het innovatieproces. Op zes scholen is cyclisch tijd ingepland voor 
reflectie en aanpassingen. Dit gebeurde door te werken met studie- en herontwerpdagen en 
vertraagde tijd. Drie van deze zes scholen pasten ook onderzoek in als reflectiemethode.  
Op de overige drie scholen is (te) weinig tijd voor reflectie op winst en verlies ingepland. 
Docenten missen dit het meest. 
Wel zijn er op alle negen scholen regelmatig organisatorische aanpassingen gedaan om het 
verlies kleiner te maken: veranderingen in het taakbeleid, roosterwijzigingen, herindeling van 
teams en leerling-groepen, extra ondersteuning van buiten en dergelijke. 
 
De essentie uit de literatuur 
Er is weinig te vinden in de literatuur over winst en verlies gevoelens bij innovatie. Starten met 
een gevoel van winst voor jezelf als docent en voor de leerlingen is belangrijk om een 
innovatie vol te houden. Zeker in het begin is er scepsis in de directe omgeving of deze 
innovatie wel gaat werken. 
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Bepaalde elementen zullen van de balans verdwijnen en andere zullen worden toegevoegd. 
Concrete leerresultaten zullen zowel positief als negatief uitvallen. Onzekerheid maakt plaats 
voor gevoel van werkplezier, gevoel van werkplezier wordt werkdruk. De inspiratie gaat en 
komt. Als dit proces niet wordt georganiseerd, blijft dit gevoel van winst en verlies voor een 
groot deel impliciet. Op verschillende momenten voor jezelf en met elkaar een winst- en 
verliesrekening opmaken levert voor alle betrokkenen meerwaarde op. De werkwijze 'pieken 
en dalen' (zie bijlage 1) voor alle betrokkenen (schoolleiding,docenten. leerlingen en ouders) 
maakt deze rekening helder. 
 
 Literatuur 
- Doyle, W. & Ponder, G.A. (1977) The practivality Ethic in Teacher Decision Making 
 Interchange, Vol 8, No 3.  
- Weick, K.E. (2001) Sense making of the organization. Blackwel; Oxford.  
 

2.2.8 Doelen stellen en effecten meten 
 

Korte omschrijving van het thema 
Wat is het doel van de verandering, vroegen wij op alle scholen die wij onderzochten. Wat 
wilden jullie bereiken? We vroegen dit aan verschillende groepen betrokkenen, management, 
docenten, leerlingen en ouders. De antwoorden verschilden per school en liepen ook binnen 
scholen nogal eens uiteen. Wel lijkt het erop dat verandering van de grond kwam als de 
motieven, wensen en belangen van de verschillende betrokkenen (bestuur, leiding, team, 
ouders, leerlingen) in dezelfde richting wezen of in elkaars verlengde lagen. Een voorbeeld 
hiervan is dat terwijl de schoolleiding als doel noemt de leegloop van de school te willen 
tegengaan, docenten stellen dat ze beter tegemoet willen komen aan verschillen tussen 
leerlingen. Vroegen we wat de innovatie de school heeft opgeleverd dan volgde meestal een 
uitgebreide opsomming van waargenomen effecten. Het kon daarbij gaan om leereffecten bij 
leerlingen en docenten maar ook om concepten die concreet vorm hebben gekregen 
(teamteaching, invoering van portfolio’s). Werd vervolgens gevraagd hoe die effecten werden 
gemeten bleven veel scholen opnieuw het antwoord schuldig. 
 
De essentie uit de scholen: resultaten 
In acht (drie po-scholen en vijf vo-scholen) van de veertien scholen zijn uitspraken gedaan 
over de doelen en over de effecten van de innovaties.  
 
Doelen van de innovatie en missie en visie van de school 
Het verband tussen de doelen van de innovatie en de missie en visie van de school is op drie 
van de acht scholen duidelijk aanwezig. Op één van de vo-scholen zijn de doelen voor de 
innovatie volgens betrokkenen afgeleid uit de missie en visie van de school. De innovatie sluit 
daarom volgens betrokkenen naadloos aan bij de kernwaarden van de organisatie. Op de 
tweede school wordt aangeven dat er veel tijd en energie is besteed aan het helder krijgen van 
de visie. De visie van de school is: we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de 
kinderen. Een derde school geeft aan dat de innovatie onderdeel vormt van een 
schoolontwikkelplan. Dat heeft veel houvast gegeven tijdens de innovatie. Op een vierde 
school kunnen leden van het management wel enigszins aangeven hoe de innovatie binnen 
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de visie van de school past. Maar andere respondenten tekenen hierbij onmiddellijk aan dat de 
visie van de school onduidelijk is of dat ze zelfs helemaal niet weten wat de visie van de 
school is. In de overige scholen wordt niet gesproken over een expliciet verband tussen de 
doelen en de missie en visie van de school. Wel maakt een van deze school melding van het 
maken van een sterkte zwakte analyse op grond waarvan SMART-doelen voor de innovatie 
zijn geformuleerd.  
 
De doelen  
Er blijken in de scholen zelden vooraf concrete doelen te worden gesteld. Voorbeelden van 
doelen die worden genoemd zijn: 
- het leren met hoofd, hart en handen;  
- actieve leerlingen;  
- zelfverantwoordelijkheid van leerlingen;  
- groei in de persoonsvorming van leerlingen; 
- doorlopende leerlijnen;  
- leerlingen afleveren met een zo hoog mogelijke kwalificatie;  
- synergie tussen actoren in het onderwijs, betrokkenheid van de ouders; 
- meer samenhang in de leerstof;  
- meer betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces;  
- leerlingen leren van elkaar.  
Slechts één school stelt vooraf wel concrete doelen. Er wordt op deze school zelfs gesproken 
van SMART geformuleerde doelen. In de overige scholen, waar concrete doelen ontbreken, 
worden wel duidelijke kaders gesteld. Dat is ook nodig, aldus de betrokkenen op één van de 
scholen, want iedereen bleek eigen beelden te hebben van wat de innovatie in zou moeten 
houden.  
 
Communicatie over de doelen 
Van de acht scholen geven vier aan dat er wordt gecommuniceerd over de doelen van de 
innovatie. Die communicatie beperkt zich meestal tot interne communicatie, teamleden, 
docenten. Eén school noemt daarnaast de ouders. In één school zijn de doelen breed 
gecommuniceerd: naar ouders, leerlingen, directie, collega’s en reguliere onderbouw. In één 
school is pas sinds kort communicatie over doelen met de docenten omdat toen besloten 
samen de doelen te concretiseren om te kunnen evalueren. In het kader van communiceren 
geeft een andere school aan dat ze behoefte heeft aan een nieuwe manier om zich te 
verantwoorden. Een verantwoording die aansluit bij de standaarden van de inspectie.  
 
Ontwikkeling van doelen tijdens de innovatie 
In alle acht scholen worden doelen gaandeweg de innovatie verder geconcretiseerd en 
‘harder’ gemaakt. Met dit laatste bedoelen scholen dat ze doelen meetbaar proberen te 
maken. Dit gebeurt soms omdat scholen een externe noodzaak voelen om doelen te 
concretiseren, zoals vragen van de inspectie. Meestal is het echter de school zelf die behoefte 
heeft aan meer ‘meetbare’ doelen.  
 
Wie stelt de doelen? 
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De doelen worden meestal gesteld door het management (één keer) of door een 
‘pioniersgroep’. In deze pioniersgroepen zaten ook ouders. In een enkel geval wordt het team 
betrokken bij het stellen van doelen. 
 
Gewenste effecten  
Op de scholen wordt een breed scala aan gewenste effecten genoemd. De meeste ervan 
hebben betrekking op de prestaties van leerlingen zoals:  
- leerlingen moeten op een hoger niveau worden gebracht, hogere resultaten bereiken en 
 uitstromen met de juiste kwaliteiten/kwalificaties; 
- groei in persoonlijke kwaliteiten van leerlingen.  
 
Er worden ook andere effecten verwacht zoals: 
- minder lesuitval en minder uitval van leerlingen; 
- aantrekken ander soort leerlingen; 
- een doorbreken van de eilandjescultuur in de school.  
Er een school waarvan betrokkenen aangeven geen idee te hebben welke effecten van de 
innovatie worden verwacht.  
 
Vastgestelde effecten 
In drie van de acht scholen worden de effecten niet vastgesteld, maar zijn er wel gevoelde 
effecten. Ik zie dat leerlingen enthousiast zijn, aldus een schoolleider op één van de scholen. 
Ik zie ook de ouder betrokkenheid en hoor de positieve opmerkingen van het bestuur. Op een 
andere school wordt aangegeven dat de leerlingen duidelijk zelfstandiger zijn geworden, 
vaardiger met de competenter, actiever en opener. Ook een andere schoolleider is heel stellig, 
op alle fronten zijn volgens haar effecten bereikt. De leerlingen werken zelfstandiger en maken 
keuzes, het team is transparanter geworden en het imago van de school is verbeterd.  
 
Op drie andere scholen worden wel ‘hardere’ bewijzen verzameld voor effecten. Eén school 
meldt bijvoorbeeld dat ze hebben vastgesteld dat er meer verschillende werkvormen worden 
gebruikt, het aantal effectieve strategieën is toegenomen en de mentor meer leerling-
gesprekken voert. Een andere school zegt vast gesteld te hebben dat de leerlingen het goed 
doen in het mbo. Een derde school geeft aan harde bewijzen te verzamelen over de groei van 
de leerlingen via ontwikkellijnen. Ook zijn de docenten in deze school gegroeid omdat ze 
hebben deelgenomen aan een onderzoek.  
 
De overige scholen melden dat het nog te vroeg is om effecten vast te stellen, maar dat ze wel 
steeds meer druk voelen om dit te gaan doen.  
 
