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Samenvatting
Verschillende onderzoeken tonen het belang aan
van het betrekken van leraren bij onderwijsinnovatieprocessen. Maar hoe kan leraargedreven
onderwijsinnovatie in de praktijk ondersteund
worden? Dit artikel doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar de factoren die een rol spelen
bij het ondersteunen en uitvoeren van onderwijsinnovatieprojecten aan de hand van een
case uit de praktijk: het Onderwijs Pioniers-programma. Het onderzoek is uitgevoerd door het
Welten-instituut (Open Universiteit) en Kennisland.
Uit het onderzoek blijkt dat de innovatieprojecten
een sterk dynamisch verloop hebben. Het is van
belang een ondersteuningsstructuur te bieden
waarin voldoende tijd, ruimte, vertrouwen,
enthousiasme, reflectie en waardering geboden
wordt aan pionierende leraren in de school (door
collega’s en de schoolleiding), alsook buiten de
school (door contact met mede-Pioniers en het
Onderwijs Pioniersteam). Daarnaast helpen
kerncompetenties, zoals intrinsieke motivatie, het
kunnen samenwerken en anderen kunnen motiveren, de pionierende leraren om hun project
te verduurzamen op school. De uitkomsten zijn
geformuleerd in adviezen voor leraren en schoolleiders die zelf vorm willen geven aan onderwijsinnovatie op hun school.
Foto: Kennisland
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Inleiding
De opkomst van nieuwe educatieve technologieën, snelle maatschappelijke veranderingen,
de culturele diversiteit in scholen en nieuwe
wetenschappelijke en onderwijskundige
inzichten vragen steeds meer dat het onderwijs zich in snel tempo aanpast en vernieuwt.
Innovatie kan niet meer gezien worden als een
losstaande interventie, maar wordt een onderdeel van de dagelijkse realiteit voor iedereen
betrokken in het onderwijs. Er is de afgelopen
jaren dan ook een continue stroom van zich
snel afwisselende onderwijsinnovaties in het
Nederlandse onderwijs. Toch blijken de dertig
onderwijshervormingen die de afgelopen
twintig jaar hebben plaatsgevonden om het
Nederlandse onderwijs van het predicaat ‘goed’
naar ‘excellent’ te verheffen, helaas niet altijd
de beoogde vruchten te hebben afgeworpen
(McKinsey & Company, 2012). Uit onderzoek
naar falende innovatieprojecten kunnen
belangrijke lessen geleerd worden over condities die de effectiviteit van de innovatie beïnvloeden (bijv. Vodegel, Smid, & Van den Bosch,
2011; SURF, 2005). Een belangrijke valkuil blijkt
het niet aansluiten bij de wensen en behoeften

van de belangrijkste stakeholders, zoals onderwijzend personeel, onderwijsondersteuning,
leerlingen, ouders en management, of het niet
betrekken van de stakeholders in het proces.
Hierdoor wordt nagelaten ruimte te creëren
voor alle betrokken partijen in het innovatieproces. Bovendien wordt vaak de complexiteit
van de praktijk uit het oog verloren en ontstaat
er een kloof tussen het idee in theorie en de
mogelijkheden voor uitvoering in de praktijk
(o.a. De Vries et al., 2005).
Deze onderzoeken geven aan dat het belangrijk
is leraren meer te betrekken bij onderwijsinnovatie. Na een evaluatie van grote top-down
onderwijsinnovaties in 2006 is ook het ministerie van OCW zich meer bewust van de rol
van de professional en dat deze bovenaan de
agenda moet staan (Van der Bolt, Studulski, Van
der Vegt, Bontje, 2006). We zien deze boodschap
ook terug in de Lerarenagenda van minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker: de
leraar anno 2014 is een ondernemende, innovatieve leraar in een dynamische werkomgeving
met tal van carrièremogelijkheden.
Maar dit betekent uiteraard niet dat bottom-up
innovaties zeker zullen slagen of dat er helemaal geen top-down bemoeienis meer mag zijn.

BOX 1: OVER HET ONDERWIJS PIONIERS-PROGRAMMA
Het Onderwijs Pioniers-programma (OPP)
(www.onderwijspioniers.nl) helpt leraren om
innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en
op school te realiseren. Het OPP is ontstaan
vanuit de overtuiging dat bevlogen leraren de
ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun
eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Deze overtuiging
is gebaseerd op de observatie dat leraren zelf
ideeën hebben over hoe zij de kwaliteit van het
onderwijs (de leeromgeving van kinderen en
de werkomgeving van leraren) kunnen verbeteren. Binnen het OPP wordt een innovatief idee
beschreven als: een positief ervaren verbetering
van de onderwijskwaliteit of onderwijsomgeving
op een school, uitgevoerd en positief ervaren
door meer dan één persoon, welke voorheen
niet uitgevoerd of ervaren werd. Leraren
krijgen hiervoor een budget van 5.000 euro en

ondersteuning in de vorm van Pioniers-dagen,
coaching, een Pioniers-netwerk en de kans op
de jaarlijkse Onderwijs Pioniers-trofee. Daarmee
krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een
leerervaring voor scholen om te vernieuwen van
binnenuit. Het OPP maakt leraren eigenaar van
vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Het OPP is een initiatief van Kennisland
en CAOP (kennis- en dienstencentrum op het
gebied van arbeidszaken in het publieke domein)
(Moerbeek, Sigaloff, Nabben & Huber, 2010).
Het OPP 2012-2013 werd gefinancierd door het
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en
uitgevoerd door Kennisland en CAOP. Momenteel wordt het OPP verder ontwikkeld door
Kennisland en de Onderwijscoöperatie in het vo
en mbo.
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In deze context verstaan wij onder bottom-up
innovatie leraargedreven innovatie. In dit type
innovatieproces is het vertrekpunt de leraar. Er
zal onderzocht moeten worden hoe bottom-up
onderwijsinnovatie in de praktijk ondersteund
kan worden en welke randvoorwaarden hierbij
een stimulerende of belemmerende rol spelen.
Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het belangrijk is dat er een goed evenwicht is tussen het
sturend vermogen door de leidinggevenden
en autonomie van de leraren (Fullan, 2005;
Mastenbroek, 2004) en dat er sprake is van
community power (Fullan, 2005) waarbij een
grote onderlinge verbondenheid gevoeld wordt
door collega’s ten aanzien van de onderwijsinnovatie.
In opdracht van de Onderwijscoöperatie
(www.onderwijscooperatie.nl) is, in een samenwerking tussen Kennisland en het Welten-instituut, op basis van kwalitatief onderzoek
geanalyseerd onder welke condities onderwijsinnovatie vanuit de leraar zelf goed kan gedijen
(Schreurs, Kicken, Kieboom, Lemmens & Ketelaar, 2014). In dit artikel wordt verslag gedaan
van dit onderzoek en worden de belangrijkste
uitkomsten geformuleerd in handvatten en
adviezen voor leraren en schoolleiders die zelf
vorm willen geven aan onderwijsinnovatie op
hun school. De analyse naar randvoorwaarden

