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Na de kritische analyse van de vernieuwing zowel op inhoud als op het proces is het 
hoog tijd om aandacht te besteden aan de vraag wat je met deze analyse verder zou 
kunnen doen. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemaakte analyse op een of andere 
manier een rol gaat spelen in het proces van de lopende vernieuwing. Iedere actie, 
die je zou willen ondernemen, vraagt om een legitimatie en een goede 
voorbereiding. En omdat jij als Master Leren en Innoveren daarbij ook zelf een rol 
speelt, is een reflectie op het eigen handelen hierbij onontbeerlijk. In dit deel van het 
leerarrangement verkennen we de rol van adviseur. 
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de interpersoonlijke en 
organisatorische competenties. 
 
Leerdoelen die hier van afgeleid zijn: 
 

 De student past actief zijn kennis over de fasen van het 
onderwijsvernieuwingsproces en over de ( eigen-) aardigheden van de stake-
holders toe in de advisering over onderwijsvernieuwing (productief). 

 De student verwoordt de resultaten van de verkenning van de rol van adviseur 
in onderwijsvernieuwingen en expliciteert zijn eigen mogelijkheden in deze rol 
(reflectief). 

Voorbereidingsopdrachten 
1. Bestudeer Weggeman (2007) en de resterende hoofdstukken van Fullan (2007). 
2. Maak een begin met het implementeren van de zelfbedachte mini-interventie. 
2. Rond de kritische analyse van de innovatie af en trek conclusies. 
3. Denk na over adviezen die hieruit zouden kunnen voortvloeien, aan wie deze 
gericht zouden moeten zijn en welke strategieën en handelingswijzen mogelijk 
bruikbaar zijn om je advies in de organisatie te laten landen. . 
 
Werkcollege (plenair in halve groepen) 
In dit college wordt er aandacht besteed aan de rol van de adviseur en welke 
competenties een adviseur nodig heeft om zijn rol te vervullen. 
 
Gastcollege over advisering aan onderwijsinstellingen (plenair) 
Voor dit college nodigen wij in overleg met de studenten een adviseur uit met 
ervaring op het gebied van advisering aan onderwijsinstellingen.  
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Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 

1. Producten inbrengen en van peerreview voorzien via het blog. Voorbereiden 
productbespreking. 

 
Leerteam 
 
Productbespreking 2 (plenair in halve groepen) 
In de productbespreking worden de ingebrachte producten en bijbehorende 
peerreviews besproken. 
Evaluatie 
 
Vaardigheidstraining invulling in overleg 
In deze vaardigheidstraining trainen we een vaardigheid die de persoonlijke 
effectiviteit bij het  adviseren versterkt.  
 
En/of 
 
Werkcollege bespreken artikel facultatief 
In dit werkcollege bespreken we: 
Luttenberg, J., Imants, J., Van Veen, K. & Carpay, T. (2009). Zoeken naar 

samenhang. De rol van ‘betekenisafstemming’ in de interactie tussen docent 
en vernieuwing [Looking for coherence. The role of sensemaking in the 
interaction between teacher and innovation]. Pedagogische Studiën, 86, 443-
458. 
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