Reacties op effecten 
- Het vaststellen van effecten geeft duidelijkheid en kan motiverend werken voor de 
 verandering (maar in een enkel geval vastgesteld). 
- Vaak zijn de effecten alleen nog intern besproken. 
- Nog weinig met externen gecommuniceerd (ouders en anderen). 
- Verantwoording aansluitend bij inspectie is in sommige casussen als probleem 
 genoemd. 
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Essentie uit de literatuur 
Uit de resultaten blijkt dat de meeste scholen de innovatie niet starten met concrete, meetbare 
doelen. Is dat nodig om een innovatie te laten slagen? Hierover zijn de meningen in de 
literatuur verdeeld. Ja, zeggen voorstanders van een ontwerpgerichte veranderaanpak. Je stelt 
vooraf duidelijk je doelen, maakt een duidelijke planning, bewaakt de voortgang en meet de 
resultaten. Meten is weten! Een innovatie zonder concrete, meetbare doelen is gedoemd te 
mislukken. Neen, menen de aanhangers van een ontwikkelgerichte veranderaanpak. 
Veranderen is een iteratief proces. Het vraagt slechts globale doelen en een globale 
planning27. De meeste scholen die wij onderzochten hebben bewust of onbewust voor een 
ontwikkelgerichte insteek gekozen. Die werkte bij hen goed. Een aantal, dat wel precies voor 
ogen had welk onderwijsconcept zij wilden realiseren gebruikte een vorm van 
ontwikkelgerichte aanpak waarin het doel al wel concreet was maar nog niet de concrete 
vormgeving ervan. In een leercyclus werden doelen steeds concreter en konden betrokkenen 
zich in toenemende mate een voorstelling maken van de te bereiken effecten.  
 
Gaandeweg ontstaat de behoefte 
Gaandeweg de rit neemt de behoefte toe om effecten te gaan meten/zichtbaar te maken. De 
scholen die wij onderzochten bleken in toenemende mate opbrengstgericht te gaan werken. In 
het begin van het innovatietraject waren ze nog niet in staat om kritische succesfactoren voor 
de innovatie te benoemen. Concrete meetbare doelen kunnen trouwens aan het begin van een 
verandering een remmende factor zijn. Met het vooraf omschrijven van zeer concrete doelen, 
kan ook de angst om te falen toenemen. Wanneer betrokkenen hun eerste succeservaringen 
opgedaan hebben, vormt het bepalen van concrete kritische succesfactoren en het meten van 
effecten juist een extra stimulans 28.  
 

2.2.9 Ouders 
 
Korte inleiding op het thema 
Ouders en school kunnen op diverse manieren met elkaar in contact treden zowel voor, tijdens 
als na de innovatie. Op al deze momenten kan er betrokkenheid zijn van ouders naar school 
met betrekking tot het eigen kind, van ouders naar de school in zijn algemeenheid en, 
andersom, vanuit de school naar ouders.  
 
Essentie uit de scholen: resultaten 
In acht van de veertien scholen worden ouders genoemd als belangrijk thema binnen de 
innovatie. Op deze scholen hebben we informatie verzameld over de rol van de ouders voor, 
tijdens en eventueel na de innovatie. 
 
De rol van ouders vóór de innovatie 
Binnen vijf van de onderzochte scholen is gesproken over de rol van de ouders vóór de 
innovatie. Deze bestond bijvoorbeeld uit het betrekken van de ouders door het in kaart 
brengen van behoeften van ouders betreffende het onderwijs en het organiseren van 
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27 Homan, Th. (2005) Organisatiedynamica. Theorie en praktijk van organisatieverandering, 
  Academic Services. 
28 Black, J. & Gregersen, H. (2002). Leading strategic change. New Jersey: Prentice-Hall. 

 



ouderavonden waarop de plannen verhelderd werden. Op enkele scholen ging de 
betrokkenheid van ouders vóór de innovatie veel verder. Hier werden ouders betrokken bij de 
plannen en konden ze meedenken over het onderwijsconcept (bijvoorbeeld in een zogenoemd 
‘expeditieteam’ bestaande uit teamleden en ouders). Zo kon op sommige scholen in 
gezamenlijkheid het concept groeien.  
 
De rol van ouders tijdens de innovatie 
Op zeven van de onderzochte scholen wordt expliciet gesproken over de rol van de ouders 
tijdens de innovatie. De boodschap komt veelal op hetzelfde neer: organiseer dialoog over 
onderwijs, betrek ouders bij de inhoud, laat ze actief meedoen door bijvoorbeeld gastlessen te 
geven, start een klankbordgroep van ouders en laat ze een kijkje nemen op de werkvloer. Op 
een enkele school zaten ook ouders in de bouwcommissie.  
Ouders geven aan waardering te hebben voor de dialoog en met name voor de acties die 
hieruit voortvloeien. Dat maakt dat ouders zich ook daadwerkelijk serieus genomen voelen. 
Ouders roemen het lef waarmee een team uitleg geeft aan de aanpassingen die ze aan 
oorspronkelijke plannen willen doen. Dit kwetsbaar opstellen oogst waardering bij ouders. 
 
De rol van ouders na de innovatie 
Na de innovatie draait het volgens ouders en teams om het in gesprek blijven met ouders. Het 
beeld dat zes van de onderzochte scholen schetsen is dat ouders graag meedenken over het 
onderwijs. Persoonlijk contact en nabijheid wordt door een van de scholen genoemd als 
cruciale factoren. 
 
Ouders als partner? 
Scholen (en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren) liggen ingebed in een 
spanningsveld waarin verschillende belangen voortdurend om de voorrang strijden: het 
maatschappelijk belang, het belang van opgroeiende kinderen en het belang van de 
professionals. Wil de school in dit spanningsveld geen speelbal zijn die nu eens deze kant 
uitvliegt en dan weer een andere, dan is een duidelijke positie van de school in dit 
spanningsveld essentieel.  
De meeste door ons onderzochte scholen kiezen er binnen dit spanningsveld voor de 
belangen van de kinderen centraal te stellen, zonder overigens andere belangen te 
verwaarlozen. Dit spoort met de groeiende aandacht voor de pedagogische opdracht van de 
school. 
Deze keuze geeft ouders onherroepelijk een veel duidelijkere plaats. Het ligt voor de hand hen 
meer als partners te zien, in het belang van het kind. Zij zijn dan wel niet de enigen die 
opvoeden, maar behouden wel de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding. In dit licht is 
het interessant te kijken welke rol ouders spelen op innovatieve scholen. 
 
Essentie uit de literatuur 
Ouders tonen hun mondigheid als de belangen van hun kinderen onvoldoende worden 
gewaarborgd. Bovendien is verantwoording afleggen momenteel een actueel thema in de 
discussie over goed onderwijsbestuur. Dit geldt voor alle scholen, of ze nu in een 
veranderproces verwikkeld zijn of niet. De verwachtingen die de school van ouders heeft, 
worden vaak onvoldoende expliciet naar ouders gecommuniceerd (Smit e.a., 2007). Op hun 
beurt blijken onuitgesproken verwachtingen van ouders over het doel en resultaat van de 
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school onderwijsvernieuwingen flink dwars te kunnen zitten. In de geëscaleerde 
onderwijsvernieuwingsstrijd in de VS komt dit onder andere tot uiting bij de redenen waarom 
ouders kinderen thuis onderwijs geven (‘home scholing’) of naar zogenoemde ‘forprofitscholen’ 
brengen. Hiermee wordt maar weer eens onderschreven dat het belangrijk is de dialoog aan te 
gaan met ouders over de verwachtingen van elkaar en de doelen van de school (Coonen, 
2008).  
Ook de door ons onderzochte scholen hadden af en toe te maken met ouders die, vanwege 
onbegrip of conflicterende doelen, hun kind van school haalden. Aan de andere kant is er op 
de door ons onderzochte scholen ook sprake van nieuwe ouders die juist bewust voor de 
school en het nieuwe onderwijsconcept kiezen.  
 
De overgrote meerderheid van de schoolleiders en leerkrachten van innovatieve scholen is 
van mening dat het voor het slagen van het nieuwe leerconcept belangrijk is dat school en 
ouders op één lijn zitten. Toch zegt in een onderzoek slechts 40% van de schoolleiders ouders 
vooraf bevraagd te hebben over hun mening ten aanzien van de richting van de 
onderwijsverandering (Smit e.a., 2008). In de door ons onderzochte scholen zagen we een 
dergelijke ontwikkeling. Ouders worden als een zeer belangrijke actor in het geheel gezien. 
Toch is lang niet op alle scholen de verandering vóór de invoering een gespreksonderwerp 
met ouders geweest. Wel zien we op de meeste scholen dat de dialoog met de ouders over 
het gekozen onderwijsconcept gaandeweg de verandering op gang is gekomen. 
 
Partnerschap 
Partnerschap met ouders is geen doel op zich, maar een middel om een gezamenlijk belang te 
dienen: optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. 
Dat vraagt om een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school en een wederzijdse 
investering (De Wit, 2008). Bij partnerschap maken we onderscheid tussen meehelpen, 
meedenken en meebeslissen. Bovendien onderscheiden we drie niveaus van dialoog: de 
betrokkenheid van ouders richting hun eigen kind (als leerling), de betrokkenheid van ouders 
richting de klas/groep of de school en de betrokkenheid van de school richting ouders. Teams 
die veranderingen in hun onderwijs door willen voeren, doen er goed aan met elkaar te 
bepalen op welk niveau van dialoog welk type partnerschap van toepassing is. Daarna kan de 
dialoog met de ouders aangegaan worden over de doelen en verwachtingen over en weer.  
 
Literatuur 
- Coonen, H. (2008), Professioneel leraarschap en onderwijsinnovatie, Universiteit 
 Twente/Open Universiteit Nederland. 
- Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R. en Brus, M. (2008), Ouders en innovatief onderwijs, 
 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’, 
 Nijmegen: ITS. 
- De Wit, C. (2008), Educatief partnerschap tussen ouders en school. Visie en praktijk op 
 Wittering.nl., ’s Hertogenbosch: KPC Groep. 
 