voor bottom-up innovatie werd gedaan aan
de hand van een grondige evaluatie van het
Onderwijs Pioniers-programma (OPP). Het OPP
is gekozen als case, omdat na evaluatief onderzoek (Schreurs, Kicken, Kieboom, Lemmens &
Ketelaar, 2014), bleek dat we kunnen spreken
van een succesvol onderwijsinnovatieprogramma. Op basis van twintig retrospectieve
diepte-interviews met Onderwijs Pioniers
werd geconcludeerd dat deelname aan het
OPP impact heeft voor de leraar zelf en bij alle
projecten had het innovatieve idee ook daadwerkelijk in meer of mindere mate een plaats
gekregen in de school.
Binnen dit artikel definiëren we onderwijsinnovatie als: ‘Onderwijsinnovatie is, gebruikmakend
van kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk, een voortdurend zoeken naar (nog) betere
inhouden en werkwijzen om leerlingen voor te
bereiden op persoonlijk, maatschappelijk en
economisch functioneren, het vertalen van deze
inhouden en werkwijzen naar de eigen school en
het implementeren ervan, waarbij systematisch
wordt nagegaan of de beoogde doelstellingen
worden bereikt en waarbij (van begin tot einde
van het proces) expliciet wordt gewerkt aan een
inbedding van de inhouden en werkwijzen in de
schoolorganisatie en in het gedrag van medewerkers en leerlingen.’
Foto: Kennisland

4

Onderzoeksopzet
Het onderzoek richt zich op leraren uit het
primair onderwijs die deelgenomen hebben
aan het OPP primair onderwijs 2012-2013. Het
onderzoek ging van start in maart 2013. Voor
het beantwoorden van de onderzoeksvragen
is gebruikgemaakt van kwalitatieve dataverzameling met behulp van retrospectieve
interviews met twintig (van de 22) Onderwijs
Pioniers (zie ook box 5). Het betreft hier veertien individuele interviews en drie interviews
met een Pioniers-duo. De interviews hadden
een open karakter, waren semigestructureerd
en duurden gemiddeld één uur. Tijdens het
interview werd ook de persoonlijke storyline
besproken die de Onderwijs Pioniers als voorbereiding op het interview hadden gemaakt. In
deze storyline geeft de Onderwijs Pionier zijn
eigen ervaring met het project weer door op
een tijdlijn de belangrijke momenten tijdens het
project weer te geven. Op deze manier worden
pieken en dalen visueel zichtbaar gemaakt.
In box 2 is een voorbeeld van een storyline
weergegeven. Hierbij werd gevraagd naar
de factoren in de omgeving die van invloed
waren op de pieken en dalen. Daarnaast werd
gevraagd naar de rollen van mensen in de
omgeving van de Onderwijs Pionier, zoals collega’s, leidinggevenden en de totstandkoming van
hun netwerk.
De geïnterviewde groep Onderwijs Pioniers
bestond uit vier mannen en zestien vrouwen,
met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar.
Alle Pioniers waren werkzaam in het primair
onderwijs (van wie één leerkracht in het
speciaal onderwijs). De Onderwijs Pioniers
hadden gemiddeld veertien jaar werkervaring
en een aanstellingsomvang van 0,7 fte. Bijna
alle Pioniers hebben in hun takenpakket naast
hun lesgebonden uren ook andere (vrijwillige)
taken, zoals: coördinatorschap, deelname aan
werkgroepen, lid van de medezeggenschapsraad, beleidswerk, tutorcoördinator en schoolmarketing. Voor de analyse van de interviews is
gebruikgemaakt van het kwalitatieve data-analyseprogramma NVIVO 9. Hiertoe is ook een
codeboek samengesteld op basis van zowel
theorie als analyses van de interviews.

Leraren bleken via verschillende kanalen met
het OPP kennis gemaakt te hebben. Bij velen
bleek de directeur een belangrijke aanjager
te zijn om van een idee een projectvoorstel te
maken en deel te nemen aan het OPP.
De aanleiding om deel te nemen, is voornamelijk een gevoelde frustratie op de school en/of in
het eigen werk, meestal gerelateerd aan betere
ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden
voor kinderen. De leraren willen graag een
nieuwe manier van werken introduceren op
school. Dit gaat vaak om meer maatwerk en oog
voor individuele behoeftes en mogelijkheden
van de leerlingen. Ook gaat het vaak om het
verbinden van mensen, bijvoorbeeld ouders en
leraren, leraren met leraren of vo-leerlingen
met po-leerlingen. Daarnaast bleek het gebruik
maken van nieuwe didactische ict-hulpmiddelen en social media een populair doel. In een
aantal gevallen zou het project al plaatsvinden
vanuit school en heeft de leraar het project
ook naar het OPP opgestuurd. In dit geval gaat
het vooral om het verkrijgen van extra budget.
Door deel te nemen kan een al lopend project
naar een hoger plan worden getild.
In totaal werden twintig projecten geselecteerd binnen het OPP van 2012-2013. De
leraren worden Onderwijs Pioniers genoemd
en hun individuele innovatieproject wordt
het Onderwijs Pioniers-project genoemd. Het
Pioniers-programma bestaat uit een breed palet
aan ondersteuningsvormen. Zie box 4 voor de
belangrijkste ingrediënten.
De onderwerpen van de Onderwijs Pioniersprojecten waren zeer divers. De primaire doelgroep in de projecten bestaat hoofdzakelijk
uit leerlingen in het primair onderwijs, of een
combinatie van leerlingen en leerkrachten in
het primair onderwijs. In de secundaire cirkel
van stakeholders worden ook andere partijen
genoemd, zoals ouders, bewoners in de wijk en
leerlingen van een naburige vo-school. In box 5
zijn alle projecten met een korte omschrijving
weergeven. Daarnaast zijn beschrijvingen van de
projecten te vinden op de website van het OPP:
www.onderwijspioniers.nl en zijn videoclips te
vinden op de site www.leraar24.nl.

