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Vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op in het beroepsonderwijs. Stilstand is
achteruitgang, zo lijkt het wel. En in essentie is dat nog waar ook. De
beroepspraktijk stelt voortdurend nieuwe eisen. Tegelijk is veranderen in complexe
organisaties die onderwijsinstellingen nu eenmaal zijn, per definitie lastig. Reden
waarom de opbrengsten van vernieuwing vaak teleurstellen. Wat valt daar aan te
doen? Succesfactoren voor ‘duurzame onderwijsontwikkeling’ in het mbo.
Een nieuwe kwalificatiestructuur, verplichte basisvaardigheden voor studenten (taal,
rekenen), beroepspraktijkvorming op een heel andere manier, andere regels voor in- en
doorstroom op de verschillende mbo-niveaus, innovatieve technologie voor leren en
communiceren. Zomaar wat voorbeelden van actuele vernieuwing waar docenten en
andere mbo-professionals mee te maken hebben.

Vernieuwing als constante in het beroepsonderwijs
Vernieuwing hoort erbij in het mbo, al zo lang het bestaat. Maar: succes is bepaald niet
verzekerd. En zo vreemd is dat eigenlijk niet. Ruim 70% van veranderingsprocessen in
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Nederlandse profit- en non-profitorganisaties leidt niet tot het beoogde resultaat of
loopt vroegtijdig vast (Boonstra, 2000). Het onderwijs vormt wat dat betreft geen
uitzondering (Fullan, 1991; Leithwood, Jantzi & Mascali, 2002; Hargreaves & Fink, 2006;
Hargreaves & Goodson, 2006). Wie herinnert zich niet gestrande vernieuwingsoperaties
als de invoering van de basisvorming en tweede fase in het voortgezet onderwijs?
Ingrijpende onderwijsvernieuwingen lopen gemakkelijk spaak in de weerbarstigheid
van bestaande structuren en opvattingen. Dat dwingt tot bezinning over de essenties
van vernieuwingsprocessen in het onderwijs en de factoren die daarbij van invloed zijn,
zoals ‘contextdruk’, het leren van docenten en leiderschap.

Verduurzaming van vernieuwing
Het is nog niet zo gemakkelijk om een onderwijskundige ontwikkeling of innovatie
zodanig in te voeren dat deze verankerd raakt in de schoolorganisatie, zo blijkt uit
onderzoek van Rikkerink & Verbeeten (2011, 2016). Wat is daarvoor nodig? Welke
combinatie van factoren draagt effectief bij aan de verduurzaming van een
onderwijsvernieuwing? Om daar meer helderheid in te krijgen hebben deze
onderzoekers in 2016 verkennend onderzoek verricht op zes scholen voor voortgezet
onderwijs in Nederland. Deze scholen werkten allemaal aan onderwijsverbetering door
een brede inzet van ict-middelen en gedigitaliseerd leermateriaal. Over een langere
periode is vastgesteld of docenten digitaal leermateriaal gebruikten, hoe ze het
gebruikten en hoe hun opvattingen daarover veranderden. Aanvullend is informatie
verzameld over beïnvloeding vanuit de schoolomgeving, individuele en gezamenlijke
leerprocessen van docenten bij het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsaanpak en
het leidinggeven aan dit vernieuwingsproces. Op die manier lukte het om factoren in
kaart te brengen die een rol spelen bij de verduurzaming van een
onderwijsvernieuwing, naar verwachting ook in het mbo.

Focus op eindresultaat
In het verleden lag de focus van onderzoek naar innovaties in het onderwijs vooral op
de initiatie- of implementatiefase van een vernieuwing. Dat is zeker van belang. Maar
gaat het uiteindelijk niet om het eindresultaat van die vernieuwing? Anders gezegd: de
verduurzaming? Hoe lukt het om een complexe vernieuwing zodanig breed en diep in
de school te verankeren dat er sprake is van institutionalisering? Want dat is waar het
allemaal om draait. Institutionalisering: de vernieuwende onderwijspraktijk kristalliseert
zich uit als de gebruikelijke manier van werken voor (bijna) alle docenten. En is
vervolgens geformaliseerd in voorschriften, procedures, formats en taken. Docenten
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hebben de achterliggende concepten, normen en waarden van de vernieuwing
geaccepteerd en ‘verinnerlijkt’. De veranderingen die nodig zijn, ervaren zij als zinvol en
betekenisvol (Rikkerink & Verbeeten, 2011). Coburn (2004) omschrijft dit proces als het
herstructureren van de eigen fundamentele opvattingen over het onderwijsleerproces
en de persoonlijke rol als docent.

Vier belangrijke inzichten
Wat heeft het onderzoek van Rikkerink e.a. (2016) naar deze verduurzaming
opgeleverd? Kort gezegd: een model voor onderwijsontwikkeling waarin verschillende
wetenschappelijke inzichten samenkomen. We bespreken vier belangrijke onderdelen
van dit model:
de balans tussen nieuw en bestaand;
onderwijskundig gespreid leiderschap;
een gezamenlijke visie;
contextleiderschap.