2.2.10 Concreetheid van innovatie-inhoud 
 
Korte inleiding op het thema 
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Concreetheid van de innovatie-inhoud houdt in dat leerkrachten en docenten tot op het niveau 
van het dagelijks handelen weten wat de innovatie behelst. Ze weten wat er van hen verwacht 
wordt en het is op de één of andere manier gegarandeerd dat leerlingen, ongeacht de 
leerkracht of docent voor de klas, hetzelfde aanbod krijgen.  
De laatste jaren is er vanuit de politiek en de maatschappij een roep om meer evidence based 
te veranderen en innoveren (Onderwijsraad, 2006). Weten leerkrachten voldoende welke 
concrete activiteiten binnen het primaire proces aantoonbaar bijdragen aan de doelen van de 
innovatie? Is men op de hoogte van de nieuwste inzichten, betrekt men dit bij de discussie 
over de innovatie en bespreekt men wat dit betekent voor het primair proces en hun eigen 
dagelijkse handelen? 
 
Essentie uit de scholen: resultaten 
In zeven van de veertien scholen wordt de concreetheid van de innovatie-inhoud genoemd als 
belangrijk thema. Op deze scholen hebben we informatie verzameld over de wijze waarop dit 
thema een rol speelt. 
 
Op twee van de zeven scholen die concreetheid van de innovatie-inhoud noemen, wordt deze 
als positieve factor binnen de innovatie gezien. Op één school binnen het onderzoek benoemt 
men dat de oriëntatiefase ten volle is benut. Het team heeft veel tijd en energie besteed aan 
het helder krijgen en uitwerken van de visie tot op het niveau van het dagelijks praktisch 
handelen. Op een andere school stuurt de directie zeer sterk op collectieve en individuele 
leerprocessen. Het concept geeft richting en er vindt klassenbezoek en coaching plaats met 
behulp van video-interactiebegeleiding.  
 
Op de andere vijf scholen heeft men slechts globale voorstellingen gemaakt van de 
veranderingen. Op één school wordt het als volgt verwoord: “Er was een heldere richting bij de 
start geformuleerd. De inrichting was aan het team”. Op drie van de zeven scholen heerst zelfs 
duidelijk ontevredenheid bij de docenten over de concreetheid van de innovatie. 
Docenten binnen één van de onderzochte vo-scholen geven aan dat het voor hen in het begin 
volstrekt onduidelijk was wat er van hen gevraagd werd. Er leefden verschillende beelden van 
de innovatie-inhoud (bijvoorbeeld projectonderwijs) en niemand wist precies op welke manier 
dit het beste handen en voeten gegeven kon worden. Deze docenten ervoeren binnen de 
innovatie te weinig concrete ondersteuning en handvatten op het niveau van het primair 
proces. Zij gaven aan dat het lang geduurd heeft voordat er beelden ontstonden en voordat 
teamleden op één lijn zaten. Bovendien loopt men risico dat er verschillende beelden leven 
binnen vakgroepen, subteams of units. 
Op één van de vo-scholen wordt zelfs gezegd dat men van mening is dat het team zich te 
weinig op de inhoud concentreert en dat er vaak sprake lijkt te zijn van ‘windowdressing’. 
 
Daar waar nadrukkelijk gestreefd wordt naar gelijke kwaliteit en interpretatie van de doelen van 
de innovatie binnen de units/subteams, zien we dat managers risico’s durven te nemen en 
durven ‘schuiven’ met mensen. Niet alleen persoonlijke voorkeuren en werkplezier zijn dan 
leidend, maar de inzet en kwaliteiten van de medewerkers ten behoeve van de kwaliteit van 
het primair proces. 
 
Essentie uit de literatuur 
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Uit onderzoek van Harvard door onderzoeker Elmore (2003) blijkt dat slecht presterende 
scholen niet gekenmerkt worden door een gebrek aan inzet en motivatie van de leraren, maar 
door het maken van verkeerde beslissingen over de zaken waaraan gewerkt moet worden. 
Men weet onvoldoende WAT goed is voor de leerlingen, welke verbeteringen echt tot betere 
prestaties en ontwikkeling leiden. 
 
Marzano heeft onderzoek verricht naar onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed 
hebben op prestaties van leerlingen door een meta-analyse uit te voeren op onderwijsresearch 
van de laatste 25 jaar. Zijn werk levert een belangrijke bijdrage aan de ‘evidence’ op het 
gebied van onderwijsverbetering.  
 
Marzano vond elf factoren die van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen, waarvan vijf 
op schoolniveau. Hieronder staan deze vijf factoren genoemd.  
 
 
Factoren op 
schoolniveau 

 
-  Haalbaar en gedegen programma 
- Stimulerende doelen & effectieve feedback 
- Betrokkenheid van ouders en gemeenschap 
- Veilige, ordelijke omgeving 
- Collegialiteit en professionaliteit 

 
De mate waarin sprake is van een haalbaar en gedegen onderwijsprogramma heeft betrekking 
op ons gevonden thema: Concreetheid van de innovatie-inhoud. 
 
Een haalbaar en gedegen onderwijsprogramma 
In welke mate kan een school ‘garanderen’ dat bepaalde onderwerpen onderwezen zullen 
worden, ongeacht welke leraar welk vak geeft aan welke groep? Is het lesplan uitvoerbaar in 
die zin dat de leraren voldoende lestijd tot hun beschikking krijgen om de lesinhoud op een 
adequate manier te onderwijzen?  
 
Net zoals doelen voor de innovatie de innovatie sturen, zo stuurt concreetheid over de inhoud 
het dagelijks handelen van de persoon voor de groep. Op veel scholen wordt het 
onderwijsconcept vooraf niet tot op het dagelijks handelen in de groep voorbereid. Dit groeit 
gaandeweg de innovatie door experimenteren, praten, bij elkaar kijken en coaching. Dit lijkt 
geen probleem te hoeven zijn voor het slagen van de innovatie, zolang men maar wel tot die 
concrete invulling komt gaandeweg het proces.  
Black en Gregersen stellen zelfs dat met het vooraf omschrijven van zeer concrete doelen ook 
de angst om te falen toe kan nemen. Zij stellen dat het juist voordelen heeft betrokkenen eerst 
succeservaringen op te laten doen en vervolgens concrete kritische succesfactoren te laten 
benoemen met elkaar. Het aansluitend daaraan meten van de effecten vormt dan een extra 
stimulans voor teamleden29.  
 

                                                           
29  Black, J. & Gregersen, H. (2002). Leading strategic change. New Jersey: Prentice-Hall. 
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Een team zou volgens Heck et all. (1981) samen vast moeten stellen wat de bandbreedte van 
de innovatie is. Daarmee ontstaan concrete beelden en duidelijkheid over de ruimte voor eigen 
invullingen. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk de innovatie te monitoren tot op het niveau 
van het dagelijks handelen. Deze bandbreedte wordt door het gezamenlijk evalueren, het 
uitvoeren van consultaties in de groepen en discussie onderling steeds verder concreet 
gemaakt en aangescherpt. Op die manier wordt het ook mogelijk elkaar aan te spreken op het 
betreden van paden buiten de vastgestelde bandbreedte. 
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3 CONCLUSIES 

In het onderzoek naar ‘Wat werkt in innovatieve scholen’ zijn diverse methoden van 
informatieverzameling gebruikt. Alle drie de methodieken kenmerken zich door ruimte voor de 
eigen verhalen van de respondenten, maar de mate van voorgestructureerdheid verschilt. 
Het retroperspectief onderzoek richtte zich op de beantwoording van drie sets deelvragen over 
de proceskant, de vormgeving en de effecten van het onderzoek. Bij vijf scholen vond een 
semigestructureerde casestudy plaats, bij drie scholen een narratief responsief onderzoek.  
In dit onderzoek kunnen we concluderen dat het niet zozeer uitmaakt met welke methodiek de 
gegevens boven tafel verkregen zijn. Beide vormen van onderzoek leidden namelijk tot 
dezelfde resultaten. Het lijkt erop dat met de gehanteerde methodieken, mits voldoende ruimte 
wordt gelaten voor het vertellen van het eigen verhaal van de respondenten, dezelfde 
conclusies kunnen worden getrokken. Alle drie de gehanteerde methodieken stelden de 
respondenten in staat hun verhaal te reconstrueren en te reflecteren op het eigen 
innovatieproces. 
 
Het lijkt in ons onderzoek dus niet zozeer uit te maken welke onderzoeksinstrumenten 
gehanteerd worden. Een systematische manier van dataverzameling met voldoende ruimte 
voor het eigen verhaal van de betrokkenen lijkt belangrijker dan de specifieke methode van 
dataverzameling. Onder een systematische manier van dataverzameling verstaan we een 
onderzoeksmethode met een vooraf bepaalde focus, voldoende tijd en ruimte voor de 
respondenten om te reageren en een gedegen analyse van de data. Bovendien zit een deel 
van de meerwaarde van de door ons gehanteerde onderzoeksmethodieken in het feit dat de 
betrokkenen de mogelijkheid hebben gehad om met elkaar in gesprek gaan, dat door de 
onderzoekers gezorgd is voor verdieping, dat reflectie op gang is gebracht (met externe 
ondersteuning) en dat afgerond is met concrete afspraken (inclusief nieuwe evaluatie 
afspraken). 
 
Pieken en dalen 
Iedere innovatie kent pieken en dalen. Bovendien beleeft niet iedereen binnen de school de 
pieken en dalen op hetzelfde moment en in dezelfde mate. De betrokkenheid van de mensen 
in de school is echter wel een essentiële succesfactor voor het slagen van de innovatie. Dit 
betekent dat het belangrijk is op meerdere momenten gedurende het proces systematisch het 
proces van de innovatie te monitoren bij diverse betrokkenen. Monitoring op diverse 
momenten biedt informatie over het proces en de beleving door de betrokkenen en biedt de 
mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en om het proces bij te sturen. 
De door ons gehanteerde instrumenten kunnen door scholen gehanteerd worden bij het in 
kaart brengen van het eigen innovatieproces. Deze zijn in een aparte bundel opgenomen (‘Wat 
werkt in innovatieve scholen: thema’s en instrumenten’). 
 
Thema’s 
Binnen de door ons onderzochte scholen spelen tien thema’s een belangrijke rol binnen de 
innovatie. Deze thema’s zijn: 
- Leiderschap in alle lagen; 
- Samen opgaan van organisatie- en cultuurverandering; 
- Eigenaarschap en kiezen. 
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- Kwaliteiten en competenties van mensen; 
- Gebouw; 
- Continuïteit en na verloop van tijd; 
- Winst- en verliesrekening; 
- Doelen stellen en effecten meten; 
- Ouders; 
- Concreetheid van innovatie-inhoud. 