Om deel te nemen aan het OPP primair onderwijs 2012-2013 konden alle po-leraren een innovatief idee insturen naar de Programmaraad.
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BOX 2: CASE UITGELICHT: DE BIBLIOPLUS VAN PIONIERS SARAH EN AYSUN
Nadat de lokale bibliotheekvestiging in de Afrikaanderbuurt haar deuren sloot, signaleerden
leerkrachten Sarah van Leeuwen (29) en Aysun
Dogan (28) van basisschool De Toermalijn
(Rotterdam) een probleem. Veel van hun leerlingen komen met een forse taalachterstand op
school. Thuis wordt weinig tot niet gelezen of
voorgelezen en het belang hiervan lijkt door de
voornamelijk laag- of ongeletterde ouders van
de leerlingen onvoldoende te worden herkend.
Wat nu? Sarah en Aysun bedachten het nieuwe
concept Biblioplus: een bibliotheek in de school
waar kinderen én ouders boeken kunnen lenen.
Op deze manier wilden Aysun en Sarah beter
leesonderwijs én een hogere ouderbetrokkenheid creëren.
Met ondersteuning van het OPP hebben Sarah
en Aysun de Biblioplus opgezet. Hoe hebben
zij deze innovatie op hun school gerealiseerd?
Hieronder een selectie van genoemde condities
in hun interview.
Rol van de collega’s
Sarah en Aysun leerden het OPP kennen via
Twitter. Zij hebben toen zelf hun plan voor de
Biblioplus op papier gezet. Vervolgens is het plan
geconcretiseerd en opgestuurd. Ook deelden ze
het plan met hun collega’s. Een veelgehoorde
reactie was: “Leuk! Succes ermee!”. Sarah en
Aysun geven aan dat dit niet alleen te maken
had met een gebrek aan tijd bij collega’s, maar
ook met het eigenaarschap van het plan, dat
eerst vooral bij hen lag. Pas toen ze ruimte
maakten voor de ideeën van anderen kwamen
collega’s met eigen initiatieven en suggesties,
zoals het schilderen van de zojuist geplaatste
boekenkasten. Ook hielp het dat de opening van
de Biblioplus naderde en het concept daardoor
veranderde van een papieren voorstel naar een
zichtbare, concrete vernieuwing op de school.
Sarah: “Dat iedereen voor de opening boeken
zat te kaften. Dat was leuk en het zorgde voor
verbinding binnen ons team.”
Externe partijen
Vanuit de eerste Onderwijs Pioniers-dag werd
de slogan ‘Durf te delen!’ meegegeven aan
de Pioniers. Om externe partijen aan zich te

binden, bedachten Sarah en Aysun een social
mediacampagne via Facebook en Twitter en de
zelfbedachte actie ‘Deel je favoriete kinderboek’.
Dit resulteerde in productieve samenwerkingsverbanden met: Erasmus Universiteit (onderzoek
verbetering leesvaardigheden), Hout- en Meubliseringscollege Rotterdam (bouw boekenkasten),
Stichting Samen Leren Lezen, Stichting Voorlees Express (voorlezen thuis bevorderen). Ook
vonden zijn een aantal sponsors om het startbedrag van 5.000 euro te vergroten: Shell innovatiefonds, Samsung Onderwijs Innovatiefonds,
Lemniscaat en Ikea.
Budget
Sarah en Aysun spendeerden het budget bijna
uitsluitend aan de aankoop van boeken, boekenkasten en het openingsfeest. Zij investeerden
voornamelijk hun vrije tijd om het project te
doen slagen.

“Dat iedereen voor de
opening boeken zat te
kaften. Dat was leuk en het
zorgde voor verbinding
binnen ons team.”
Mede-Pioniers
Sarah en Aysun haalden steun uit het enthousiasme van het OPP-team, maar ook uit hun
mede-Pioniers die hen steun en tips gaven.
Sarah: “Nou, het is wel heel leuk om andere
enthousiaste mensen te spreken.” Aysun: “Die
hetzelfde doel hebben.” Sarah: “En die hetzelfde
doen ja, en die tegen dezelfde dingen aan lopen
op bepaalde momenten.”
Rol leidinggevende
De vernieuwing op school leidde tot discussies
tussen de beide leerkrachten en de directie.
Doordat de innovatie bijvoorbeeld vroeg om het
vrijroosteren van de leerkrachten om de plannen
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te kunnen realiseren. Tevens ontstonden er
nieuwe ideeën op het beleidsniveau van de
school, zoals: hoe kunnen de leesactiviteiten
ingeroosterd worden in het lesrooster van
de kinderen, terwijl het lesrooster al overvol
zit? Sarah en Aysun zien dit niet alleen als een
uitdaging voor hun eigen school, maar zien deze
tendens als een landelijk probleem. Sarah: “Er
moet een andere manier van werken ontstaan
eigenlijk. Dat hele .. eh .. hiërarchische uit het
onderwijs dat moet gewoon weg, want het
onderwijs is heel hiërarchisch. (..) Onze directie
heeft natuurlijk ook te maken met bestuur,
en het bestuur heeft ook te maken met de
gemeente Rotterdam, (..) en de gemeente
Rotterdam met de Onderwijsinspectie. Dus ik
denk wel dat het moeilijk is. Ik denk: van boven
wordt zo veel opgelegd, zeker in Rotterdam, wij
moeten alleen maar aan bepaalde eisen voldoen.
Jullie moeten zo lang les geven, jullie moeten zo

rekenen geven, zoveel taal, jullie Cito-resultaten
moeten tot op de komma eh .. dat jaar .. eh dat
minimaal zijn (..)”.
Op dit moment is de Biblioplus iedere dag open
en zijn er voldoende ouders die er vrijwillig
werken. Ook zijn andere scholen in de buurt aan
het onderzoeken hoe zij ook een Biblioplus in hun
school kunnen realiseren. Of de leesvaardigheden
daadwerkelijk vooruit gaan door deze nieuwe
bibliotheek en de leesactiviteiten is een vraag die
momenteel onderzocht wordt door de Erasmus
Universiteit. Onlangs ontvingen Sarah en Aysun
wel een briefje van leerling Salaheddine: “Ik vond
lezen heel erg saai, maar toen de Biblioplus
kwam, zag ik een paar leuke boeken. Toen vond
ik het opeens leuk. Ik heb nu al een hele serie uit
van ‘Het leven van een loser’. Vroeger raakte ik
geen boek aan, maar nu zegt de juf zelfs dat ik
moet stoppen met lezen.”