De balans tussen nieuw en bestaand
Een onderwijsvernieuwing implementeren, betekent leren. Leren op verschillende
niveaus: het individuele niveau, het groeps-/teamniveau en het organisatieniveau. In
essentie is het steeds een proces van manoeuvreren. Op alle niveaus (Crossan, Lane &
White, 1999). En ook tússen die niveaus. Met stappen voorwaarts, forward flows of
learning, en soms ook even een pas op de plaats: feedback flows of learning. Stappen
voorwaarts liggen voor de hand: de schoolleiding geeft samen met docenten vorm aan
een nieuw onderwijsprogramma. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe
onderwijspraktijken. Docenten ontwikkelen en reflecteren op hetgeen zij doen, wat
leidt tot zowel individuele als gezamenlijke betekenisgeving. Van belang is wel om
maat te houden in dit proces. Dat wil zeggen: waardevolle elementen, waarover in
brede kring eensgezindheid en tevredenheid bestaat, intact te laten. Geen vernieuwen
om het vernieuwen dus. Studenten, hun ouders, en veelal ook docenten, verwachten
van de school dat de leeropbrengsten gewaarborgd blijven. En dat dwingt tot
voorzichtigheid. Forward flows of learning schuren langs de feedback flows, die gericht
zijn op het garanderen van kwalitatief hoogwaardige resultaten. Het is belangrijk om
hierin een goede balans te vinden, zodat beide processen elkaar versterken. De
leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol (Crossan, Maurer & White, 2011).

Page: 3

Onderwijskundig gespreid leiderschap
Leiderschap is een cruciale factor bij processen van onderwijsvernieuwing. Gespreid
leiderschap, om precies te zijn. Op alle niveaus in de schoolorganisatie. Waarbij het gaat
om zowel formele als informele leiders. Leiderschap koppelen we gemakkelijk aan het
individu. Maar in de opvatting van Spillane (2005) is het beslist geen kenmerk van de
leidinggevende alleen. Het wordt mede bepaald door de ruimte die een
leidinggevende krijgt van en geeft aan de andere actoren in een specifieke situatie
(Spillane, Halverson & Diamond, 2004). In de onderwijssetting gaat het dan om
docenten, maar ook om teamleiders en directeuren. Zij zijn geen automatisch
gehoorzame volgers of mensen die reageren op rationele argumenten. Het zijn
professionals die op basis van hun eigen kennis, ervaringen en opvattingen reageren
op de leidinggevende, op elkaar en op de omstandigheden. Het zou helpen als
leidinggevenden op verschillende niveaus in de schoolorganisatie zich hiervan bewust
zijn, hier ruimte aan geven, maar tegelijkertijd helderheid in doelen geven en hieraan
vasthouden.

Een gezamenlijke visie
Wat docenten als demotiverend of niet constructief ervaren tijdens een
vernieuwingsproces is dat leidinggevenden, op verschillende niveaus in de
schoolorganisatie, ‘niet met één mond spreken’. Een niet te onderschatten factor.
Noodzakelijk is dat leidinggevenden denken en handelen vanuit een gedeelde
gezamenlijke visie, een community of practice in plaats van alleen als working team te
functioneren (De Laat & Simons, 2002; Imants 2002). Een dergelijke visie bestaat altijd
uit twee componenten: een visie op het onderwijs aan studenten en een visie op het
bevorderen van gezamenlijke leerprocessen van docenten (Rikkerink & Verbeeten,
2011).

Contextleiderschap
Mensen, dus ook docenten, zijn best bereid te veranderen. Maar dan wel binnen
bepaalde grenzen. De innovatiecapaciteit, kun je dat noemen. Waar het voor
leidinggevenden om gaat is een goede inschatting te maken van die
innovatiecapaciteit, afgezet tegen de druk uit de omgeving om te veranderen
(Rikkerink & Verbeeten, 2011; Waslander, 2011). Gebeurt dit niet, dan zullen docenten al
gauw mentaal afhaken: alweer een project erbij gekomen waar de school aan
deelneemt……. Dat ervaren zij dan als druk. Vraag voor leidinggevenden is daarom of het

Page: 4

project op dat moment past in de fase van onderwijsontwikkeling? Zien docenten het
project als meerwaarde voor de ontwikkeling op school? Kortom: het is belangrijk dat
de schoolleiding voeling houdt met de ontwikkelingen op de werkvloer en zo het
lerend vermogen van de docenten stimuleert. ‘Contextleiderschap’ heet dit. Anders
gezegd: de schoolleiding zou voortdurend als linking pin tussen school en omgeving
moeten fungeren.

Succesvol vernieuwen
De vier genoemde factoren bepalen de verduurzaming van een onderwijsvernieuwing.
Die is succesvol als docenten geleidelijk hun opvattingen bijstellen over wat goed
onderwijs is en hun handelen met studenten hierop afstemmen. Zo ontstaat een
gezamenlijk gedragen manier van werken, in lijn met de visie van de school. Essentieel
is dat direct leidinggevenden actief deelnemen aan dit proces van gezamenlijk leren
(ontwikkelen) en daar voorwaarden voor scheppen. Vernieuwen? De kans van slagen is
optimaal in scholen met een dergelijke lerende cultuur.
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