 
Niet alle gevonden thema’s wegen even zwaar binnen alle door ons onderzochte scholen. De 
mate waarin een thema een rol speelt binnen een school is afhankelijk van de situatie van de 
school, de gekozen innovatie en de fase waarin de innovatie verkeert. Wel lijkt het aan te 
bevelen deze thema’s binnen innovaties in onderwijsorganisaties serieus te nemen en 
regelmatig te monitoren. 
 
Hiermee ondersteunen we het statement van Fullan (2007). Hij stelt dat er in het onderwijs niet 
zo zeer behoefte is aan nieuwe modellen over innovaties, maar dat het belangrijk is om in 
innovatieprocessen regelmatig stil te staan, terug te kijken en van daaruit vooruit te kijken. Met 
name door de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en de reflecties achteraf werd 
ons onderzoek door de betrokkenen als positief en nuttig ervaren.  
 
Zo bleek in de methodiek van de 'verhalen' bij zes scholen dat er bijna altijd een gedeelde zorg 
(concern) is bij de verschillende betrokkenen, maar dat de perspectieven verschillen op keuze 
van prioriteiten(issues) in aanpak richting oplossing en de bijdragen van groepen betrokkenen 
daarin (claims). 
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5 BIJLAGEN 

Bijlage 1 Methodiek KPC Groep: Veranderingen tegen het licht: veranderingen tegen 
 het licht van de literatuur 
Bijlage 2  Methodiek CPS: Verandering in beeld, inzicht krijgen in veranderingen 
Bijlage 3  Methodiek APS: Verhalen over veranderen: Verhalenworkshops als  
  instrument bij verandering 
Bijlage 4  Schema stimulated recall 
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5.1 Bijlage 1: Methodiek KPC Groep - Veranderingen tegen het licht: veranderingen tegen 
het licht van de literatuur 
 
Waarom op deze manier? 
Zeventig procent van de veranderprocessen in Nederlandse organisaties loopt vast of 
realiseert niet het beoogde resultaat (Boonstra, 2000). Hoe belangrijk innovaties ook kunnen 
zijn, het is niet altijd eenvoudig om succesvol te veranderen. Er is veel literatuur over 
veranderen van organisaties. Niet alleen binnen de onderwijskunde, maar juist ook daarbuiten. 
Deze bestaande inzichten kunnen schoolteams helpen om te reflecteren op hun eigen proces. 
Niet als ‘blauwdruk’ voor veranderprocessen, maar om beter begrip te krijgen van het eigen 
veranderproces. Schoolleiders in het onderzoek ‘Wat werkt in innovatieve scholen’ geven aan 
dat zij tijdens de innovatie behoefte hebben aan reflectie. Het verbinden van praktijk en theorie 
kan handvatten bieden om koers te houden of het roer juist om te gooien.  
 
Bjj de methode ‘Veranderingen tegen het licht’ krijgen teams de gelegenheid de eigen 
innovatie te spiegelen aan dat wat uit literatuur en onderzoek bekend is over innovaties en 
organisatieverandering.  
 
Een model voor de veranderkundige aanpak op scholen 
In: ‘Ritsen vanaf hier’ (Timmermans et all., 2010) presenteren we een model dat teams steun 
kan geven bij het voorbereiden en uitvoeren van innovaties. Het model is geen recept of 
routeplanner. Het model biedt aanknopingspunten, maar veranderen blijft een proces van 
zoeken, puzzelen, communiceren, nadenken, proberen en knopen doorhakken. Het is zeker 
geen perfect model voor veranderprocessen. Het is namelijk onmogelijk om uit alle 
onderzoeken en publicaties over innoveren één model af te leiden. Daarvoor is de 
werkelijkheid veel te complex. Veranderprocessen verlopen nou eenmaal niet lineair en niet op 
uniforme wijze.  
 
Dit model kan wel ondersteuning bieden bij het begrijpen van veranderprocessen. Het helpt 
om met een bepaalde bril naar de innovatie te kijken en geeft inzicht in een aantal belangrijke 
aspecten van innoveren.  

Onderhoud

Verandermodel voor scholen

Aanleiding

Analyse

Oplossingen

Interpreteren

Implementeren
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Veranderingen in een school zijn gebaseerd op drie pijlers: 
- inhoud  
- mensen 
- organisatie 
De inhoud van de innovatie heeft alleen kans van slagen als deze is verankerd in het gedrag 
van de mensen in de school (incorporatie) en in de schoolorganisatie (institutionalisering). 
 
Werkwijze 
In de methode ‘Veranderingen tegen het licht’ worden diverse stakeholders (directie, team, 
ouders, leerlingen) per respondentgroep systematisch bevraagd over de innovatie. De 
respondenten verwoorden hun ervaringen en ideeën over de innovatie. Daarbij wordt 
ingezoomd op verschillende aspecten van de innovatie en de rol van de respondenten 
daarbinnen. Alle verzamelde gegevens bij de diverse respondentgroepen worden 
samengevoegd tot één verhaal. Op grond van dit gezamenlijke beeld wordt de reflectie over 
de innovatie op gang gebracht in een reflectiebijeenkomst waarin een dialoog plaatsvindt 
tussen de betrokkenen en de onderzoekers. De deelnemers hieraan leren de eigen innovatie 
te spiegelen aan het model (de drie pijlers en de diverse fasen), er worden leerpunten en 
acties geformuleerd voor de toekomst.  
 
Het instrumentarium bestaat uit: 
- interview-format; 
- een model voor analyse van de interviews. 
 
Handleiding 
De methode ‘Verandering tegen het licht’ is net als ‘Verandering in beeld’ te vergelijken met 
een collegiale visitatie. Dezelfde stappen die geformuleerd staan in de handleiding van 
methode 2 zijn dus van toepassing. 
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Bijlage 1: Interviewleidraad en notatieformulier 
De eerste vraag van ieder kopje geldt steeds als openingsvraag. Daarna ontvouwt zich een 
gesprek waarbij de andere vragen vaak spontaan aan bod komen. De overige vragen kunnen 
dan ook gezien worden als mogelijke ‘ijkpunten’. Wanneer respondenten er niet spontaan over 
beginnen, worden de vragen alsnog gesteld. 
 
Voor managers en docentenleerkrachten zijn alle vragen van toepassing. Voor ouders en 
leerlingen alleen die vragen waar respectievelijk (o) of (l) achter staat. 
Uiteraard worden de vragen aan ouders en leerlingen niet letterlijk zo gesteld als dat ze 
onderstaand opgenomen zijn. In de vraagstelling is het goed om aan te sluiten bij de ‘taal’ van 
de ouders en de leerlingen.  
 
Opening 
Deze school is bezig met een onderwijsverandering of innovatie. In dit interview doorlopen we 
samen de te onderscheiden fasen in een innovatieproces en stellen we per fase een aantal 
vragen. 
 
Naam en functie gesprekpartner(s)  Betrokkenheid bij innovatie  
1)  
2)  
3)  
4)  
 
Aanleiding 
Wat was de aanleiding en/of het ‘probleem’ om te veranderen? (Drijfveer) 
 
 
 
Wat betekent deze aanleiding voor het werken in het primair proces? Hoe raakt dat het hart 
van het werk/van de school?  
 
 
 
Wat valt er te zeggen over de interne context van de aanleiding voor de verandering (team, 
leerlingen, opbrengsten etc.)? 
 
 
 
Wat valt er te zeggen over de externe context van de aanleiding voor de verandering 
(maatschappij, inspectie, omgevingsfactoren)? 
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Wie nemen het voortouw? Uit wie bestaat de leidende coalitie? 
 
 
 
Waren/zijn er contra indicaties voor de verandering?  
 
 
 
(Weet u iets over de aanleiding voor de verandering en zo ja,) wat was de lading van de 
aanleiding voor de diverse betrokkenen (team, kinderen, ouders etc)? (o) 
 
 
 
Hoe staat het met de betrokkenheid van de teamleden bij de bewuste aanleiding?  
 
 
 
Is zicht op: 
- mentale modellen (vooronderstellingen) van mensen en  
- kwaliteiten van mensen 
 
Op welke manier krijgt men hier zicht op? 
 
 
 
Hoe zit het met de balans tussen onderwijskundig (inhoud) en organisatorisch subsysteem 
(organisatie)? 
 
 
 
 

 
Analyse 
Welke gegevens zijn betrokken bij de analyse? 
 
 
 
Is er een (SWOT) analyse van de situatie gemaakt? Wat kwam hieruit? Wordt deze herhaald? 
 
  
 
Is gekeken naar de (verwachtte) problemen? En naar de kansen? (Wat waren die?) 
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Op welke wijze is de analyse en aanleiding benaderd? (Vanuit problemen geeft een andere 
innovatie energie dan vanuit kansen!) 
 
 
 
Zijn de signalen van buitenaf vertaald naar de eigen organisatie? Zijn signalen van ouders en 
leerlingen meegenomen in de onderwijsverandering? (o) (l) 
 
 
 
Wat is het doel van de innovatie? Wat wil men bereiken? (o) (l) 
 
 
 
Wat is het motto, missie-statement? 
 
 
 
Wie zijn er betrokken bij de analyse (teamleden, ouders, kinderen etc) (o) (l) 
 
 
 
Hebben diverse dynamieken/persoonlijkheden een stem hierin gehad?  
 
 
 
Op welke wijze is met de eigen medewerkers gecommuniceerd? 
 
 
 
Op welke wijze wordt reflectie gedaan en/of gestimuleerd? Zijn ook stakeholders en harde 
data rondom instroom/uitstroom en opbrengsten betrokken bij analyse (kwaliteitszorg)? (0) (l) 
 
 
 
Is de analyse vastgelegd?  
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Oplossingen 
Welke mogelijke oplossingen zijn bekeken (die effect hebben op primair proces)?  
 