Foto: Onderwijs Pionier Aysun Dogan / Biblioplus
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De kracht van het
Onderwijs Pioniersprogramma
De kracht van het programma zit in de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de
Pioniers, het gevoel van waardering en het
krijgen van de nodige ruimte en vertrouwen.
Externe ondersteuning vanuit het OPP en de
bijeenkomsten op locaties buiten de school
geven tijd en ruimte voor reflectie en inspiratie.
De financiële bijdrage zorgde voor de mogelijkheid om tijd te kopen om te werken aan het
project en om materialen te kopen waarmee de
zichtbaarheid van het innovatieproject binnen
de school vergroot kon worden. De Pioniers
kunnen van elkaar leren en zo verder komen
in hun eigen proces. Zo hoeft niet iedereen
telkens opnieuw het wiel uit te vinden, kunnen
de Pioniers op elkaar verder bouwen en heeft
niemand het gevoel er alleen voor te staan.
Mede-Pioniers ontmoeten: Volgens de Pioniers
is een belangrijke kracht van het OPP het
uitwisselen en delen, zowel binnen als buiten
het programma. Meer dan driekwart van de
Pioniers geeft aan het contact met mede-Pioniers te waarderen. De projecten en mensen
zijn divers, maar de gemeenschappelijke deler

‘streven naar beter onderwijs voor leerlingen’
zorgt voor een gevoel van verbinding, inspireert
en stimuleert tot leren, en geeft een positieve
flow aan het proces. Door te delen inspireren de
Onderwijs Pioniers elkaar, bereiken ze hun zelf
omschreven doelen en ontwikkelen zij zichzelf.
Vertrouwen en ruimte: het programma biedt
de mogelijkheid een eigen idee uit te werken
met de nodige ruimte. De vrijheid (vertrouwen)
en ruimte van het programma werken motiverend en geven mensen vertrouwen om door te
gaan.
Pioniers-Programmaondersteuning: het
OPP-team (vanuit Kennisland en CAOP) gaf de
Onderwijs Pioniers niet alleen steun, maar ook
vertrouwen, nieuwe inzichten en een gevoel
van autonomie. Belangrijk hierbij was dat het
team steeds benadrukte dat het plan van de
Pionier is en van de Pionier blijft. Wel vinden
de Pioniers het belangrijk dat de begeleiders
genoeg ervaring in het onderwijs of andere
relevante discipline hebben. Dit werd bij
sommige begeleiders gemist.
Zelf het heft in handen nemen: doordat
Pioniers veel zelf doen tijdens het proces (geen
passieve kennisoverdracht), worden ze geprikkeld en ontwikkelen ze zichzelf. Het werkt
om te denken in mogelijkheden en out of the
box te gaan. De horizontale aanpak van het
programma wordt gewaardeerd. Een sterk punt
van het OPP is dat het van de individuele leerFoto: Kennisland
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BOX 3: HET ONDERWIJS PIONIERS-PROGRAMMA
BOX 3: HET ONDERWIJS PIONIERS-PROGRAMMA

Slotbijeenkomst

Brainstorm
op school

Winnaar!
Onderwijs
Pioniers Dag 4:

innovatie
voorstel

1

Vergroten en verduurzamen
Onderwijs
Pioniers Dag 3:

Zelfstandig
verduurzamen

Experimenteren
en verbeteren

selectie
Onderwijs
Pioniers Dag 2:
Experimenteren
en leren
Onderwijs
Pioniers Dag 1:

-

Onderzoeken en
Ontwerpen

START

Augustus

-

Oktober

December

Februari

Groot denken, maar klein beginnen
Vernieuwing ontstaat door actie plus reflectie
Durf te delen, te vragen en te betrekken
Leer van elkaar door je handelingen en uitdagingen
zichtbaar te maken
Kijk door een 'innovatiebril' i.p.v. een 'projectbril'
Duurzaamheid ontstaat doordat anderen eigenaar worden
Alle kennis is vindbaar
Kijk waarderend en versterk wat goed gaat

Maart

Mei

heden en out of the box te gaan. De horiBOX 4: BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN HET PIONIERS-PROGRAMMA
zontale aanpak van het programma
Budget: initiatiefnemers van de geselecteerde ideeën ontvangen een budget van 5.000 euro om
wordt gewaardeerd. Een sterk punt van
naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van het idee.
het OPP is dat het van de individuele leerkracht
uitgaat.
het
zijn leraren
weer
digden om een bijdrage te leveren aan de voortHet geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervangingskracht voor de klas, het inhuren van exkracht
uitgaat.
DoorDoor
het OPP
zijnOPP
leraren
trotstrots
op op
hun
zetting
terne expertise of materiële
kosten. of uitbreiding van het idee.
weer
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en de Onder-
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wijs Pioniers vinden het goed om op een andere
manier met hun project bezig te zijn, want dit
zorgt voor reflectie en deze reflectie leidt tot
nieuwe inzichten. Het is belangrijk elkaar te
ontmoeten, welke wordt gefaciliteerd door de
bijeenkomsten. De vier bijeenkomsten vormen
in combinatie met de opdrachten ook een
belangrijke element van het programma. Het
kan een detail lijken maar de buitenschoolse
locaties waar de Pioniers-bijeenkomsten georganiseerd werden, zorgden voor creativiteit
en inspiratie en gaven de Onderwijs Pioniers
het gevoel bijzonder te zijn. Dit werd in de
interviews een aantal keer benadrukt, omdat
het gevoel bijzonder en belangrijk werk te
verrichten, gemist wordt in het dagelijkse werk

van een leraar.
Een dynamisch verloop: aan de hand van de
interviews en de storylines is te zien dat de
innovatieprojecten zeer dynamisch verlopen,
met pieken en dalen. Ook de aanvang verschilt.
Sommige Onderwijs Pioniers hadden al een
uitgewerkt idee of projectplan, anderen hadden
nog geen omlijnd idee en begonnen met het
uitschrijven van de doelen en activiteiten. Nagenoeg alle Pioniers geven aan dat zij hun projectdoel en/of ambities moesten bijstellen gedurende het jaar. Dit had verschillende oorzaken:
reflectiemomenten (tijdens de Pioniersdagen,
in teamoverleg met met collega’s of tijdens het
maken van de opdrachten), een gebeurtenis op

