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Het adopteren, initiëren en implementeren van vernieuwingen vereist een grondig 
begrip van de onderhavige interventie in de context waarin de vernieuwing plaats 
moet vinden. Begrip van de interventie en de context maakt het mogelijk om 
gefundeerd een interventie te adopteren of te verwerpen, of om het proces van 
implementatie (bij) te sturen. In de eerste zes hoofdstukken van zijn boek ‘The New 
Meaning of Educational Change’ geeft Fullan (2007) een aantal essentiële 
handvatten om tot dit begrip te komen. Deze zullen het onderwerp vormen van deze 
leeractiviteit. 
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de organisatorische 
competentie.  
 
Leerdoelen die hiervan afgeleid zijn: 
 

 De student maakt een overzicht van het analysekader van Fullan voor 
onderwijsvernieuwingsprocessen en past dit kader toe op een 
onderwijsvernieuwing in de eigen beroepscontext (productief). 

 De student expliciteert welke inzichten het analysekader van Fullan oplevert 
(reflectief). 

Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
1. Bestudeer Fullan (2007) hoofdstuk 1 t/m 6. 
2. Voorbereiden werkcollege (facultatief) Formuleer tijdens het bestuderen van het  
artikel vragen over het artikel. Deze keer lezen we: Meirik, J.A., Meijer, P.C.,  
Verloop, N & Bergen, T.C.M. (2009). Understanding teacher learning in secondary  
education: The relation of teacher activities to changed belies about teaching and  
learning. Teaching and teacher education, 25, 89-100 
 
College (plenair) 
In dit college zal worden ingegaan op redenen en factoren om een 
vernieuwingsproces te initiëren en hoe de verschillende aspecten van een lopend 
vernieuwingsproces in kaart kunnen worden gebracht. 
 
Leerteam bijeenkomst  
suggestie 
1. Bespreek je keuze voor en onderbouwing van de te analyseren vernieuwing met 
je leerteam. 
2. Bepaal met de groep de fase waarin iedere vernieuwing zich bevindt en stel, aan 
de hand van Fullan (2007), een serie kernvragen op waarmee het 
vernieuwingsproces in de huidige fase in kaart kan worden gebracht. Speculeer ook 
al vast op antwoorden op deze vragen. 
3. Bespreek per vernieuwing wat een geschikt plan van aanpak zou kunnen zijn om 
een kritische analyse van die vernieuwing te maken. Bedenk daarbij dat in een 
dergelijke opzet als deze het onmogelijk is om volledige te zijn. Kies dus een aanpak 
van waaruit een redelijk beeld van het vernieuwingproces te destilleren valt. 
 
 
 
 



 
Werkcollege bespreken artikel facultatief 
In dit werkcollege bespreken we:  
 
Meirik, J.A., Meijer, P.C., Verloop, N. & Bergen, T.C.M. (2009). Understanding 

teacher learning in secondary education: The relations of teacher activities to 
changed beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher 
Education, 25, 89-100. 
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Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
1.  Maak een keuze voor een lopende vernieuwing die je wilt analyseren in je paper 
en onderbouw deze keuze. Denk daarbij niet alleen aan het belang dat de 
onderwijsorganisatie aan de innovatie hecht, maar ook aan andere argumenten als 
de impact van de vernieuwing, de (problematische) geschiedenis van de initiatie 
en/of implementatie,  de plaats van de innovatie t.o.v. landelijke trends, de eigen 
interesse enzovoorts. 
2. Maak een eerste versie van het eerste en tweede hoofdstuk van je paper. 
3. Producten inbrengen en van peerreview voorzien via het blog. Voorbereiden 
productbespreking. 
 
Productbespreking 1 (plenair in halve groepen) 
In de productbespreking worden de ingebrachte producten en bijbehorende 
peerreviews besproken. 
 
Educafé 
Spreker volgt. Let op de aankondiging via de email.  
 
Leerteam 
Eigen invulling 
 
Voorbereiding excursie naar RDM Hogeschool Rotterdam (plenair) 
In een interactieve bijeenkomst wordt het analyseren van innovaties toegepast op de 
casus RDM Hogeschool Rotterdam. Twee MLI Masters, Anniek van Anraad (Albeda 
College) en Stephan Blom (Hogeschool Rotterdam) beantwoorden jullie vragen om 
een beeld te vormen van deze innovatie ter voorbereiding van de excursie op 3 
november 2012.  
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