 
 
In hoeverre is er bij de oplossing sprake van integraliteit (organisatie, leeromgeving, 
personeel)? 
 
 
 
Op welke wijze is geleerd (van en met elkaar, van andere scholen en van experts?) 
 
 
 
Is er ook naar andere segmenten gekeken: buiten de gebaande paden? 
 
 
 
Is op andere scholen gekeken? 
 
 
 
Is vooraf een scenario geschetst? 
 
 
 
Op welke wijze is de dialoog (docenten onderling, met ouders, met leerlingen, met anderen) 
gezocht in de oplossingsfase? (o) (l) 
 
 
 
Wijze van communicatie (binnen-buiten)? Hoe zijn mentale modellen (vooronderstellingen en 
beelden) bespreekbaar gemaakt? 
 
 
 
Is er gedroomd? Door wie? 
 
 
 
Is de oplossing dichtbij de huidige situatie of veraf? (bevindt oplossing zich op snijvlak van 
comfort zone en effort zone (zone van naaste ontwikkeling buiten gebaande paden)?) 
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Wie voelt zicht eigenaar/wie draagt (hoeveel mensen in team)? 
 
 
 
Op welke wijze wordt gewerkt aan eigenaarschap van de betrokkenen? 
 
 
 
Is het gekozen organisatorisch subsysteem (organisatie) passend bij/dienend aan 
onderwijskundig subsysteem (inhoud)? 
 
 
 
Is in kaart gebracht wat de middelen en randvoorwaarden zijn voor de oplossing? (financiële 
kaders, tijdsfactor, aantal mensen etc) (Wees reëel) (projectmanagement) 
 
 
 
 

 
Interpreteren 
Is er een vertaling van de kansen in een concept voor de eigen school? 
 
 
 
Welke effecten heeft de gekozen oplossing op het primair proces? (o) (l) 
 
 
 
Waarom is juist deze verandering gekozen? 
 
 
 
Welke financiën, middelen had je tot je beschikking? 
 
 
 
Zijn vooraf randvoorwaarden gesteld, zo ja welke?  
 
 
 
Op welke wijze is nagegaan wat mensen voelen bij de diverse scenario’s? (o) (l) 
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Is gekeken wat deze oplossing betekent voor het persoonlijk meesterschap van medewerkers? 
 
 
 
Op welke wijze is verbinding gelegd tussen individuele kwaliteiten, cultuur en de vormgeving 
van organisatie? 
 
 
 
Op welke wijze is expliciet in kaart gebracht wat de verandering betekent voor deze 
organisatie? (o) (l) 
 
 
 
Is in kaart gebracht welke technische en proces interventies nodig zijn om de organisatie 
anders in te richten? 
 
 
 
 

 
Implementeren 
Welke interventies zijn er gepleegd? Welke strategie wordt gehanteerd? (o) (l) 
 
 
 
Op welke manier bewaakt men dat men trouw blijft aan de uitgangspunten van het concept? 
(o) (l) 
 
 
 
Welke korte termijn successen zijn geboekt (mijlpalen)? Op welke manier zijn successen 
gevierd? (o) (l) 
 
 
 
In hoeverre zijn interventies afgestemd op de mensen (dynamieken, stijlen, etc)? (o) (l) 
 
 
 
Waren mensen voldoende toegerust voor de verandering? (o) (l) Op welke wijze is hieraan 
gewerkt?  
 
 
Ben/was je zelf voldoende toegerust? (o) (l) 
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Op welke wijze is omgegaan met eventuele tegenstellingen en paradoxen? (o) 
 
 
Op welke wijze is zicht verkregen op kwaliteiten van mensen en hoe worden deze bewust 
ingezet? 
 
 
 
Wie heeft welke rol? (o) (l) 
 
 
 
Hoe ziet de projectorganisatie eruit (eventueel per fase in het proces)? 
 
 
 
Is deze projectorganisatie aangepast gedurende het proces? 
 
 
 
Op welke wijze zijn keuzes, afspraken en ervaringen vastgelegd? 
 
 
 
 

 
Resultaten 

Op welke manier zijn de resultaten geëvalueerd? (o) (l) 
 
 
 
Op welke wijze zijn de conceptuele kaders in de gaten gehouden (aanleiding en statements 
die gedaan zijn)?  
 
 
 
Zijn de resultaten gekoppeld aan de keuzes die gemaakt zijn (motto, missie, statement)? Zo ja, 
wat is/was jullie conclusie?  
 
 
 
Hoe zit je in de verandering? (o) (l) 
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Met welke resultaten zijn jullie of ben je tevreden? (o) (l) 
 
 
 
Op welke wijze wordt rekening gehouden met de groepsdynamiek en daarop geanticipeerd?  
 
 
 
Is vooraf bepaald (en vastgelegd) wat jullie wilden bereiken en hoe dat gemeten zou worden? 
 
 
 
Zijn de opbrengsten/ resultaten gemeten? (o) (l) 
 
 
 
Welke meetinstrumenten zijn daarbij gehanteerd? 
 
 
 
Op welke wijze zijn behaalde mijlpalen/opbrengsten vastgelegd en bekrachtigd? (o) (l) 
 
 
 
 

 
Bijstellen 

Welk aanpassingen staan op stapel? (o) (l) 
 
 
 
 
Hoe denken de mensen over deze aanpassingen? In hoeverre is er draagvlak voor? (o) (l) 
 
 
 
 
Zijn de resultaten van de evaluatie en de gewenste aanpassingen vastgelegd? 
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Format voor analyse interviews 
 

Aanwijzingen voor gebruik van de kwalitatieve data-analyse  
1. Geef iedere geïnterviewde een eigen code. 
2. Bijvoorbeeld: management 1, management 2, middenmanagement 1, 
 middenmanagement 2, docent 1, docent 2, leerling 1, ouder 1 etc. Voer indien nodig 
 extra codes toe bijvoorbeeld voor projectleider, lid van bestuur, of externe ondersteuner.  
3. Plaats de codes in de linkerkolom.  

 
Voorbeeld  

Code Aanleiding 
M1  
M2  
MM1  
MM2  
Doc1  
Doc2  
Doc3  
LL1  
LL2  
LL3  
LL4  
Ou1  
Ou2  
Ou3  
Eerste analyse  

 
 

 
4. Plaats tekstfragmenten behorende bij een thema in de desbetreffende cellen, 
5. Maak een eerste analyse, bijvoorbeeld: “Alle geïnterviewden geven aan achter de 
 innovatie te staan.” of “De managementteamleden kunnen vertellen over de aanleiding 
 tot de verandering, de andere respondenten niet.” 
 
  
Herhaal stap 3 tot en met 5 voor alle fasen. 

Maart 2011 

Pagina 57/75 

IC1.10.197 

 



5.2 Bijlage 2: Methodiek CPS - Verandering in beeld, inzicht krijgen in veranderingen  
 
Waarom op deze manier? 
Fullan (2001)30 geeft aan dat scholen geen behoefte hebben aan nog meer verandermodellen 
maar dat zij meer inzicht moeten krijgen in hun eigen innovatieprocessen, zodat in de 
toekomst meer innovaties succesvol verlopen en leiden tot het gewenste resultaat. Innoveren 
betekent dat de persoonlijke werkelijkheid moet worden aangepast. Om dit te kunnen doen 
moeten de verschillende betrokkenen in staat worden gesteld een eigen betekenis te geven 
aan de innovatie en zich er een beeld van kunnen vormen31. Daarbij is aangetoond, dat het 
belangrijk is dat betrokkenen de gelegenheid krijgen om deze beelden met elkaar uit te 
wisselen zodat ze van elkaar weten hoe zij de innovatie (hebben) ervaren. In de methode 
‘Veranderingen in beeld’ worden betrokkenen eerst individueel systematisch bevraagd over 
een recente innovatie. Ze krijgen hierdoor de gelegenheid om eerst hun eigen beeld te 
verwoorden. Daarbij wordt ingezoomd op verschillende aspecten van de innovatie en de eigen 
rol daarbinnen. Alle individuele beelden worden samengevoegd in één beeld. In dit 
gezamenlijke beeld blijven de verschillende beelden zichtbaar. Op grond van dit gezamenlijke 
beeld wordt de reflectie over de innovatie op gang gebracht in een reflectiebijeenkomst. De 
deelnemers hieraan leren te zien hoe verschillend dezelfde innovatie door verschillende 
betrokkenen kan worden ervaren.  
 
Werkwijze  
Met behulp van semigestructureerde interviews wordt in beeld gebracht hoe 
(midden)management, docenten, leerlingen en ouders de verandering hebben ervaren. Aan 
de actoren wordt onder andere gevraagd wat ze weten van de verandering die is doorgevoerd, 
met welke factoren de school te maken heeft gehad of rekening heeft gehouden tijdens de 
verandering.  
 
In de analyse van de interviews wordt gekeken of de beoogde doelen in de ogen van de 
betrokkenen zijn bereikt, of er sprake is van een coherentie en consistente in de school. Het 
onderzoek mondt uit in een reflectiebijeenkomst waarin een dialoog plaatsvindt tussen 
betrokkenen over de resultaten van het onderzoek en waarin leerpunten voor de toekomst 
worden geformuleerd (zie voor een beschrijving en draaiboek van de reflectiebijeenkomst 
bijlage 2).  
 
Het instrumentarium bestaat uit: 
- interview-formats voor (midden)management, docenten, leerlingen en ouders; 
- een model voor analyse van de interviews. 
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31 Weick, K.E. (2001). Making Sense of the organization. Oxford: Blackwell Publishing. 
 
 

 



Handleiding 
De methode ‘Verandering in beeld’ is qua omvang te vergelijken met een collegiale visitatie. 
Het is daarom aan te raden een projectgroep te formeren om het hele traject voor te bereiden 
en uit te voeren.  
 
Stap 1: Vorm een projectgroep die het onderzoek gaat organiseren en uitvoeren. Zorg dat de 
groep een goede dwarsdoorsnede vormt van de betrokkenen.  
 