BOX 4: BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN HET PIONIERS-PROGRAMMA
Budget: initiatiefnemers van de geselecteerde
ideeën ontvangen een budget van 5.000 euro om
naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van het
idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden
aan vervangingskracht voor de klas, het inhuren
van externe expertise of materiële kosten.
Pioniersdagen: gedurende het schooljaar
vinden er vier landelijke bijeenkomsten plaats
voor de Pioniers. Deze dagen zijn bedoeld om
ervaringen, lessen en ideeën uit te wisselen
en kennis op te doen om nog beter te kunnen
pionieren.
Netwerk en coaching: de Pioniers worden in
een online netwerk aan elkaar verbonden om
ook tussen de Pioniers-dagen door kennis en
ervaringen uit te wisselen. De Pioniers worden
bovendien begeleid door een coach.

school of een omstandigheid in de privésfeer.
Aan het einde van het Pioniers-jaar (mei 2013)
zaten de Onderwijs Pioniers in fase 3 (nogmaals
experimenteren en uitbreiden) of 4 (vergroten
en verduurzamen) van het innovatieproject.
“Ik vond het pionieren in zoverre anders omdat
ze je heel veel zelf laten doen, de opdrachten,
de…, ja het prikkelen, kom aan laat maar zien,
dat vind ik heel erg leuk terwijl bij andere oplei-

Dynamische evaluatie: tijdens het Pioniersjaar werd dynamische evaluatie als methode
ontwikkeld en ingezet om ervaringen en vragen
van de Pioniers real-time te kunnen delen met
collega’s, leidinggevenden, mede-Pioniers en
coaches. Feedback werd aan elkaar gegeven aan
de hand van storytelling-methodes. De actieve
uitwisseling van ervaringen zorgde voor een
vergrote zichtbaarheid en deling van ervaringen
van de innovatieprocessen gedurende het jaar.
Pioniers-trofee: op de dag van de uitreiking
krijgen de Pioniers de kans om hun ideeën en
ervaringen op een podium met een breder
publiek te delen. Aan het einde van het Pioniersjaar wordt de Onderwijs Pioniers-trofee uitgereikt aan het initiatief dat door een deskundige
jury en door de andere Pioniers als beste is
beoordeeld.

dingen, of, is het toch vaak alleen maar kennisoverdracht. Terwijl hier, is het ook kennisoverdracht, maar via een hele actieve manier. Dat
vind ik wel een heel groot verschil. En ook toch
dat er iets tegenover staat, dat je daar het gevoel
heb van: goh, daar kan ik mee doen wat ik wil. Of
niet wat ík wil, daar kan ik iets mee doen voor de
school! Dat, het is niet veel, maar het geeft zoveel
ruimte op de een of andere manier.”
(Onderwijs Pionier 13)
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“Ervaringen uitdelen, succes met elkaar delen,
enzovoorts. En bepaalde aanpakken hé, hoe
heb je het aangepakt. De ene school verliep de
aanpak heel moeizaam, en op de andere school
ging dat redelijk makkelijk. Nou ja goed, dat kun
je met elkaar delen, van goh wat moet ik nou
doen om dat ook een stuk makkelijker te laten
verlopen. Daar vooral zat het delen in denk ik.”
(Onderwijs Pionier 11)

Voor alle stimulerende factoren geldt wel
dezelfde uitdaging: een goede balans vinden.
Daar de Onderwijs Pioniers-projecten zeer
verschillend zijn, is het goed om hier rekening mee te houden en de Pioniers goed te
matchen tijdens de bijeenkomsten. Te veel
verschil in fase/ontwikkeling lijkt niet goed
te zijn voor wederzijds leren en uitwisseling,
terwijl te weinig verschil niet genoeg uitdaagt.
Het is belangrijk raakvlakken te hebben met

BOX 5: OVERZICHT GEÏNTERVIEWDE ONDERWIJS PIONIERS 2012-2013

BOX 5: OVERZICHT VAN DE ONDERWIJS PIONIERS-PROJECTEN 2012-2013
Projecttitel

Idee

School

Analyseren door middel van serious gaming

Spelenderwijs beter onderwijs op maat

Kbs De Zonnewijzer Dronten, Flevoland

An apple a day…

Tablets als instrument om het onderwijs te
vernieuwen en ouderbetrokkenheid te vergroten

De Vendelier
Helmond, Noord-Brabant

Atelier speciaal

Beter beeldend speciaal onderwijs door betrokken
creatieve ouders in te zetten tijdens ateliers

Olivijn
Almere, Flevoland

Be‘leef’ in Zuidbroek

Meer contact tussen leerlingen en omgeving, via
een belevingsruimte middenin de omgeving

De Zonnehoek
Apeldoorn, Gelderland

De ideale weektaak

De weektaaktool helpt op een eﬃciënte manier
niveauverschil tussen leerlingen te accommoderen

CBS de Tarissing Oudewoude, Friesland

De Biblioplus, meer dan lezen alleen1

Een interactieve bibliotheek op school om het lezen
te stimuleren en ouders bij het lezen te betrekken

De Globetrotter, Toermalijn
Rotterdam, Zuid-Holland

De Leesmees

De Leesmees is een handpop die van lezen een
beleving maakt en regelmatig bezoek krijgt van
prominente gasten uit de boekenindustrie

Tarcisiusschool Rotterdam, Zuid-Holland

De wereld buiten binnen handbereik

Zaakvakken: zelf op zoek naar informatie, in plaats
van leren uit een boekje

Rkbs Jan Bluyssen
Uden, Noord-Brabant

Ik zie, ik zie…

Leerlingen aan de hand van actuele beelden
uitdagen om de juiste vragen te stellen en deze al
zoekende te beantwoorden

Sint Jan school Amsterdam, Noord-Holland

Interactieve films maken in de les

Met de tool Movietrader zelf een interactieve film
maken als afsluiting van groep 8

Parkschool Utrecht, Utrecht

It Conex-Us

Onderwijsontwikkeling van binnenuit door
(digitale) kennisuitwisseling tussen scholen

Prins Clausschool Nijmegen, Gelderland

QR-codes in het onderwijs

Onderwijsinformatie aanbieden op een eigentijdse
en creatieve manier

OBS de Wissel
Zuidland, Zuid-Holland

Smashing werkplek

Een multifunctionele werkplek waar leerlingen naar
eigen interesse kunnen leren

Kbs De Globetrotter Rotterdam, Zuid-Holland

Talent onderwijst Talent

Het benutten van talent in het voortgezet onderwijs,
om talent in het primair onderwijs te stimuleren

OBS de Zonnebloem
Den Haag, Zuid-Holland

Teamblogger

Leren van je collega’s met en via social media

Basisschool de Liaan Helden, Limburg

Verantwoord maatschappelijke samenwerking
po-vo1

Het bieden van extra onderwijsmogelijkheden aan
leerlingen door intensief contact tussen primair en
voortgezet onderwijs

