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Teune (2008) geeft aan dat ca. 70% van de onderwijsinnovaties mislukken. Als één 
van de belangrijkste redenen hiervoor geeft hij dat de meeste innovaties top-down 
worden opgelegd. Waarom gaat het nu juist mis bij dit type vernieuwingen? Is 
bottom-up innovatie echt een serieus alternatief en aan welke voorwaarden zou dan 
moeten worden voldaan? Tijdens deze leeractiviteit gaan we in op aspecten van 
empowerment van professionals die nodig zijn om als docent een serieuze speler te 
zijn in het krachtenveld van onderwijsvernieuwing. 
  
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de interpersoonlijke 
competentie en de omgevingscompetentie. 
 
Leerdoelen die hiervan afgeleid zijn: 
 

 De student verwoordt de eigen rol van docent en die van andere stake-
holders in de onderwijsinstelling en in onderwijsvernieuwingen met behulp 
van een door hem geëxpliciteerd analysekader (productief niveau). 

 De student maakt een analyse van de rol van de docent in 
onderwijsvernieuwingen en vergelijkt hierbij de bevindingen uit de literatuur 
met de eigen ervaring in de beroepscontext (productief niveau). 

 De student verwoordt zijn visie op de professionele ruimte van de docent in 
relatie tot collega’s en andere stake-holders in de onderwijsinstelling en daar 
buiten (productief niveau). 

Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
1. Bestudeer Teune (2008) en Fullan (2007), hoofdstuk 7 ‘The Teacher’. 
2. Verzamel tenminste drie krantenartikelen van de afgelopen weken waarin sprake 
is van een vorm van onderwijsvernieuwing. 
3. Maak een inventarisatie van lopende onderwijsvernieuwingen in je 
onderwijsorganisatie en bekijk of deze top-down of bottom-up geïnitieerd zijn. 
4. Verkrijg ook een globaal inzicht in de stand van zaken t.a.v. deze lopende 
vernieuwingen. 
5. Start een eigen blog voor dit leerarrangement.  
 
College (plenair) 
Het eerste deel van het college zal bestaan uit een inleiding op het 
leerarrgangement, de opdracht en de toetsing. In het tweede deel van het college 
gaan we inhoudelijk in op het thema ‘Empowerment van professionals’.  
 
Leerteambijeenkomst (onbegeleid) 
Suggestie:  
1. Bespreek de diverse onderwijsvernieuwingen met je medestudenten in het 
leerteam inhoudelijk en dan vooral in de mate en de manier waarop 
leerlingen/deelnemers/studenten te maken krijgen met deze vernieuwing, maar ook 
procesmatig als het gaat om de geschiedenis van het innovatieproces tot nu toe.  
2. Bespreek welke van deze innovaties interessant zouden zijn om te onderwerpen 
aan een kritische analyse en onderbouw waarom dat zo is. 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. 
 
Werkcollege (begeleid) 
Open space bijeenkomst met als vraagstelling: hoe versterken docenten hun positie 
als serieuze speler in het krachtenveld van onderwijsvernieuwing?  

De docent speelt een cruciale rol in het process van onderwijsvernieuwing. Fullan 
heeft dit kort en krachtig verwoord: “Educational change depends on what teachers 
do and think -  it’s as easy and as complex as that.” (Fullan. 2007 p. 129) In de open 
space bijeenkomst gaan we onze kennis en ervaring over het versterken van de 
positie van de docent in onderwijsvernieuwing expliciteren en  uitwisselen. informatie 
over  de werkvorm open space:Hoogendijk, Marian (2006). Open space complexe 
problemen oplossen in een geperfectioneerde koffiepauze. Kwaliteit. Beschikbaar: 
http://www.kwaliteit.com/business-bibliotheek/innovatief-organiseren/open-space-
complexe-problemen-oplossen-in-een-geperfectioneerde-koffiepauze/ 
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Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 

1. Leervragen inbrengen en beantwoorden via het blog. Identificeren en 
aanscherpen van leervragen voor de voortgangsbespreking. 

2. Facultatief: Voorbereiden werkcollege. Formuleer tijdens het bestuderen 
van het artikel vragen over het artikel. De eerste keer lezen we:  

 

Voortgangsbespreking 1 (plenair in halve groepen) 
Deze worden bij voorkeur gepland als jullie hier zelf om vragen. Het doel van de 
voortgangsbespreking is het bespreken van leervragen die de inhoudelijke 
voortgang van het werken aan leerproducten belemmeren. 
De voortgangsbespreking is facultatief.  
 
Homo Zappiëns (plenair in halve groepen) 
In deze eerste sessie van Homo Zappiëns in het kader van ‘Initiëren en begeleiden 
van vernieuwingen’ zal worden ingegaan op ICT hulpmiddelen die kunnen bijdragen 
aan de professionele versterking van de docent op het gebied van kennis en 
vaardigheden. Te denken valt aan het aanleggen van nuttige RSS feeds, applicaties 
voor kennisdeling etc. 
 
Werkcollege bespreken artikel (facultatief) 
In dit werkcollege bespreken we: 
Ketelaar, E., Beijaard, D., Boshuizen, P.A. & Den Brok, P.J. (2012). Teachers' 

positioning towards an educational innovation in the light of ownership, sense-
making and agency. Teaching and Teacher Education, 28, 273-282. 
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