Stap 2: Selecteer respondenten. Er worden in ieder geval leden van het management en 
docenten bevraagd. Leerlingen en ouders worden alleen dan geïnterviewd als de verwachting 
is dat zij een zinvolle aanvulling kunnen leveren. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld 
van de verandering te krijgen waarbij zoveel mogelijk verschillende perspectieven worden 
meegenomen.  
 
Stap 3: Maak een tijdsplanning en een taakverdeling. De interviews met (midden)management 
en docenten worden individueel afgenomen. De interviews met leerlingen en ouders kunnen in 
een groep worden afgenomen. Zorg dat de groep niet groter is dan zes deelnemers. De 
individuele interviews duren ongeveer een half uur en de groepsinterviews een uur.  
 
Stap 4: Voer de interviews uit. De formats die voor de interviews worden gebruikt zijn 
opgenomen in bijlage 1. In de blokken in het format kunnen de antwoorden van de 
respondenten worden genoteerd.  
 
Stap 5: Alle antwoorden worden geordend in het analyseformat (zie bijlage 2). Formuleer 
eerste conclusies op grond van de eerste uitkomsten en conclusies. Leg deze aan een groep 
respondenten voor, nuanceer en vul aan.  
 
Stap 6: Organiseer een reflectiebijeenkomst om de uitkomsten aan betrokkenen voor te 
leggen, hieraan betekenis te geven en er conclusies uit te trekken (zie voor een beschrijving 
en draaiboek van de reflectiebijeenkomst bijlage 2). 
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Bijlage 1: Interviewformat (midden)management (Verkorte versie) 
 
Opening 
Deze school heeft een innovatie doorgevoerd of is hier mee bezig. De onderstaande vragen 
hebben betrekking op deze innovatie. 
 
Naam en functie gesprekpartner(s)  Betrokkenheid bij innovatie  
1)  
2)  
3)  
4)  
 
Aanleiding voor en betekenis van de innovatie  
1 Wat was de aanleiding voor deze innovatie? (Wat speelde er binnen en buiten de 
school?) 
 
 
 
2 Wie wilde deze innovatie? (Wie nam het initiatief, van wie was de innovatie?) 
 
 
 
3 Van wie is de innovatie nu?  
 
 
 
4 Past deze innovatie binnen de school (visie, ontwikkelingen et cetera)? 
 
 
 
5 Wat verwachtte je van deze innovatie en wat heeft deze tot nu toe opgeleverd? 
 
 
 
6 Wat betekent de innovatie voor jou (voor de manier waarop je mensen aanstuurt, jouw 
rol in de innovatie)? 
 
 
 
7 Wat betekent de innovatie voor de school (cultuur, structuur, leerlingen, docenten et 
cetera) ? 
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8 Wat vind je van de innovatie?  
 
 
 
Overige opmerkingen 
Het kan zijn dat niet alles aan bod is gekomen tijdens dit gesprek. Zijn er nog andere zaken 
die relevant zijn? 
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Bijlage 2: Interviewformat docenten (Verkorte versie) 
 
Opening 
Deze school heeft een innovatie doorgevoerd of is hier mee bezig. De onderstaande vragen 
hebben betrekking op deze innovatie. 
 
Naam en functie gesprekpartner(s)  Betrokkenheid bij innovatie 
1)  
2)  
3)  
4)  
 
Aanleiding voor en betekenis van de innovatie 
1 Wat was de aanleiding voor deze innovatie? (Wat speelde er binnen en buiten de 
school?) 
 
 
 
2 Wie wilde deze innovatie? (Wie nam het initiatief, van wie was de innovatie?) 
 
 
 
3 Van wie is de innovatie nu?  
 
 
 
4 Past deze innovatie binnen de school (visie, ontwikkelingen et cetera)? 
 
 
 
5 Wat verwachtte je van deze innovatie en wat heeft deze tot nu toe opgeleverd? 
 
 
 
6 Wat betekent de innovatie voor jou (de manier waarop je werkt, de manier waarop je 
wordt aangestuurd, jouw rol in de innovatie)? 
 
 
 
7 Wat betekent de innovatie voor de school (cultuur, structuur, leerlingen, docenten et 
cetera)? 
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8 Wat vind je van de innovatie?  
 
 
 
Overige opmerkingen 
Het kan zijn dat niet alles aan bod is gekomen tijdens dit gesprek. Zijn er nog andere zaken 
die relevant zijn? 
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Bijlage 3: Interviewformat leerlingen (Verkorte versie) 
 
Toelichting voor de interviewer 
Let op: De vragen in dit interviewformat verschillen sterk van de andere formats.  
Het format moet op onderdelen worden toegesneden op de specifieke verandering in de 
school.  
 
Naam leerling, klas en schoolsoort  
1)   
2)   
3)   
4)   
  
Startvragen 
1 Waarom heb je voor deze school gekozen?  
 
 
 
2 Waarom zou je opnieuw voor deze school kiezen of juist niet opnieuw voor deze school 
kiezen? 
 
 
 
3 Wat vind je leuk op deze school en wat minder leuk?  
 
 
 
 
 
Vragen over de verandering 
4 Wist je dat het onderwijs dat jullie op deze school krijgen in de laatste jaren is 
veranderd?  
 
 
 
5 Weet je waarom de school het onderwijs heeft veranderd?  
(Aanwijzingen voor interviewer: deze vraag alleen stellen aan leerlingen die ja hebben 
geantwoord op vraag 4) 
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Wat merk je van de verandering? 
(De vragen in dit onderdeel zelf aanvullen. Aantal vragen is afhankelijk van de doelen van de 
innovatie).  
 
6 Is er iets anders in de klas dan vroeger? Zo ja, wat dan? 
 
 
 
 
 
 
Aanwijzing voor de interviewer 
Laat de respondent eerst zelf noemen wat hij vindt dat er is veranderd. Vraag wanneer hij de 
verandering niet spontaan noemt ook nog specifiek naar de doelen van de verandering:  
 
Wat vind je van de verandering? 
Aanwijzing voor de interviewer: eerst samenvatten wat in de voorgaande vragen aan de orde 
is gekomen. Bijvoorbeeld: de school wil graag dat jullie meer zelfstandig gaan werken. Ze 
heeft daarvoor het onderwijs aangepast. Je zegt dat je daar wel/niet iets van merkt. Nu een 
andere vraag: wat vind je van het idee dat jullie meer zelfstandig zouden moeten werken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke tips heb je voor de school? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2011 

Pagina 65/75 

IC1.10.197 

 



Bijlage 4: Interviewformat ouders (Verkorte versie)  
 
Toelichting voor interviewer 
Let op: De vragen in dit interviewformat verschillen sterk van de andere formats.  
Het interview met de ouders richt zich op de volgende vragen: 
1 Wat weet u van de innovatie?  
2 Wat merkt u van de innovatie? 
3 Wat vindt u van de innovatie 
4 Welke tips heb je voor de school? 
Het format moet op onderdelen worden toegesneden op de specifieke innovatie in de school.  
 
Introductie  
Het onderwijs dat op deze school wordt gegeven is in de laatste jaren veranderd. Wij willen 
graag weten wat u als ouder hiervan merkt. 
 
Naam ouders      Schoolsoort en klas van het kind/de kinderen 
1)  
2)  
3)  
4)  
 
Wat weet u van de innovatie?  
1a Wist u dat het onderwijs op deze school in de laatste jaren is veranderd?  
 
 
 
Aanwijzing voor de interviewer: volgende vragen alleen stellen als de eerste vraag met ja is 
beantwoord.  
 
1b  Hoe weet u dat?  
 
 
 
1c  Is de verandering van invloed geweest op de keuze voor deze school?  
(Alleen voor ouders van kinderen die nog niet op school zaten bij de start van de innovatie)  
 
 
 
 
2 Bent u als ouder op één of andere manier bij de verandering betrokken geweest? 
(Alleen voor ouders van kinderen die ten tijde van de start van de innovatie al op school 
zaten)  
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Wat merkt u van de verandering? 
De vragen in dit onderdeel zelf aanvullen. Aantal vragen is afhankelijk van de doelen van de 
innovatie.  
3a Weet u waarom de school tot deze innovatie is overgegaan (wat het doel was van de 
innovatie)? 
 
 
 
Let op: als geen van de ouders de bovenstaande vraag kan beantwoorden, dan zelf vertellen 
waarom de school wilde veranderen.  
 
3b  Vindt u dat de school hierin is geslaagd en kunt u dat illustreren met een voorbeeld? 
 
 
 
 
 
Wat vindt u van de innovatie? 
4a  Wat is volgens u kenmerkend voor deze school (waarin verschilt deze school van 
andere scholen)? Kunt u dat illustreren met een concreet voorbeeld?  
 
 
 
4b  Zou u deze school opnieuw voor uw kinderen kiezen?  
 
 
 
 
 
Welke tips hebt u voor de school? 
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Bijlage 5: Format voor analyse interviews 
 
Aanwijzingen voor gebruik van de kwalitatieve data-analyse  
1 Geef iedere geïnterviewde een eigen code. 
 Bijvoorbeeld: management 1, management 2, middenmanagement 1, 
 middenmanagement 2, docent 1, docent 2, leerling 1, ouder 1 etc. Voer indien nodig 
 extra codes toe bijvoorbeeld voor projectleider, lid van bestuur, of externe ondersteuner.  
2 Plaats de codes in de linkerkolom.  
 
Voorbeeld  
code Aanleiding Wie wilde de innovatie? Van wie is innovatie nu? 
M1    
M2    
MM1    
MM2    
Doc1    
Doc2    
Doc3    
LL1    
LL2    
LL3    
LL4    
Ou1    
Ou2    
Ou3    
 
3 Plaats tekstfragmenten behorende bij een thema in de desbetreffende cellen. 
4 Maak notities:  
 - Wat valt op?  
 - Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je? 
 - Welke subthema’s doemen op? 
5 Maak een eerste analyse, bijvoorbeeld: “Alle geïnterviewden noemen de volgende 
 doelen van de innovatie ……., …….. en …….” “De volgende doelen worden alleen door 
 het management en het middenmanagement genoemd: ………en ……….” “Docenten 
 noemen de volgende doelen die niet door het management worden genoemd:……. Een 
 mogelijke verklaring hiervoor is……………” 
 
Herhaal stap 3 tot en met 6 voor alle thema’s.  
 