Obs Heuvellaan Apeldoorn, Gelderland

Zoek het uit 1 2

Expertise van docenten breed toegankelijk maken
door slimme inzet van multimedia en IT

PCB de Fontein
Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland
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de onderwerpen die worden behandeld, zodat
de Pionier de toegevoegde waarde ervaart van
de bijeenkomst. Een klein aantal Onderwijs
Pioniers vond dat het werken in steeds wisselende groepjes op Pioniers-dagen ervoor zorgde
dat de waarde van de kennis- en ervaringsuitwisseling daalde omdat ze van tevoren
te weinig informatie hadden gekregen over
elkaars situatie op school, of de fase van het
project. Daarnaast hebben Onderwijs Pioniers
minder behoefte aan ideeën en kennis van
mede-Pioniers als het op hun eigen school goed
verloopt en daar veel uitwisseling van ideeën
en enthousiasme is. Ook kan te veel ruimte en
vrijheid soms leiden tot minder inspanning.
Daarnaast vonden de Pioniers de creativiteit
van het programmateam goed om out of the
box te denken maar tegelijkertijd vonden de
Pioniers het belangrijk dat de begeleiders
genoeg ervaring in het onderwijs of andere
relevante discipline hebben, wat in sommige
gevallen werd gemist.

Factoren die meespelen
bij het uitvoeren van een
innovatieproject
Naast de genoemde specifieke kenmerken
die een programma als het OPP zou moeten
bieden om bottom-up innovatieprojecten te
stimuleren, spelen er ook andere factoren een
belangrijke rol die een innovatieproject doen
slagen en het een duurzaam karakter geven.
Deze factoren komen sterk overeen met de

factoren die genoemd worden in de eerder
beschreven studies naar kritische succesfactoren van innovatieprojecten. Hier zullen we de
zes belangrijkste factoren in detail bespreken:
1) de competenties van een Onderwijs Pionier,
2) de rol van de schoolomgeving, 3) de rol van
externe partijen 4) de rol van leerlingen, 5) de
rol van ouders, en 6) de rol van tijd.
1. De competenties van een Onderwijs
Pionier
Op basis van interviews met de Onderwijs
Pioniers hebben wij een competentieprofiel
van de Onderwijs Pionier opgesteld. Dit profiel
bestaat uit drie kerncompetenties die bij alle
Onderwijs Pioniers aanwezig bleken te zijn en
ook door hen zelf genoemd werden als competenties die nodig zijn om een innovatieproject
te doen slagen. Daarnaast worden er door de
verschillende Onderwijs Pioniers vaardigheden
genoemd die het vormgeven en uitvoeren van
een project vergemakkelijken.
Een Onderwijs Pionier beschikt over:
•

•

•

Intrinsieke motivatie voor het verbeteren van
het onderwijs: intrinsiek gemotiveerd betekent dat je het onderwijs wil verbeteren,
omdat je het leuk vindt, het een natuurlijke
drijfveer is in je dagelijkse werk en omdat je
het zinvol vindt.
Gevoel voor samenwerking: goed kunnen
samenwerken in teamverband betekent dat
je als vernieuwer niet altijd voor de troepen
uit loopt. Het is belangrijk dat je dingen
binnen je team doet en je aanpast aan het
competentieniveau van je collega’s.
De kracht om anderen te enthousiasmeren
en motiveren: naast het kunnen inleven in
je collega’s moet je hen ook kunnen moti12

veren, aansporen en enthousiasmeren voor
de beoogde innovatie. Een goede balans
ontwikkelen tussen je persoonlijk enthousiasme en de juiste motivatie vinden voor je
collega’s is een must. De volgende vaardig-

heden zijn een pluspunt:

Interpersoonlijke competenties

Projectgerelateerde vaardigheden

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Omgaan met weerstand
Voor jezelf opkomen
Creativiteit
Kansen leren zien en grijpen
Een idee kunnen uitleggen en
overbrengen
Omgaan met werkdruk
Hoofd- en bijzaken kunnen
onderscheiden

Interpersoonlijke competenties

Ict-vaardigheden

•
•
•
•

•

Kunnen praten over problemen
Motiveren
Verantwoording afleggen
Visualiseren van werk

2. De rol van de schoolomgeving
Uit de interviews kwam naar boven dat de rol
van collega’s en de leidinggevende cruciaal zijn
om het OPP te integreren op school. Daarnaast
spelen, externe partijen, de ouders en de leerlingen een rol.
•

Projectmanagement
Plannen
Plan van aanpak opstellen
Projectvoorstellen schrijven
Acquireren
Organiseren
Delegeren

•
•
•
•

•

De rol van collega’s: het onderzoek laat zien
hoe de rol van collega’s binnen de verschillende fases van het project verandert en hoe
de Onderwijs Pioniers er zelf actief voor
zorgen dat de collega’s meedoen om het
project te doen slagen. Dit proces kan kort
beschreven worden als een ontwikkeling
van afstandelijk enthousiasme naar weerstand via nieuwsgierigheid naar samenwerking en integratie.
“Ik heb heel blij door school gelopen! Ja, ze
reageerden leuk. Alleen wel dat het mijn
dingetje was. Leuk voor jou.”
(Onderwijs Pionier 3)

Videomontage- en fotobewerkingprogramma’s
Powerpoint / Keynote
Wordpress
Yurls
Begeleiden van anderen in technische
uitvoering van het Pioniersproject

Oppervlakkig enthousiasme: de meeste
Onderwijs Pioniers geven aan dat in het
begin van het project de collega’s blij zijn
voor hun pionierende collega dat zijn/
haar project is goedgekeurd; ze delen zelfs
in de feestvreugde. Ze voelen echter in
eerste instantie geen eigenaarschap van
het project. Hierbij is door verschillende
Onderwijs Pioniers wel als uitzondering
de ‘duo-collega’ genoemd. Een duo-collega
die op dezelfde lijn zit, zorgt voor de nodige
motivatie en een doorlopende lijn van het
project in de klas.
“Maar niemand op school had op dat
moment zoiets van, hé dat gaat ook wat voor
mij betekenen. Iedereen had zoiets van: we
vieren gewoon even feest.’’
(Onderwijs Pionier 1)

•

Een beetje weerstand en passiviteit: wanneer
het project meer vorm begint te krijgen, is
het belangrijk om medewerking te krijgen
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van collega’s. Helaas bleek dat bij meer
dan de helft van de Onderwijs Pioniers de
collega’s niet onmiddellijk vol enthousiasme meewerkten aan het project. Soms
was er lichte weerstand - meestal wegens
het gebrek aan tijd - terwijl anderen voornamelijk passief reageerden. De Onderwijs
Pionier bleef gezien worden als de trekker
van het project en soms zelfs als de enige
expert. Gelukkig veranderde dit bij de
meeste Pioniers vrij snel dankzij het doorzettingsvermogen van de Pionier, interventies vanuit de Pionier en tips van mede-Pioniers.
“Ja, mijn collega’s die sputterden best wel een
beetje hoor.” (Onderwijs Pionier 1)
•

Enthousiaste medewerking van collega’s: de
meeste Onderwijs Pioniers gaven aan dat
de steun van collega’s onontbeerlijk is om
het project te kunnen voortzetten en vol te
houden. Het bleek dat collega’s voornamelijk enthousiast werden wanneer het project
concreet en zichtbaar werd.
“Maar goed, toen het concreet was, toen,
ja, toen hadden mensen er ook wat meer
vertrouwen in. Want ze hadden een draaiboek, dat van minuut tot minuut was uitgeschreven, en mensen konden van elk kind
zien waar ze waren, dus het vertrouwen
groeide toen ook.” (Onderwijs Pionier 17)
Een andere manier om collega’s te
betrekken was ervoor te zorgen dat collega’s betrokken bleven bij het project en
zelf ook eigenaarschap gingen voelen. Zo
organiseerden Onderwijs Pioniers werkgroepen, werd het project besproken tijdens
teamvergaderingen of legden zij het initiatief volledig bij de collega’s zelf. Bovendien werd het gebruik van de resultaten of
de ideeën van het project nooit verplicht
gesteld.
“Eerst dacht ik: dat is mijn project! En nu
denk ik van .. mwah, vind ik het eigenlijk wel
mooi dat iemand anders dat doet. Want het
gaat niet om mij, het gaat om het onderwijs,
het gaat om de school. Ik vind .. ik kan er nu
meer van genieten dat iemand anders dat
doet zeg maar.” (Onderwijs Pionier 8)

•

Medewerking bij de uitvoering en overdracht: om hands-on medewerking van
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collega’s te krijgen bij het project gebruikten
sommige Onderwijs Pioniers een deel van
hun Pioniers-budget om zich door collega’s
te laten vervangen gedurende het project.
Weer anderen hadden een formele werkgroep opgericht waar collega’s ook tijd
voor kregen. Tot slot waren er Onderwijs
Pioniers met een duurzame aanpak: ze
hadden het project geïntegreerd binnen
het schoolbeleid, zodat alle collega’s in de
school formeel betrokken konden worden
bij de innovatie en er ook na het project
effectief gebruik kon worden gemaakt van
de projectopbrengsten.
“Op zich heel leuk, en op zich vinden zij het
heel leuk om ermee aan het werk te gaan,
alleen je merkt wel dat het voornamelijk
wordt gezien als mijn project, in plaats van
iets waar zij zelf dan ook tijd in moeten gaan
steken.” (Onderwijs Pionier 8)
Ook de rol van leidinggevende blijft een cruciale
factor; hoe kan een leidinggevende het best
acteren voor het stimuleren van innovatieprojecten die geïnitieerd worden vanuit leraren?
Het is de juiste balans vinden tussen ruimte en
vertrouwen geven, maar ook ondersteunen en
het gevoel geven achter het project te staan.
Zo zien we dat de leidinggevende een belangrijke rol kan spelen bij het initiëren van een
onderwijsinnovatieproject, bijvoorbeeld door
het informeren van de leraar over subsidiemogelijkheden. In verscheidene gevallen was de
leidinggevende van de school de persoon die de
leraar aanzette om mee te doen met het OPP.

van de leidinggevende miste. De meeste Onderwijs Pioniers spraken echter van een ondersteunende leidinggevende die morele steun gaf
tijdens het project en voornamelijk vertrouwen
uitsprak.
In drie projecten werd de relatie met de leidinggevende als minder positief ervaren, er was
zelfs bij één project sprake van volledige afwezigheid en helemaal geen betrokkenheid van de
leidinggevende.
“Hij heeft me altijd wel gesteund hoor, het is niet
dat hij er niet achter stond. Maar echt heel praktisch van dat hij me er mee geholpen? Nee, ik heb
het voornamelijk zelf gedaan.”
(Onderwijs Pionier 2)
Bij een ander project had de leidinggevende
juist meer behoefte aan controle en wilde daardoor een te grote rol in het project. De projecten
werden hierdoor bemoeilijkt, maar faalden
niet. Dit kwam vooral door de competenties van
de Onderwijs Pioniers zelf om goed om te gaan
met de situatie, om zelfstandig door te bijten of
door ondersteuning van een mede-Pionier. In
geen van de projecten werkte de leidinggevende
dermate tegen dat dit leidde tot stopzetting van
het Pioniers-project.
De meeste Onderwijs Pioniers kwamen tot bloei
in een school waarbij de directeur een mooie
balans bracht tussen ruimte geven en de juiste
ondersteuning bieden en betrokkenheid tonen
op de juiste momenten.

“Mijn directeur stond met zo’n blaadje te
wapperen en vroeg kun je daar iets mee?”
(Onderwijs Pionier 2)

“Nou, is dat wel hartstikke mooi, want ik heb
een directrice die ja heel enthousiast wordt van
dat soort dingen, die me ook ruimte geeft om
met dat soort dingen te komen en dat heb ik toen
gedaan.” (Onderwijs Pionier 15)

“Mijn directeur die was toen net een jaar hier,
want hij is nu twee jaar hier, en die zei ik maak
me sterk, hij zegt, want wat jij doet, heb ik nog
nooit ergens gezien dus we gaan het inzenden.”
(Onderwijs Pionier 7)

“Zonder haar hadden we hier niet gezeten, dan
was ik niet die presentatie gaan doen en dan was
ik niet … nee.” (Onderwijs Pionier 6)

Daarnaast zorgde de leidinggevende tijdens het
project vaak voor morele maar ook praktische
steun. In veel gevallen gaf de leidinggevende
voornamelijk ruimte aan de Onderwijs Pionier
om het project uit te voeren. Hierbij ging het
om ruimte in de zin van tijd maar ook van
vertrouwen. In sommige gevallen gaf de leidinggevende misschien ook net te veel ruimte waardoor de Onderwijs Pionier de betrokkenheid