Aanleiding 
code Aanleiding Wie wilde innovatie? Van wie is innovatie nu? 
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Past de innovatie? 
code Past de innovatie in de school? 
  
  
  
  
  
 
Verwachtingen 
code Verwachting Wat heeft het opgeleverd? Betekenis voor 

respondent 
    
    
    
    
    
 
Betekenis 
code Wat betekent het voor de school? Eigen mening 
   
   
   
   
 
Overige 
code  Eigen mening 
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5.3 Bijlage 3: Methodiek APS - Verhalen over veranderen: Verhalenworkshops als 
instrument bij verandering 
 
1 Veranderingen of innovaties gaan altijd gepaard met verhalen of vertellingen. Verhalen 
vertellen we niet alleen maar ter lering of vermaak. In verhalen uiten we ons en door te 
vertellen geven we betekenis aan wat ons bezighoudt. Mensen zijn narratieve wezens. Het 
begrip narratief komt van het Latijnse 'narratio' of 'narrare', wat respectievelijk zoiets als 
vertelling of vertellen betekent. Narrativiteit is dan zoiets als 'het verhalende'. Tijdens 
onderwijsinnovaties maken mensen een verandering door of zijn juist de initiatoren van 
verandering. Over die veranderingen verhaalt men veel: thuis, in de lerarenkamer, tijdens 
bijeenkomsten en vergaderingen of anderszins. Dat is niet voor niets. Het object van het 
verhaal is namelijk de verandering en die verandering dient te worden verstaan of begrepen te 
worden. Het vertellen van verhalen is daarbij instrumenteel, misschien zelfs zo instrumenteel 
dat het bewust als instrument kan worden ingezet om datgene wat men aan het doen is een 
plek, een betekenis te geven. 
 
Verhalen hebben tenminste twee belangrijke dimensies. De eerste dimensie is de referentiële 
dimensie. Door te vertellen over een verandering selecteren, ordenen en duiden mensen 
elementen van die verandering dusdanig dat er samenhang ontstaat, een samenhang waar 
naar verwezen kan worden. Aan de hand van dit verhaal kunnen anderen begrijpen wat er in 
de school in verandering plaatsvindt. Zo krijgen veranderingen in zekere zin een identiteit die 
gekend kan worden. Dat is handig bij ouderavonden of bij bezoeken van derden aan de 
school. De tweede dimensie is de performatieve dimensie. Door het vertellen van verhalen 
scheppen of creëren we een nieuwe wereld waarin een andere dan de bestaande 
werkelijkheid wordt gecreëerd die richting kan geven aan ons handelen. Met andere woorden: 
het verhaal in dit geval oefent invloed uit op de werkelijkheid of verandert die werkelijkheid 
terwijl men er over spreekt. Het vertellen van verhalen is dan in zekere zin een innoverende 
handeling. Kort samengevat kun je stellen dat vertellen twee functies heeft: het scheppen van 
een nieuwe werkelijkheid en het verlenen een nieuwe identiteit waarmee men zichzelf in die 
nieuwe werkelijkheid kan verstaan. 
 
2 Verhalen hebben eveneens een belangrijke culturele functie waar het het collectief 
betreft. Kunnen individuen zichzelf beter verstaan door een verhaal te vertellen, een groep 
individuen weet zichzelf met elkaar verbonden door een gedeeld verhaal. Een belangrijke 
factor bij onderwijsinnovaties is de mate waarin mensen de ambitie van de school als collectief 
deelt. Gedeelde ambities leiden tot eensluidende verhalen over waar men op school mee 
bezig is. Ook bij scholen in verandering, dus bij scholen waarin men een verandering 
ondergaat, heeft het vertellen van verhalen een belangrijke functie. Een narratief begeleide 
verandering helpt de actoren om raamwerken te verschaffen waarbinnen de collectieve 
ervaringen begrepen of geduid kunnen worden. Zelfs conflicten of botsingen van waarden 
kunnen mensen in verandering door te vertellen beter hanteren. In performatieve zin kan je 
ook zeggen dat verhalen helpen problemen uit de weg te ruimen of nieuwe handelwijzen van 
betekenis te voorzien. In evaluerende zin kunnen verhalen keuzes, handelwijzen en 
veranderingen achteraf eveneens van betekenis voorzien. In het geval van 
onderwijsinnovaties betekent dat dat het werken met verhalen een handig evaluatiemiddel kan 
zijn om opgedane ervaringen van betekenis te verzien of dat opgedane problemen bijstelling 
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kunnen krijgen door het hervertellen van het verhaal of het raamwerk van dat verhaal bij te 
stellen. Veranderen, kort gezegd, “is een sociaal proces van het vertellen en uitvinden van 
nieuwe verhalen.”  
 
3 Wanneer je als innovatieve school gebruik wilt maken van narrativiteit en het werken met 
verhalen als instrument bewust in wilt zetten, dan moet je rekening houden met een aantal 
principes. Het werken met verhalen is te beschouwen als een vorm van praktijkgericht 
onderzoek. En degene die het onderzoek leidt, dient als onderzoeker een goed oor te hebben 
en zelf belangeloos te zijn. Hieronder geef ik een aantal principes weer die bij het doen van 
praktijkgericht onderzoek van belang zijn. Deze principes hangen nauw samen met een 
sociaal-constructivistische perspectief op leren. Het werken met verhalen laat zich vooraf 
moeilijk structureren op inhoud. Als onderzoeker krijg je dus te maken met een 
onderzoeksontwerp dat zich gaandeweg ontvouwt, een zogenaamd 'emergent design'. 
 
Het eerste principe is dat het veranderproces zich moet kunnen ontvouwen in de werkelijkheid. 
Vooraf is er geen lijst met thema's of punten van aandacht. Verhalen ontvouwen zich zodra het 
vertellen begint. In het gesprek met een actor is deze degene die vertelt en via zijn vertelling 
worden er thema's zichtbaar die gezamenlijk het verhaal van deze actor vormen. De echte 
issues komen in zijn verhaal vanzelf aan bod.  
 
Het tweede principe is dat het veranderproces selectief en interpretatief tot stand komt. 
Gebeurtenissen krijgen een ordening in een 'plot' en door te vertellen geeft de actor betekenis 
aan zijn verhaal door het in een zekere volgorde te vertellen en ook door elementen weg te 
laten of juist nadrukkelijk toe te voegen. Op deze wijze schept de verteller zijn eigen 
werkelijkheid waarin hij zichzelf begrijpt of door anderen begrepen wil worden. Vertellen is dus 
een selectief en interpretatief proces. Door het subjectieve standpunt krijgt het verhaal dus 
altijd een persoonlijke kleur. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld door andere en nieuwe 
ingrijpende gebeurtenissen het verhaal anders verteld wordt. Luisteren naar verhalen is net 
selectief en interpretatief. Het vertelde en aangehoorde verhaal is dus altijd een stand van 
zaken op het moment vertellen. 
 
Het derde principe is dat het vertellen over de verandering vooral een gezamenlijk proces is. 
Objectiviteit is moeilijk na te streven, maar het proces dient wel intersubjectief te zijn. Het is 
dan ook zaak om zoveel mogelijk verschillende verhalen van belanghebbenden te verzamelen. 
Op deze wijze ontstaat een narratieve ruimte waarin diverse verhalen zich tot elkaar hebben te 
verhouden. Daarnaast krijgt iedere belanghebbende ook een stem in de narratieve ruimte 
waarin de verandering plaatsheeft. 
 
Het vierde principe is dat het vertellen over de verandering vooral een dialogisch proces is. 
Iedere stem in het proces dient serieus te worden genomen en verdient een plaats in de 
verandering die door het werken met verhalen wordt begeleid. “Het is een conversatie die zich 
kenmerkt door een narratieve (versus argumentatieve) rationaliteit.” Het gaat om het 
uitwisselen van ervaringen en het leren van en met elkaar en niet om het halen van het gelijk 
door te winnen op argumenten. Van groot belang is het dan ook om waarden als participatie, 
respect en reflectie goed te bewaken in het proces. 
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Het vijfde principe is meerstemmigheid. Veranderen gaat met horten en stoten gepaard. 
Nieuwe gebeurtenissen ervaart men op ieders eigen wijze. Er is tegenstelling in beweging van 
zich bewegen van onvrede tot geluk, van erbij horen en je eenzaam voelen, van het gelijke en 
het andere. De meerstemmigheid van verhalen heeft een dynamiek die in het proces van het 
werken met verhalen ook de ruimte moet krijgen. Door tegengeluiden te horen in plaats van 
alleen maar de standaard succesverhalen aan te horen, creëer je de mogelijkheid om tot 
kwaliteitsverbetering te komen. Botsende verhalen zijn de bron voor verbetering. 
 
Het zesde principe in een proces van veranderen is het toevoegen van nieuwe ervaringen en 
inzichten aan het bestaande collectieve verhaal. Argumenten dienen veelal om te overtuigen 
en mensen laten zich slecht door argumenten overtuigen, zeker niet als de beleefde 
werkelijkheid door de eigen ervaring een heel andere is. Het toevoegen van nieuwe ervaringen 
is dan een sterker instrument. Immers, daar kun je over vertellen en het vertelde blijft dicht bij 
de persoon. Je kunt er vragen over stellen en je kunt mensen aansporen er meer over te 
vertellen. Je kunt je eigen ervaring ernaast leggen. Mensen zijn minder geneigd om naar nog 
meer argumenten te luisteren of daar over door te vragen. Door nieuwe ervaringen toe te 
voegen is het mogelijk voor anderen deze plaatsvervangend te ervaren, zonder direct 
overtuigd te hoeven worden. Het biedt beelden in een narratieve ruimte waarin men zichzelf 
als het ware ook voor kan stellen. 
 
4 Hiervoor is beschreven wat de betekenis is van verhalen bij veranderprocessen in het 
onderwijs. Vervolgens heb ik een aantal principes genoemd die van belang zijn bij het werken 
met verhalen. Hier wil ik in een aantal stappen uiteenzetten op welke wijze men daadwerkelijk 
tot een betekenisvolle verhalenworkshop kan komen bij een veranderproces. Daarbij baseer ik 
me op het werken met een responsieve methodologie van Abma & Widdershoven (2006). 
 