3. De rol van externe partijen
Externe partijen werden ingezet om mee te
denken, om draagvlak te creëren of voor praktische ondersteuning bij de uitvoering van het
project. Hun rol verschilde erg per project. Een
trend die we terugzien bij meerdere projecten is
dat de Onderwijs Pioniers worden uitgenodigd
om op andere scholen of bij andere organisaties presentaties te houden. Deze presentaties
leidden dan vaak tot een goed samenwerkings-
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verband. De uitnodigingen kwamen vaak van
andere directeuren van scholen of disseminatie
vond plaats via Leraar24, de regionale pers of
andere kanalen.
4. De rol van leerlingen
Leerlingen zijn voor elk project de belangrijkste
stakeholders en zijn de onderliggende extrinsieke motivatie voor de Onderwijs Pionier. Acht
Onderwijs Pioniers noemden de rol van de leerlingen expliciet en dan ging het vooral over het
aanstekelijke enthousiasme van de kinderen en
dat de kinderen zich betrokken voelden bij het
project. De leerlingen werden niet uitdrukkelijk
genoemd door de Onderwijs Pioniers als actieve
bijdragers in de ontwikkeling van hun innovatie
of project, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij
de collega’s en de leidinggevende.
5. De rol van ouders
Slechts bij vijf projecten werd ook de rol van
ouders genoemd bij het verloop van het project.
Meestal betrof het praktische bijdragen zoals
het helpen inrichten, opruimen, verven van een
lokaal of het delen van boeken. Drie Onderwijs
Pioniers informeerden de ouders actief over het
project via sociale media of in een werkgroep of
vergadering.
6. De rol van tijd
Alle Onderwijs Pioniers geven aan dat het
gebrek aan tijd een grote belemmering vormde
voor de vloeiende voortgang en uitvoering van

het project. Een enkele Onderwijs Pionier had
(soms na lang aandringen) tijd gekregen van
de schoolleiding, maar het merendeel van de
projecttijd werd uitgevoerd in de eigen vrije
tijd van de Onderwijs Pionier. Velen gaven aan
dit in eerste instantie geen probleem te vinden,
omdat ze er ook veel energie voor terug hadden
gekregen, maar dat het moeilijk is om dit een
jaar vol te houden naast een drukke baan en
privéleven. Daarnaast bleek tijd niet alleen een
probleem voor de Onderwijs Pionier te zijn
maar ook voor de collega’s van wie in een groot
aantal projecten medewerking nodig was.
“Veranderen moet tussen de bedrijven door. Mijn
collega’s zijn best bereid om te veranderen, en ze
zien ook wel dat dingen handiger kunnen. Maar
het ontbreekt ze dan aan tijd en kennis en de wil
misschien om er echt mee aan de slag te gaan. Er
moet zo veel.” (Onderwijs Pionier 6)
“Want daar ligt ook wel ambitie, maar dan heb
ik ook zoiets van, ja daar moet dan wel tijd voor
zijn. Geef me tijd, of wat dan ook, om me dat te
laten doen!” (Onderwijs Pionier 8)
“Als je gewoon keihard wordt geconfronteerd met
het feit dat je eigenlijk geen tijd voor hebt. En ik
ben dingen aan het doen, waar ik uren voor wil,
en ik wil die waardering hebben, dan denk je o ja,
daar moeten we wel wat mee. Want dat gaat nu
niet goed. Als ik op deze manier doorga, gaat het
niet goed.” (Onderwijs Pionier 17)

Foto: Onderwijs Pionier
Ilse Godtschalk / Movietrader
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Conclusie
De evaluatie van het OPP primair onderwijs
2012-2013 heeft ons een rijk beeld gegeven
van het verloop en de opbrengsten van een
bottom-up innovatieproject dat geïnitieerd
wordt door één of meerdere leraren. Bovendien
heeft het ons inzicht gegeven in de factoren
en condities die een rol spelen bij het verloop
van innovatieprojecten. Zo bleken de Onderwijs Pioniers-projecten een dynamisch verloop
te hebben. Door regelmatig overleg buiten de
school met mede-Pioniers en het Onderwijs
Pioniers-team was er voldoende afstand om het
project te evalueren en tijdig bij te stellen. Alle
Pioniers hebben hun project bijgesteld, alsook
actief interventies ondernomen om het project
te concretiseren en zichtbaar te maken voor
collega’s. De collega’s spelen een heel belangrijke rol om het project schoolbreed een plaats te
geven en de leidinggevende moet een balansoefening maken tussen ruimte geven, motiveren
en ondersteunen. Vele projecten hebben ook
aandacht gehad voor het betrekken van andere
partijen en scholen.
Met betrekking tot de condities kwam uit alle
interviews naar voren dat voldoende ruimte,
vertrouwen en waardering gegeven dient
te worden aan pionierende leraren bij het
uitvoeren van een innovatieproject, door zowel
de collega’s als de schoolleiding als het Onderwijs Pioniers-team. Ook enthousiasme van
mede-Pioniers en het Onderwijs Pioniers-team
speelt een rol. Daarnaast beschikken de Onder-

wijs Pioniers zelf over enkele kerncompetenties
zoals intrinsieke motivatie, kunnen samenwerken en anderen kunnen motiveren, alsook
interpersoonlijke, projectgerelateerde, communicatieve en mogelijk ict-vaardigheden.
Vanuit beleidsperspectief kunnen we op basis
van deze bevindingen de volgende aanbevelingen meegeven teneinde innovatie te stimuleren binnen de onderwijsinstelling:
•
•
•

•

•

•

•

•

Verzamel ideeën vanuit de praktijk;
Geef pioniers de ruimte en het vertrouwen
om ideeën uit te werken;
Stimuleer dat op de werkvloer samenwerken, samen leren en samen vernieuwen
vanzelfsprekender worden;
Inventariseer wie binnen je school intrinsiek
gemotiveerd is tot onderwijsvernieuwing
en stimuleer innovatieve leraren om te
pionieren met hun idee;
Adviseer leidinggevende waardering en
vertrouwen uit te spreken aan zijn/haar
medewerkers;
Geef ruimte voor reflectie en onderken dat
innovatieprojecten een dynamisch proces
doorlopen van verkleinen en vergroten;
dromen en concretiseren en het bijstellen
van doelen;
Investeer vooral in goede samenwerking en
help de collega’s van de Onderwijs Pionier
te motiveren door het creëren van de
nodige ruimte, ook in de tijd;
Zorg op het juiste moment voor de borging
van de innovatie in de infrastructuur van
een onderwijsinstelling in de zin van tijd en
budget.
Foto: Onderwijs Pionier Truus Hermkens / Atelier Speciaal
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