Stap 1: sociale condities creëren. 
Als je wilt dat mensen authentieke verhalen gaan vertellen, dan vraagt dat om een sfeer van 
nabijheid. In die nabijheid is het zorgen voor vertrouwen onontbeerlijk. In deze stap is het doel 
dus allereerst vertrouwen te wekken. Een goede verhalenworkshop is gebaat bij 
oorspronkelijke verhalen die mensen vrijmoedig durven vertellen. Actief kunnen luisteren is 
van eminent belang. Ook als het om negatieve zaken gaat. Willen verstaan wat de ander 
vertelt vanuit zijn persoonlijk perspectief komt de kwaliteit en effectiviteit van de 
verhalenworkshop ten goede. Wanneer je als onderzoeker een verhalenworkshop voorbereidt, 
dien je je er dus van bewust te zijn dat het wekken van vertrouwen van groot belang is en dat 
je als onderzoeker zelf geen enkel belang hebt bij de uitkomst van het onderzoek. Omdat je 
niet duidelijk kunt zijn over de inhoud, kun je des te preciezer zijn over het proces. Maak 
duidelijk wat de stappen zijn en wat je rol is in het proces.  
 
Stap 2: het verzamelen van verhalen. 
Het doel bij deze stap om een diversiteit aan zorgen en aandachtspunten van 
belanghebbenden te inventariseren. Bij aanvang start men met een aantal respondenten voor 
iedere groep belanghebbenden. Dit wordt wel 'purposeful sampling' genoemd. Het gaat erom 
om bij deze respondenten een zo groot mogelijke diversiteit te krijgen. Het gaat dus niet om 
een grote hoeveelheid van dezelfde verhalen. De vraag: ken je een collega, ouder of leerling 
die hier totaal anders over denkt, is dan een gepaste vraag ('snowball sampling'). Met andere 
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woorden: uit iedere groep van belanghebbenden wordt zoveel mogelijk variatie gehoord bij 
verschillende respondenten. Gaandeweg kan het zo zijn dat er meer respondenten gehoord 
dienen te worden omdat de diversiteit en variatie nog niet is verzadigd. Dit wordt ook wel 
'emergent sampling' genoemd. De wijze van interviewen is open. Het gaat niet om 
voorgestructureerde interviews. Vragen worden gesteld om mensen aan het vertellen te 
krijgen. Het interview heeft het karakter van een natuurlijk gesprek. Een goede openingsvraag 
kan wel helpen om het gesprek op gang te krijgen. Het proces van verhalen verzamelen stopt 
als er een soort verzadigingspunt wordt bereikt. Respondenten beginnen elkaar te herhalen en 
eigenlijk komen er geen nieuwe ervaringen meer in de verhalen voor. De grootte van het 
onderzoek is natuurlijk afhankelijk van de complexiteit van de verandering 
 
Stap 3: dialoog over de verhalen in homogene groepen 
Ieder verteld verhaal kent overtuigingen of opvattingen aangaande de innovatie, zorgen over 
de innovatie of issues of zaken die op gespannen voet staan met de innovatie (de 
zogenaamde claims, concerns en issues). Het idee achter de verhalenworkshop is deze 
claims, concerns en issues op dialogische wijze te onderzoeken. In de verhalenworkshop 
krijgen mensen de ruimte om hun ervaringen aangaande deze drie zaken te delen. Mensen 
moeten elkaar niet gaan overtuigen van elkaars standpunt, maar in staat worden gesteld om 
de verschillen te onderzoeken. De dialoog is daar als gespreksvorm uiterst geschikt voor en 
heeft zeker naar elkaar toe een educatieve werking. De opbrengst is uiteindelijk 
overeenstemming of een nog verdere verduidelijking van verschilpunten. Daarnaast kan 
gedeelde zorg uitmonden in verbeteringen en kunnen verschillen de ruimte krijgen om in 
experimenten verder onderzocht te worden. Het is verstandig om eerst in homogene groepen 
van belanghebbenden (zoals docenten, leerlingen, ouders en leidinggevenden) te werken in 
verhalenworkshops. De in homogene groepen prioritering van verhalen kan vervolgens als 
inbreng dienen voor een heterogene verhalenworkshop. Het is natuurlijk ook mogelijk om 
direct in een heterogene groep te gaan werken. Het is aan de inschatting van de onderzoeker 
of de complexiteit van het onderzoek dit al of niet toelaat. 
 
Stap 4: dialoog over verhalen in heterogene groepen. 
Een verhalenworkshop waarbij alle belanghebbenden een stem hebben is natuurlijk het 
spannendst. Om een goede dialoog te hebben over de verhalen is het van belang dat de 
groep niet te groot is. Het is dan wel zaak dat de onderzoeker die de dialoog faciliteert ervoor 
zorgt dat alle belanghebbenden voldoende aan bod komen. Het kan in heterogene groepen 
gaan om een asymmetrische verhouding van belanghebbenden gaan. De facilitator zorgt er 
dan voor dat ook de groepen die minder makkelijk een stem hebben, hun geluid kunnen laten 
horen. 
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Stappenplan verhalenworkshop 
 Beoogd doel Activiteiten Aandachtspunten 
Stap 1 
Sociale condities 
creëren 

vertrouwen en 
enthousiasme kweken 
voor verhalenproject 

- (informele) gesprekken 
- presentaties over  
 voorgenomen stappen 
- aanwezig zijn bij 
 belangrijke activiteiten 

- twijfels en bezwaren 
 bespreekbaar maken 
- ingaan op ideeën van 
 betrokkenen 
- mensen betrekken bij de 
 werkzaamheden 
 

Stap 2 
Verhalen verzamelen 

in kaart brengen van 
zorgen en 
aandachtspunten 
belanghebbenden 

- individuele gesprekken 
- selectie respondenten 
- analyse en bewerking  
 gesprekken 
- terugkoppeling analyse naar 
 respondenten  
 (member check) 

- maximale variatie selectie 
 respondenten 
- flexibiliteit ten aanzien van 
 steekproef 
- conversatieachtige 
 interviewstijl 
- uitnodigende openingsvraag 
- afronden als verzadiging 
 optreedt 
 

Stap 3 
Dialoog betrokkenen 
Gelijkgerichte 
belangen 

zorgen en 
aandachtspunten in 
verhalen uitdiepen 

- verhalenworkshop plannen, 
 opzet maken 
- deelnemers selecteren en 
 uitnodigen 
- analyses en bewerking 
- terugkoppeling naar de 
 deelnemers (member check) 
 

- passende setting 
- veilige sfeer 
- uitsluiting groepen voorkomen 
- doorvragen waarom een 
 issue belangrijk is 
 
 

Stap 4 
Dialoog betrokkenen 
uiteenlopende 
belangen 

zorgen en verhalen 
uitwisselen, 
wederzijds begrip 

idem stap 3, maar nu gemengde 
groepen 

- waak voor asymmetrische 
 verhoudingen 
- overweeg of face to face 
 ontmoeting geschikt is 
- verhelder posities over en 
 weer 
 

 
 

Maart 2011 

Pagina 74/75 

IC1.10.197 

 



5.4 Bijlage 4: Schema Instrumenten Stimulated Respons 
Onderstaande instrumenten zijn in onderhavig onderzoek gebruikt. 
 

Instrument Korte toelichting Vindplaats 
Pieken en dalen Story-line benadering. Geschikt om veranderingen in 

de tijd en verschillen in beleving tussen mensen in 
beeld te brengen. Het gaat dan met name om de 
beleving, bijvoorbeeld op het gebied van: motivatie, 
energie, betrokkenheid, gevoel van saamhorigheid, 
mate van ervaren van steun of leiderschap et cetera. 

Wat werkt in innovatieve scholen? 
Thema’s en Instrumenten 

Thema’s in beeld De gevonden thema’s binnen het onderzoek Wat 
werkt in innovatieve scholen verbeeld in foto’s met 
een korte toelichting per thema. Met behulp van deze 
ondersteunende foto’s kan de beleving van 
betrokkenen per thema bespreekbaar worden 
gemaakt.  

Wat werkt in innovatieve scholen? 
Thema’s en Instrumenten 

Kaartenset  
‘Verandering als water’ 

Betekenisgeving vraagt aandacht en ruimte. Een 
instrument dat onderzoek hiernaar kan ondersteunen 
binnen de eigen school is de kaartenset ‘Verandering 
als water’. De keuze voor een kaart brengt het 
gesprek snel op betekenisniveau. 

Gratis aan te vragen bij het CPS 
(a.schaverus@cps.nl)  

Leiderschap: actie en 
reactie 

Een instrument om acties van leidinggevenden en de 
reacties daarop van medewerkers in beeld te 
brengen. Eenvoudig hulpmiddel om in beeld te 
brengen waar betrokkenen het gevoel hadden 
handelend en effectief te kunnen sturen. 

Wat werkt in innovatieve scholen? 
Thema’s en Instrumenten 

Rich picture methode Instrument om inzicht te krijgen in de complexiteit 
van interacties (systeemdenken). Hiermee wordt een 
holistische weergave verkregen van een 
problematiek of situaties. Werk op basis van een 
tekening van een (groep) betrokkene(n).  

Wat werkt in innovatieve scholen? 
Thema’s en Instrumenten 

Evaluatiematrix Op systematische manier nadenken over de doelen 
van de innovatie en over de manier waarop deze 
geëvalueerd gaan worden. Door focus op evaluatie 
wordt je gedwongen om doelen heel concreet te 
formuleren. 

Wat werkt in innovatieve scholen? 
Thema’s en Instrumenten 

Verandering in verhalen Betrokkenen vertellen hun verhaal vanuit eigen 
perspectief. Daarna worden de verhalen vanuit 
verschillende perspectieven tot één 
gemeenschappelijke verhaal geconstrueerd waarop 
gereflecteerd kan worden. 

Wat werkt in innovatieve scholen 
Eindrapport (bijlage 3) 
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